UCHWAŁA NR XLvilI/347 / 17
RADY MIASTA ŻynłRnowA
z dnia 26 paŻdziernika2}l7 r

w spľawie uchwalenia ľegulaminu koľzystania z Paľku Seniora w Żyraľdowie

Napodstawieart.40ust.2pkt4wzwiązkuzart.7ust. 1pkt10i15ustawyzdnia8maĺca
gminnym(Dz.IJ' z2OI7r'poz. |875) orazaľt. 4 ust. I pkt2ustawy zdnia
20 grudnia 1996t. o gospodarce komunatnej (Dz. IJ. z 2OI7r. poz, 827) celem zapewnienia
1990r. o samorządzie

odpowiednich waľunków rekreacji

i

wypoczynku na teľenie Parku Seniora

w

Żyrardowie

uchwala się, co następuje:

s1.
Uchwala się Regulamin okľeślający zasady korzystania z Parku Seniora stanowiący załącznik
do niniejszej uchwały.

$2.
Regulamin winien być wywieszony na tablicy infoľmacyjnej umieszczonej

w

centralnym

miejscu na terenie paľku.

$3.
Wykonanie uchwały powierza się Pľezydentowi Miasta.

s4.
Uchwała wchodzi w Życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Uľzędowym
Woj ewódz tw a Mazowiecki

e

go.

PRZEWODNI

RADY MI

Załącznikdo uchwały RMŻ nľ XLvilIl347l1'7
z dnia 26 pażdziernika 2017 r.

Regulamin
okľeślającyZasady koľzystania z Parku Sęniora w Żyľardowie
Administracją parku w imieniu Prezydenta Miasta Żyrardowa zĄmuje się Wydział Gospodaľki
Komunalnej i ochrony ŚľodowiskaIJtzęduMiasta Żyrardowa(tel' 46 858 15 50).
Zaahowanie czystościi poľządku oľaz o bezpieczeństwo osób pľzebywających
na teľenie paľku wpľowadza się następujące pľzepisy poľządkowe:

W tľosce o

ZABRANIA SIĘ:

1.

Pľzebywania na terenie parku w czasie gwałtownych zjawisk atmosfeľycznych
z uwagi na zagroŻenia ze strony drzew,

Ż' Niszczenia,

uszkadzania, wyrywania

ľo ślinor

az ľ ozkopywania gruntu,

3.

Zanieczyszczaniaterenu parku,

4.

Niszczenia, przestawiania ławek, koszy, innych urząđzeni budowli oraz siadaniana
oparciu ławek'

5.

SpoŻywania napojów alkoholowych oraz innych środków o podobnym działaniu,
powoduj ąc y ch zabur zenie świadomo ści,

6.

Palenia ognisk,

7

.

oľganizowania imprezbez zgody administľatora'

8.

Wjazdu na teren paľku wszelkich pojazđőwbez zgođyadministľatora, z wyjątkiem
pojazdów upľzywilejowanych, pojazđőwsłużbtechnicznych i pojazdów słuzb
dbających o utrzymanie czystości,

9.

Jazdy na ľolkach, roweľze, itp.

10' |JŻywania spľzętu nagłaśniającegoi innych utządzen w sposób

powodujący

zakłőcanie spokoju i poľządku publicznego bez zgody administľatora'
11. Wnoszenia

i uŻywaniamateriałów piľotechnicznychbezzgody administľatoľa,

i2' Handlu i usług bez zgody administľatoľa,
1

3. Umiesz czania tablic, ogłoszen i napisów bez zgody administľatoľa,

I4.

Wprowadzania zwierząt domowych

przewodników osób niepełnosprawnych),

i

gospodarskich

(nie doÍyczy psów

15. Przebywania dzieciom do ukończenia 7-go ľoku życia bez opieki pełnoletniego
opiekuna.

osoby

naruszające postanowienia niniejszego regulaminu podlegają odpowiedzialności
określonej w ustawie z dniaŻ) mĄaI97Ir.- Kodeks wykĺoczeń.

Na terenie parku znajduje się tężnia solankowa. Prosimy o zapoznanie się ze zđrowotnymi
przeciwwskazaniami do koľzystania z tęŻni. W pľzypadku jakichkolwiek wątpliwościnaIeŻy
zasięgnąć opinii Lekar za.

RADY M

