DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
Wrocław, dnia 27 listopada 2020 r.

Elektronicznie podpisany przez:
Milena Pigdanowicz-Fidera
Data: 2020-11-27 13:19:36

Poz. 6431

UCHWAŁA NR XXV/289/2020
RADY GMINY DŁUGOŁĘKA
z dnia 19 listopada 2020 r.
w sprawie wprowadzenia regulaminów korzystania z parków gminnych
na terenie Gminy Długołęka
Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2020 r. poz. 713 ze zm.) Rada Gminy Długołęka uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Uchwala się „Regulamin korzystania z parku w Szczodrem” stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej
Uchwały.
2. Uchwala się „Regulamin korzystania z Parku w Siedlcu”, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały.
3. Uchwala się „Regulamin korzystania z Parku w Godzieszowej”, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej
Uchwały.
4. Uchwala się „Regulamin korzystania z Parku w Bukowinie”, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej
Uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Długołęka.
§ 3. Traci moc uchwała nr XLIV/734/06 Rady Gminy Długołęka z dnia 5 września 2006 r. w sprawie
przeznaczenia terenów rekreacyjnych znajdujących się na terenie Gminy Długołęka oraz uchwalenia regulaminu
gminnych terenów rekreacyjnych.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy:
Tomasz Maliga
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Załącznik nr 1 do uchwały nr XXV/289/2020
Rady Gminy Długołęka
z dnia 19 listopada 2020 r.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PARKU W SZCZODREM
§ 1. Park jest powszechnie dostępny.
§ 2. Osoby przebywające na terenie Parku zobowiązane są do zapoznania się z niniejszym Regulaminem
oraz przestrzegania jego postanowień.
§ 3. Korzystający z urządzeń i sprzętu na terenie Parku zobowiązani są do ścisłego przestrzegania instrukcji
obsługi urządzeń i sprzętu.
§ 4. W trosce o zachowanie porządku, ładu, a przede wszystkim bezpieczeństwa wszystkich korzystających
i przebywających na terenie Parku zabrania się:
1) biwakowania;
2) łowienia ryb;
3) przestawiania tablic lub elementów małej architektury, w tym ławek, koszy, urządzeń parkowych;
4) wchodzenia do zbiornika wodnego, a także kąpieli w nim lub ślizgania się po jego powierzchni;
5) samowolnego zagospodarowywania wolnych miejsc, sadzenia roślin;
6) samowolnego umieszczania elementów małej architektury ;
7) wjazdu i jazdy pojazdem silnikowym i motorowerem z wyjątkiem wózka inwalidzkiego, pojazdu służbowego
Policji, pojazdu uprzywilejowanego, służb komunalnych i porządkowych oraz pojazdu upoważnionego;
8) dokarmiania zwierząt;
9) organizowania imprez bez zgody Zarządcy Parku;
10) przebywania na terenie Parku podczas występowania gwałtownych zjawisk atmosferycznych, takich
jak burza, silny wiat, intensywne opady i inne mogące spowodować zagrożenie bezpieczeństwa.
§ 5. Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania Parku, uszkodzeń urządzeń i sprzętu należy niezwłocznie
zgłaszać Zarządcy Parku.
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Załącznik nr 2 do uchwały nr XXV/289/2020
Rady Gminy Długołęka
z dnia 19 listopada 2020 r.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PARKU W SIEDLCU
§ 1. Park jest powszechnie dostępny.
§ 2. Osoby przebywające na terenie Parku zobowiązane są do zapoznania się z niniejszym Regulaminem
oraz przestrzegania jego postanowień.
§ 3. Korzystający z urządzeń i sprzętu na terenie Parku zobowiązani są do ścisłego przestrzegania instrukcji
obsługi urządzeń i sprzętu.
§ 4. W trosce o zachowanie porządku, ładu, a przede wszystkim bezpieczeństwa wszystkich korzystających
i przebywających na terenie Parku zabrania się:
1) biwakowania;
2) łowienia ryb;
3) przestawiania tablic lub elementów małej architektury, w tym ławek, koszy, urządzeń parkowych;
4) wchodzenia do zbiornika wodnego, a także kąpieli w nim lub ślizgania się po jego powierzchni;
5) samowolnego zagospodarowywania wolnych miejsc, sadzenia roślin;
6) samowolnego umieszczania elementów małej architektury;
7) wjazdu i jazdy pojazdem silnikowym i motorowerem z wyjątkiem wózka inwalidzkiego, pojazdu służbowego
Policji, pojazdu uprzywilejowanego, służb komunalnych i porządkowych oraz pojazdu upoważnionego;
8) dokarmiania zwierząt;
9) organizowania imprez bez zgody Zarządcy Parku;
10) przebywania na terenie Parku podczas występowania gwałtownych zjawisk atmosferycznych, takich
jak burza, silny wiat, intensywne opady i inne mogące spowodować zagrożenie bezpieczeństwa.
§ 5. Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania Parku, uszkodzeń urządzeń i sprzętu należy niezwłocznie
zgłaszać Zarządcy Parku.
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Załącznik nr 3 do uchwały nr XXV/289/2020
Rady Gminy Długołęka
z dnia 19 listopada 2020 r.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PARKU W GODZIESZOWEJ
§ 1. Park jest powszechnie dostępny.
§ 2. Osoby przebywające na terenie Parku zobowiązane są do zapoznania się z niniejszym Regulaminem
oraz przestrzegania jego postanowień.
§ 3. Korzystający z urządzeń i sprzętu na terenie Parku zobowiązani są do ścisłego przestrzegania instrukcji
obsługi urządzeń i sprzętu.
§ 4. W trosce o zachowanie porządku, ładu, a przede wszystkim bezpieczeństwa wszystkich korzystających
i przebywających na terenie Parku zabrania się:
1) biwakowania;
2) łowienia ryb;
3) przestawiania tablic lub elementów małej architektury, w tym ławek, koszy, urządzeń parkowych;
4) wchodzenia do zbiornika wodnego, a także kąpieli w nim lub ślizgania się po jego powierzchni;
5) samowolnego zagospodarowywania wolnych miejsc, sadzenia roślin;
6) samowolnego umieszczania elementów małej architektury;
7) wjazdu i jazdy pojazdem silnikowym i motorowerem z wyjątkiem wózka inwalidzkiego, pojazdu służbowego
Policji, pojazdu uprzywilejowanego, służb komunalnych i porządkowych oraz pojazdu upoważnionego;
8) dokarmiania zwierząt;
9) organizowania imprez bez zgody Zarządcy Parku;
10) przebywania na terenie Parku podczas występowania gwałtownych zjawisk atmosferycznych, takich
jak burza, silny wiat, intensywne opady i inne mogące spowodować zagrożenie bezpieczeństwa.
§ 5. Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania Parku, uszkodzeń urządzeń i sprzętu należy niezwłocznie
zgłaszać Zarządcy Parku
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Załącznik nr 4 do uchwały nr XXV/289/2020
Rady Gminy Długołęka
z dnia 19 listopada 2020 r.

