
UCHWAŁA NR XXXVIII/491/14
RADY GMINY BOBROWNIKI

z dnia 27 marca 2014 r.

w sprawie Regulaminu korzystania z parku gminnego

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 oraz art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.)

Rada Gminy Bobrowniki uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadzić Regulamin dla parku gminnego Gminy Bobrowniki, stanowiący załącznik do niniejszej 
uchwały, zwany dalej „Regulaminem”.

§ 2. Regulamin podlega podaniu do wiadomości publicznej poprzez umieszczenie jego treści na tablicach 
informacyjnych, umieszczonych na terenie parku gminnego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bobrowniki.

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

 

 Przewodniczący Rady 
Gminy Bobrowniki

Katarzyna Cofała

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 7 kwietnia 2014 r.

Poz. 2051



zał. do uchwały Nr XXXVIII/491/14
       Rady Gminy Bobrowniki
       z dnia 27 marca 2014 r.

Regulamin parku gminnego Gminy Bobrowniki

Niniejszy  Regulamin  dotyczy  parku  gminnego  Gminy  Bobrowniki,  znajdującego  się  na 
terenie sołectwa Rogoźnik i określa zasady oraz sposób zachowania się osób korzystających 
z jego zasobów.

§ 1
1. Teren parku gminnego w Rogoźniku stanowi własność Gminy Bobrowniki.
2. Park  gminny  jest  terenem  wypoczynkowym,  służy  do  aktywnej  rekreacji  i  edukacji 

przyrodniczej osób z niego korzystających.
§ 2

W parku zezwala się na:
1) aktywny i bierny wypoczynek;
2) korzystanie z trawników i polan w celach wypoczynkowych;
3) korzystanie  z  urządzeń  służących  do  rekreacji  znajdujących  się  na  terenie  parku 

zgodnie z ich przeznaczeniem;
4) jazdę rowerami po ścieżkach o nawierzchni utwardzonej. Jeżeli w parku znajdują się 

ścieżki  rowerowe,  to  poruszanie się  rowerami odbywa się  tylko po wyznaczonych 
szlakach. Ruch rowerowy należy dostosować do ruchu pieszego. W przypadku braku 
ścieżek rowerowych obowiązuje bezwzględne pierwszeństwo pieszych;

5) prowadzenie psów na smyczy, a psów ras agresywnych oraz niebezpiecznych – na 
smyczy i z kagańcem.

§ 3
 Na terenie parku zabrania się:

1) używania urządzeń nagłaśniających i innych urządzeń wywołujących hałas bez zgody 
administratora parku;

2) niszczenia oraz przestawiania ławek, koszy i innych urządzeń;
3) palenia ognisk i grillowania. Grillowanie może się odbywać wyłącznie w miejscu do 

tego wyznaczonym;
4) zachowań  zagrażających  spokojowi,  odpoczynkowi  i  bezpieczeństwu  innych 

użytkowników parku;
5) jazdy po alejkach parkowych wszelkimi pojazdami, z wyjątkiem rowerów i wózków 

inwalidzkich,  pojazdów  służbowych  Policji  oraz  pojazdów  upoważnionych, 
z bezpieczną prędkością oraz pojazdów posiadających zgodę administratora;

6) łowienia ryb i kąpieli w zalewach w okresie do tego nie wyznaczonym;
7) prowadzenia handlu lub usług bez zgody administratora parku;
8) umieszczania tablic, reklam, napisów oraz ogłoszeń bez zgody administratora parku;
9) umieszczania  elementów małej  architektury,  kontenerów i  pojemników  bez  zgody 

administratora parku;
10) organizowania imprez bez zgody administratora;
11) wprowadzania zwierząt na teren plaży.
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§ 4
Na terenie parku należy:

1) zachować  szczególną  ostrożność  podczas  intensywnych  zjawisk  pogodowych 
w szczególności burz, deszczy i wichur;

2) stosować się do znaków dotyczących organizacji ruchu samochodowego oraz pieszych 
znajdujących się na terenie parku;

3) zachować  ostrożność  w  okresie  zimowym  i  poruszać  się  po  wyznaczonych 
i odśnieżonych trasach;

4) sprzątać nieczystości pozostawione po zwierzętach wprowadzanych na teren parku.

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 3 – Poz. 2051


		2014-04-07T10:32:47+0000
	Polska
	KRZYSZTOF NOWAK; Śląski Urząd Wojewódzki
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




