
 

 

UCHWAŁA NR XXXIX.288.2021 

RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE 

z dnia 26 marca 2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z parku w Chocianowie 

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr V.34.2019 Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie 

wprowadzenia Regulaminu korzystania z parku w Chocianowie (Dz. Urz. Woj. Dol. z 2019 r., poz. 1147  

ze zm.) zmienia się załącznik nr 1, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chocianów. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, wchodzi 

w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą od dnia 1 maja 2021 r.  

Przewodniczący Rady Miejskiej w Chocianowie: 

Janusz Ślipko

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 14 kwietnia 2021 r.

Poz. 1837



Załącznik do uchwały nr XXXIX.288.2021 

Rady Miejskiej w Chocianowie 

z dnia 26 marca 2021 r. 

 

Chocianowski Park Piastowski (zwany dalej parkiem) zlokalizowany na terenie miasta Chocianów jest 

przestrzenią publiczną oraz pełni funkcje rekreacyjne, estetyczne i zdrowotne. Stanowi on ogólne dobro 

wszystkich mieszkańców Gminy Chocianów. 

§ 1. Teren parku służy do wypoczynku oraz organizowania imprez o charakterze kulturalnym 

i rekreacyjnym. Na terenie parku mogą być organizowane inne imprezy za zgodą Administratora. 

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

i przebywających na terenie parku zlokalizowanego w mieście Chocianów zabrania się: 

1) zaśmiecania terenu, cieków wodnych i stawu, 

2) niszczenia i uszkadzania lub wykopywania roślinności, 

3) niszczenia i uszkadzania elementów małej architektury, 

4) umieszczania tablic, napisów i ogłoszeń bez zgody Administratora, 

5) handlu, świadczenia usług lub organizacji imprez bez zgody Administratora, 

6) grilowania, palenia ognisk oraz pozostawiania palących się przedmiotów, 

7) spożywania napojów alkoholowych, 

8) kąpieli oraz ślizgania się po powierzchni cieków wodnych i stawu, 

9) zachowań zakłócających spokój, odpoczynek i bezpieczeństwo innych użytkowników Parku, 

10) powodowania hałasu, a także używania sprzętu nagłaśniającego bez zgody Administratora, 

11) organizowania imprez bez zgody Administratora, 

12) ruchu pojazdów samochodowych, motocykli oraz quadów, za wyjątkiem: 

a) pojazdów uprzywilejowanych, pojazdów służb technicznych i służb dbających o utrzymanie czystości 

i zieleni parkowej, 

b) pojazdów obsługujących imprezy organizowane za zgodą Administratora, 

13) turystyki konnej, 

14) wnoszenia i używania materiałów pirotechnicznych, wybuchowych i szkodliwych substancji 

chemicznych, 

15) wprowadzenia psów bez uwięzi, 

§ 3. Korzystanie z parku odbywa się na własną odpowiedzialność korzystającego lub na odpowiedzialność 

opiekuna dziecka. 

§ 4. Na terenie parku z uwagi na dużą liczbę starych drzew należy zachować szczególną ostrożność: 

podczas silnych wiatrów, opadów atmosferycznych oraz burz. 

§ 5. Korzystający z parku nie mogą swoim zachowaniem uniemożliwiać lub ograniczać korzystania 

z urządzeń parku innym użytkownikom. 

§ 6. Korzystający z parku mają obowiązek podporządkowania się poleceniom organizatora imprezy 

odbywającej się na terenie parku. 

§ 7. Właściciele zwierząt, zgodnie z § 8 ust. 1 uchwały nr XXXI.145.2016 Rady Miejskiej w Chocianowie 

z dnia 16 września 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy 

Chocianów (Dz. Urz. Woj. Dol. z 2016 r., poz. 4318 ze zm.), zobowiązani są do niezwłocznego usunięcia 

zanieczyszczeń pozostawianych przez zwierzęta.  

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 2 – Poz. 1837



§ 8. Za wyrządzone na terenie parku szkody Administrator zastrzega sobie prawo dochodzenia 

odszkodowania. 

§ 9. Naruszenie postanowień regulaminu podlega karze zgodnie z przepisami powszechnie 

obowiązującymi. 

§ 10. Obowiązki Administratora terenu parku pełni wyznaczony odrębną uchwałą podmiot lub jednostka 

organizacyjna Gminy Chocianów. 

§ 11. Numery telefonów alarmowych: 

Europejski numer alarmowy 112 

Policja 997  

Straż pożarna 998 

Pogotowie ratunkowe 999 
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