REGULAMIN PARKU W BUKOWINIE
§ 1. Park jest powszechnie dostępny.
§ 2. Osoby przebywające na terenie Parku zobowiązane są do zapoznania się z niniejszym Regulaminem
oraz przestrzegania jego postanowień.
§ 3. Korzystający z urządzeń i sprzętu na terenie Parku zobowiązani są do ścisłego przestrzegania instrukcji
obsługi urządzeń i sprzętu.
§ 4. W trosce o zachowanie porządku, ładu, a przede wszystkim bezpieczeństwa wszystkich korzystających
i przebywających na terenie Parku zabrania się:
1) biwakowania;
2) przestawiania tablic lub elementów małej architektury, w tym ławek, koszy, urządzeń parkowych;
3) samowolnego zagospodarowywania wolnych miejsc, sadzenia roślin;
4) samowolnego umieszczania elementów małej architektury;
5) wjazdu i jazdy pojazdem silnikowym i motorowerem z wyjątkiem wózka inwalidzkiego, pojazdu służbowego
Policji, pojazdu uprzywilejowanego, służb komunalnych i porządkowych oraz pojazdu upoważnionego;
6) dokarmiania zwierząt;
7) organizowania imprez bez zgody Zarządcy Parku;
8) przebywania na terenie Parku podczas występowania gwałtownych zjawisk atmosferycznych, takich
jak burza, silny wiat, intensywne opady i inne mogące spowodować zagrożenie bezpieczeństwa.
§ 5. Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania Parku, uszkodzeń urządzeń i sprzętu należy niezwłocznie
zgłaszać Zarządcy Parku.

