
 
 

UCHWAŁA NR XIV/43/2020 
RADY MIEJSKIEJ W STOPNICY 

z dnia 8 grudnia 2020 r. 

w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z Parku Miejskiego w Stopnicy 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i 2 pkt 3 i 4, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), Rada Miejska w Stopnicy uchwala, 
co następuje: 

§ 1. 1. Uchwala się Regulamin korzystania z Parku Miejskiego w Stopnicy, w brzmieniu stanowiącym 
załącznik do niniejszej uchwały. 

2. Regulamin o którym mowa w ust. 1 podaje się do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie na 
tablicy informacyjnej usytuowanej w Parku Miejskim w Stopnicy. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Stopnica. 

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

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Krzysztof Tułak 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 10 grudnia 2020 r.

Poz. 4555



Załącznik do Uchwały Nr XIV/43/2020 

Rady Miejskiej w Stopnicy 

z dnia 8 grudnia 2020 r. 

 

Regulamin korzystania z Parku Miejskiego w Stopnicy 

 

1. Park Miejski w Stopnicy, usytuowany jest przy ulicy Plac Józefa Piłsudskiego, na 

działce oznaczonej numerem 133 o powierzchni 0,34 ha, jednostka ewidencyjna: Stopnica, 

obręb Stopnica, według ewidencji gruntów i budynków. 

2. Park Miejski w Stopnicy jest własnością Gminy Stopnica. 

3. Park Miejski w Stopnicy jest przestrzenią publiczną, pełni funkcje wypoczynkowe, 

rekreacyjne, estetyczne, stanowi ciąg komunikacji pieszej między przeciwstawnymi pierzejami 

rynku, służące ogółowi mieszkańców. 

4. W trosce o zachowanie porządku, ładu, a przede wszystkim bezpieczeństwa wszystkich 

korzystających i przebywających na terenie Parku Miejskiego w Stopnicy zabrania się: 

1) wchodzenia na drzewa, niszczenia i uszkadzania roślinności, w tym m.in. drzew, krzewów, 

trawników, bylin i kwiatów oraz rozkopywania gruntu; 

2) zaśmiecania terenu parku; 

3) niszczenia i uszkadzania budowli; 

4) niszczenia i przestawiania ławek, koszy oraz innych obiektów i urządzeń; 

5) handlu i usług bez zezwolenia administratora terenu; 

6) wprowadzania na teren parku zwierząt, nie dotyczy osób niewidomych, korzystających 

z psów przewodników oraz osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności 

korzystających z psów opiekunów;  

7) grillowania, palenia ognisk i pozostawiania palących lub tlących się przedmiotów; 

8) wjazdu na teren parku wszelkich pojazdów silnikowych, motorowerów z wyłączeniem 

pojazdów inwalidzkich, pojazdów służb ratunkowych, porządkowych oraz służb 

komunalnych; 

9) jazdy na rowerach, łyżworolkach, deskorolkach i innych pojazdach napędzanych siłą mięśni 

lub wspomaganych napędem elektrycznym; 

10) powodowania hałasu, a także używania sprzętu nagłaśniającego bez zgody administratora; 

11) zachowań zakłócających spokój, odpoczynek i bezpieczeństwo innych użytkowników 

parku; 

12) wnoszenia i używania materiałów pirotechnicznych i wybuchowych; 

13) spożywania napojów alkoholowych; 

14) zażywania środków odurzających; 

15) przebywanie w stanie wyraźniej nietrzeźwości lub pod wyraźnym wpływem innych 

środków odurzających;  

16) wrzucania lub wlewania do fontanny jakichkolwiek rzeczy, płynów lub substancji; 

17) wchodzenia do fontanny, picia wody z fontanny, kąpieli i mycia się w fontannie; 

18) manipulowania przy instalacjach i urządzeniach elektrycznych, kamerach monitoringu; 

elementach fontanny znajdujących się na terenie parku;  

19) wynoszenia odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych oraz punktów 

handlowych i usługowych oraz umieszczania ich w koszach na odpady usytuowanych 

w parku; 

20) gromadzenie się osób napastujących przechodniów i osoby przebywające w parku 

o pożyczkę pieniędzy, zakup alkoholu; 

21) gromadzenia się osób nieobyczajnie zachowujących się, wywołujących kłótnie, bójki, 

zgorszenie publiczne; 

22) załatwiania potrzeb fizjologicznych w miejscach do tego nie przeznaczonych; 
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5. Osoby przebywające w parku nie mogą swoim zachowaniem uniemożliwiać lub 

ograniczać korzystania z infrastruktury parkowej innym użytkownikom. 

6. Zakazuje się przebywania w parku osób w czasie silnego porywistego wiatru, burz, 

obfitych opadów atmosferycznych bądź w innych warunkach powodujących 

niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia oraz mienia. 

7. Obowiązki administratora Parku Miejskiego w Stopnicy pełni Referat Gospodarki 

Komunalnej Urzędu Miasta i Gminy Stopnica z siedzibą Wolica 52 a, 28-130 Stopnica, tel. 41 

3779 219. 
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