
UCHWAŁA NR XLVIII/397/2009  

RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU  

z dnia 23 listopada 2009 r.  

 

w sprawie: Regulaminu korzystania z Zabytkowego Parku Habsburgów w Żywcu. 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 12 oraz art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 

o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi 

zmianami), Rada Miejska w Żywcu uchwala, co następuje: 

§ 1. Wprowadza się Regulamin korzystania z Zabytkowego Parku Habsburgów w Żywcu, 

stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.  

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXXIV/367/2001 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 25 kwietnia 

2001r. w sprawie: Regulaminu korzystania z zabytkowego parku żywieckiego.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żywca.  

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

Urzędowym Województwa Śląskiego i podlega wywieszeniu na terenie Zabytkowego Parku 

Habsburgów w Żywcu oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miejskiego 

(www.zywiec.pl).  

REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZABYTKOWEGO PARKU HABSBURGÓW 

W ŻYWCU  

Załącznik do Uchwały Nr 

XLVIII/397/2009 

Rady Miejskiej w Żywcu 

z dnia 23 listopada 2009 r.

1) Zabytkowy Park Habsburgów w Żywcu udostępniony jest dla spacerowiczów codziennie 

od godz. 5.00 do godz. 23.00. 

2) Park zamknięty jest od godz. 23.00 do godz. 5.00.

3) W parku obowiązuje zachowanie spokoju, szanowanie urządzeń parkowych i zieleni.

4) Poruszanie się w parku dopuszczalne jest tylko alejami przeznaczonymi dla celów 

spacerowych. 

5) Korzystanie z trawników w celach rekreacyjnych możliwe jest tylko w miejscach 

wyznaczonych (obiekty sportowe), zgodnie z regulaminem administratora obiektu (MOSiR 

w Żywcu). 

6) Zezwala się na poruszanie rowerami tylko wyznaczonymi alejami.

7) Główna aleja parkowa (aleja lipowa) oraz droga między zamkami są wyznaczone dla ruchu 

bryczek udostępnianych zwiedzającym w okresach wyznaczonych przez administratora 

parku. 

8) Teren parku objęty jest monitoringiem wizyjnym.

9) Na terenie parku zabrania się: 

a) przebywania po jego zamknięciu,

b) jazdy wszelkimi pojazdami z wyjątkiem: 

- rowerów (po wyznaczonych alejach);

- bryczek (po wyznaczonych alejach);

- pojazdów służb utrzymania parku, służb miejskich;

- samochodów zaopatrzenia placówek mieszczących się na terenie parku;

- pojazdów, które otrzymały stosowne zezwolenie Urzędu Miejskiego.

c) spożywania napojów alkoholowych pod wszelkimi postaciami (poza punktami 

gastronomicznymi), 

d) niszczenia zieleni parkowej, małej architektury (ławki, kosze, mostki itp.), oświetlenia 

i instalacji elektrycznej, urządzeń wodnych, 

e) wprowadzania psów bez uwięzi oraz pozostawiania po nich zanieczyszczeń,

f) korzystania z urządzeń parkowych niezgodnie z ich przeznaczeniem,

g) przebywania dzieci do lat 7 bez opieki osób dorosłych,

h) dokarmiania zwierząt poza miejscami wyznaczonymi oraz ich płoszenia i łowienia,

i) palenia ognisk.

10) W parku bezwzględnie należy zastosować się do uwag i upomnień służby parkowej oraz 

służb komunalnych. 

11) Naruszenie postanowień Regulaminu zagrożone jest karą grzywny wymierzoną w trybie i na

zasadach określonych w Prawie o wykroczeniach. 
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