
UCHWAŁA NR XX/161/2020 
RADY GMINY ŻELAZKÓW 

z dnia 24 lipca 2020 r. 

w sprawie regulaminu korzystania z Parku w Żelazkowie 

Na podstawie art. 40 ust.2, pkt 4, art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2020 r. poz. 713. )  Rada Gminy Żelazków uchwala, co następuje: 

§ 1.  

Uchwala się regulamin korzystania z Parku w Żelazkowie , w brzmieniu stanowiącym załącznik do 
uchwały. 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żelazków. 

§ 3.  

Regulamin korzystania z Parku w Żelazkowie winien być ogłoszony na tablicach informacyjnych 
umieszczonych na bramach parkowych. 

§ 4.  

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego.          

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Żelazków 

 
 

Józef Leśny 



R E G U L A M I N KORZYSTANIA Z PARKUW ŻELAZKOWIE

§ 1.
1. Teren Parku w Żelazkowie stanowi własność Gminy Żelazków i administrowany jest przez
Zarządcę parku.
2. Zarządcą parku jest Wójt Gminy Żelazków.

§ 2.
1. Park wpisany do rejestru zabytków województwa wielkopolskiego pod nr rej. 699/Wlkp/A, jest
przestrzenią publiczną, dostępna dla wszystkich, pełni funkcje rekreacyjne, estetyczne i zdrowotne.
2. Teren parku objęty jest monitoringiem wizyjnym.
3. Zarządca parku nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie parku.

§ 3.
1. Spacerowanie po parku dozwolone jest wyłącznie po alejkach.
2. W trosce o historyczne i przyrodnicze walory parku, zachowanie porządku, ładu, a przede
wszystkim bezpieczeństwa, wszystkich przebywających na terenie parku – zabrania się:
1) niszczenia, uszkadzania i wyrywania roślinności, łamania gałęzi, wchodzenia na drzewa oraz
rozkopywania gruntu,
2) zaśmiecania terenu parku oraz zbiorników wodnych,
3) przestawiania i niszczenia koszy, ławek i innych urządzeń, budowli – posągów,
4) kąpieli w zbiornikach wodnych,
5) grillowania, palenia ognisk, pozostawiania palących lub tlących się przedmiotów,
6) prowadzania psów bez smyczy i kagańca, ponadto wyprowadzający psy zobowiązani są
sprzątać odchody po swoim psie oraz posiadać przy sobie zestaw do uprzątnięcia psich odchodów,
7) jazdy na rowerach, łyżworolkach, deskorolkach i innych pojazdach napędzanych siłą mięsni
lub napędem elektrycznym w sposób stwarzający niebezpieczeństwo dla innych użytkowników,
8) wjazdu na teren parku wszelkich pojazdów samochodowych i motocykli (oprócz miejsc do
tego przeznaczonych) z wyjątkiem pojazdów uprzywilejowanych, pojazdów służb technicznych i
służb dbających o utrzymanie czystości, innych pojazdów tylko po uzyskaniu pisemnej zgody od
Zarządcy,
9) powodowania hałasu, a także używania sprzętu nagłaśniającego bez zgody Zarządcy,
10) wnoszenia i używania materiałów pirotechnicznych i wybuchowych bez zgody Zarządcy,
11) umieszczania tablic, napisów, reklam, ogłoszeń oraz innych materiałów reklamowych i
promocyjnych bez zgody Zarządcy,
12) prowadzenia handlu, z włączeniem handlu w trakcie imprez publicznych za zgodą Zarządcy,
13) przebywania w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem innych środków odurzających,

§ 4.
Korzystanie z parku odbywa się na własną odpowiedzialność korzystającego lub odpowiedzialność
opiekuna dziecka.

§ 5.

Załącznik do uchwały Nr XX/161/2020

Rady Gminy Żelazków 

z dnia 24 lipca 2020 r.



Korzystający z parku nie mogą swoim zachowaniem uniemożliwiać lub ograniczać korzystania z
urządzeń parku innym użytkownikom.

§ 6.
Na terenie parku zabronione jest spożywanie napojów alkoholowych oraz innych używek.

§ 7.
W przypadku pogarszających się warunków atmosferycznych między innymi: burzy, silnego
porywistego wiatru, obfitych opadów atmosferycznych należy zachować szczególną ostrożność i
opuścić teren parku.

§ 8.
Naruszenie postanowień regulaminu podlega karze przewidzianej w Kodeksie Wykroczeń.

§ 9.
Osoby przebywające na terenie parku zobowiązane są do przestrzegania regulaminu.




