
 

 

UCHWAŁA NR XXII/165/2020 

RADY MIEJSKIEJ PIESZYC 

z dnia 30 września 2020 r. 

w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z Miejsca Rekreacyjno – Wypoczynkowego zlokalizowanego 

w Pieszycach przy ul. 1-go Maja 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) Rada Miejska Pieszyc uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się regulamin korzystania z Miejsca Rekreacyjno –Wypoczynkowego, zlokalizowanego  

w Pieszycach przy ul. 1-go Maja, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Na terenie Miejsca Rekreacyjno –Wypoczynkowego zostaną umieszczone tablice informacyjne, 

zawierające treść regulaminu, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Pieszycach. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej: 

Ryszard Kondrat

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 14 października 2020 r.

Poz. 5632



Załącznik do uchwały nr XXII/165/2020 

Rady Miejskiej Pieszyc 

z dnia 30 września 2020 r. 

 

 

Regulamin korzystania z Miejsca Rekreacyjno – Wypoczynkowego Położnego w Pieszycach,  

ul. 1-go Maja 

W trosce o zachowanie porządku, ładu, a przede wszystkim bezpieczeństwa wszystkich korzystających  

i przebywających na terenie Miejsca Rekreacyjno – Wypoczynkowego zlokalizowanego w Pieszycach  

przy ul. 1-go Maja zabrania się: 

1. Zaśmiecania terenu. 

2. Niszczenia i uszkadzania lub wykopywania roślinności. 

3. Niszczenia i uszkadzania elementów małej architektury (ławek, koszy na śmieci, stołów, grilla, stojaków 

na rowery, altany, „narciarza biegowego” oraz tablic informacyjnych). 

4. Umieszczania ogłoszeń, tablic oraz napisów bez zgody Administratora. 

5. Handlu, świadczenia usług lub organizacji imprez bez zgody Administratora. 

6. Grillowania, palenia ognisk, z wyłączeniem miejsca do tego przeznaczonego. 

7. Spożywania napojów alkoholowych oraz palenia papierosów, w miejscach do tego nie przeznaczonych. 

8. Używania środków odurzających na całym terenie. 

9. Wnoszenia i używania materiałów pirotechnicznych, wybuchowych i szkodliwych substancji 

chemicznych. 

10. Kąpieli w stawie. 

11. Mycia, prania i podobnych czynności z użyciem środków chemicznych w stawie. 

12. Połowu ryb lub wędkowania bez odpowiednich dokumentów i aktualnych zezwoleń PZW; 

13. Połowu ryb w godz. 20:00 – 6:00; 

14. Wyławiania lub połowu ryb, w tym także ze środków pływających. 

15. Budowy kładek, pomostów i innych. 

16. Czerpania wody ze stawu w innych celach niż p. poż. i podlewania ogródków działkowych. 

17. Niszczenia zieleni i roślinności wodnej. 

18. Zachowań zakłócających spokój, odpoczynek i bezpieczeństwo użytkowników parku, używania sprzętu 

nagłaśniającego i innych urządzeń wywołujących hałas, bez zgody Administratora. 

19. Ruchu pojazdów jednośladowych. 

20. Wprowadzania psów bez smyczy. 

21. Przebywania dzieci do lat 10-ciu bez opieki osoby dorosłej. 

Nakazuje się: 

1. Pozostawianie miejsca przeznaczonego do grillowania, palenia ognisk po zakończeniu ich użytkowania 

w należytym porządku, umożliwiającym kolejnym osobom skorzystanie z infrastruktury; 

2. Sprzątanie nieczystości po psie wprowadzonym na teren obiektu; 

3. Powstrzymanie się od korzystania z infrastruktury obiektu w sytuacji gdy jest ona uszkodzona i zagraża 

zdrowiu i bezpieczeństwu osób korzystających; 

4. Zgłaszanie do Administratora wszelkich informacji na temat nieprawidłowości w funkcjonowaniu Miejsca 

Rekreacyjno – Wypoczynkowego, w tym zachowań naruszających niniejszy Regulamin 
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Administrator obiektu – Urząd Miasta i Gminy Pieszyce tel. 74 8365487 

Numery telefonów alarmowych: 

Europejski numer alarmowy – 112 

Policja – 997 

Straż Pożarna – 998 

Pogotowie Ratunkowe – 999 
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