
 

 

UCHWAŁA NR XXXVI/328/18 

RADY MIEJSKIEJ W MIASTECZKU ŚLĄSKIM 

z dnia 29 marca 2018 r. 

w sprawie wprowadzenia „Regulaminu korzystania z fontanny znajdującej się przy ul. Rubinowej 

w Miasteczku Śląskim” 

Na podstawie art. 18, ust. 1 oraz art. 40 ust. 2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), 

Rada Miejska w Miasteczku Śląskim 

u c h w a l a: 

§ 1. Uchwala się „Regulaminu korzystania z fontanny znajdującej się przy ul. Rubinowej w Miasteczku 

Śląskim, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Miasteczko Śląskie. 

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

Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodniczący Rady 

 

 

Józef Jendruś 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 11 kwietnia 2018 r.

Poz. 2546



Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/328/18 

Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim 

z dnia 29 marca 2018 r. 

 

REGULAMIN 

korzystania z fontanny znajdującej się przy ul. Rubinowej w Miasteczku Śląskim.  

 

1. Niniejszy regulamin określa szczegółowe warunki korzystania z fontanny. 

2. Fontanna udostępniana jest do użytku publicznego codziennie w celach wypoczynku publicznego                     

i rekreacji. 

3. Każdy powinien zachowywać się w taki sposób, aby nie zagrażał i nie szkodził innym. 

4. W trosce o zachowanie ładu, porządku i spokoju oraz bezpieczeństwa osób korzystających z fontanny                  

i terenu wokół fontanny zabrania się: 

a) mycia i kąpieli ludzi lub zwierząt w fontannie, 

b) spożywania wody z fontanny. 

c) nabierania i wylewania wody z fontanny, 

d) wrzucania żwirku, piasku, kamyków, zabawek, papierków, niedopałków, worków i torebek foliowych oraz 

wszelkich innych śmieci powodujących zaśmiecanie i zanieczyszczanie fontanny, 

e) zatykania dysz fontanny, niszczenia lub uszkadzania urządzeń wodnych, manipulowania przy instalacjach 

i urządzeniach elektrycznych znajdujących się w fontannie i w jej niecce. 

f) biegania w obrębie fontanny, 

g) zakłócania spokoju i porządku publicznego na terenie wokół fontanny, 

h) wnoszenia w pobliże fontanny materiałów niebezpiecznych i łatwopalnych, środków odurzających oraz 

innych substancji niebezpiecznych. 

i) niszczenia elementów małej architektury i roślinności na terenie wokół fontanny, 

j) wlewania do fontanny jakichkolwiek płynów, w tym środków czystości. 

5. Wszelkie zauważone uszkodzenia urządzeń fontanny należy zgłaszać zarządcy terenu: Urząd Miejski                  

w Miasteczku Śląskim przy ul. Rynek 8, 42-610 Miasteczko Śląskie, tel. 32 393 80 20. 
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