
UCHWAŁA NR XXX/217/2012
RADY MIEJSKIEJ W OPATOWIE

z dnia 7 listopada 2012 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z Parku Miejskiego w Opatowie. 

Na podstawie art. 40 ust 2, pkt. 4, art. 41 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (Dz. 
U z 2001r Nr 142, poz. 1591, z 2002r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 
i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r Nr 102, poz. 1055,  Nr 116, poz. 
1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r Nr 17, poz. 128 i Nr 181, 
poz.1337, z 2007r Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r Nr 80, poz. 1111 i Nr 223, 
poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40, poz. 
230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 
217, poz. 1281 z 2012r. poz. 567)Rada Miejska w Opatowie uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się Regulamin korzystania z Parku Miejskiego w Opatowie przy ul. Kopernika stanowiący 
załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Regulamin korzystania z Parku Miejskiego w Opatowie podaje się do wiadomości publicznej poprzez 
wywieszenie na tablicy informacyjnej usytuowanej w Parku. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Opatów. 

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

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Opatowie 

mgr Tomasz Staniek

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 11 grudnia 2012 r.

Poz. 3614



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/217/2012 

Rady Miejskiej w Opatowie 

z dnia 7 listopada 2012 r. 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PARKU MIEJSKIEGO W OPATOWIE 

Dla ochrony zieleni i walorów krajobrazowych miasta Opatowa oraz w trosce o obiekty zabytkowe 
i o zachowanie porządku, ładu, bezpieczeństwa wszystkich korzystających i przebywających na terenie 
Parku Miejskiego wprowadza się następujące zasady korzystania z Parku: 

1. Teren Parku jest ogólno dostępnym miejscem publicznym, przeznaczonym do wypoczynku w miejscach 
do tego wyznaczonych. 

2. Na obszarze Parku obowiązują następujące zakazy: 

a) niszczenia zieleni, uszkadzania i wyrywania roślinności oraz rozkopywania gruntu, 

b) zaśmiecania terenu Parku, 

c) uszkadzania i niszczenia pomników i budowli w Parku, 

d) niszczenia oraz przestawiania ławek, koszy, urządzeń zabawowych i innych urządzeń  parkowych, 

e) spożywania napojów alkoholowych lub przebywania w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków 
odurzających, 

f) palenie ognisk i pozostawiania palących się przedmiotów, 

g) zachowań zakłócających spokój, odpoczynek i bezpieczeństwo innych użytkowników Parku, 

h) wnoszenia i używania materiałów pirotechnicznych, wybuchowych i szkodliwych substancji chemicznych, 

i) wjazdu wszelkich pojazdów mechanicznych z wyjątkiem pojazdów uprzywilejowanych, pojazdów służb 
technicznych i innych pojazdów po uzyskaniu pisemnej zgody administratora, 

j) organizowania uroczystości bez zgody administratora oraz handlu i usług, 

k) wprowadzania zwierząt, 

l) umieszczanie bez zgody administratora tablic, napisów oraz ogłoszeń. 

3. Korzystanie ze wszystkich urządzeń w Parku musi odbywać się zgodnie z ich przeznaczeniem i funkcją. 

4. Przebywających na terenie Parku obowiązują przepisy prawa, postanowienia Regulaminu, a także 
korzystający z Parku powinni stosować się do poleceń administratora Parku. 

5. O wszelkich aktach wandalizmu lub innych niebezpiecznych zdarzeniach mających miejsce na terenie 
Parku  należy dzwonić pod jeden z numerów alarmowych: 997, 112 lub poinformować Urząd Miasta i Gminy 
w Opatowie, nr tel. 15 86 81 300. 
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