
 

 

UCHWAŁA NR XX/163/2016 

RADY MIEJSKIEJ W WADOWICACH 

z dnia 27 kwietnia 2016 roku 

w sprawie: ustalenia regulaminu Parku Miejskiego przy Al. Wolności w Wadowicach 

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 

roku, poz. 446, j.t.) 

Rada Miejska w Wadowicach uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się Regulamin korzystania z Parku Miejskiego przy Al. Wolności w Wadowicach, 

w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wadowic. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Małopolskiego. 

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Wadowicach 

 Józef Cholewka 
 

 

 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 18 maja 2016 r.

Poz. 3128



Załącznik do Uchwały Nr XX/163/2016 

Rady Miejskiej w Wadowicach 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

REGULAMIN PARKU MIEJSKIEGO PRZY AL. WOLNOŚCI W WADOWICACH 

§ 1. 1. Regulamin określa zasady korzystania z Parku Miejskiego zlokalizowanego przy al. Wolności 

w Wadowicach stanowiącego własność Gminy Wadowice zwanej w dalszym tekście „Właścicielem”. 

2. Park  jest miejscem  publicznym, ogólnodostępnym służącym do wypoczynku oraz aktywnej rekreacji 

w miejscach do tego wyznaczonych. 

  

§ 2. 1. Na terenie Parku obowiązuje zakaz:  

1) wyprowadzania psów bez smyczy lub kagańca, 

2) wjazdu pojazdów mechanicznych z wyjątkiem pojazdów służ technicznych. 

2. Właściciele zwierząt są zobowiązani do bezzwłocznego usuwania odchodów tych zwierząt z terenu parku 

i umieszczania ich w znajdujących się na terenie parku koszach na śmieci. 

§ 3. 1. Na terenie parku należy zachować szczególną ostrożność: 

1) w okresie zimowym z uwagi na śliską nawierzchnię alejek należy poruszać się oznaczonym i odśnieżonym 

pasem alejek, 

2) przy schodzeniu z kopca im. Adama Mickiewicza na stromiznach i alejkach o dużym spadku, 

3) podczas silnych wiatrów, opadów atmosferycznych oraz burz. 

  

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Wadowicach 

 Józef Cholewka 
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