
UCHWAŁA NR Lll376ll7

RADY MIASTA żyRłnoowł
z dnia 28 gľudnia 20l7r.

w spľawĺe uchwalenia regulaminu koľzystania z fontann na teľenie Miasta Żyrardowa

Napodstawie art.40 ust. 2pkt4w związkuzart.7 ust. 1 pkt 10 i 15 ustawy zdnia 8 maľca

Í990t. o samoľządzie gminnym (Dz. U. z 20I7r. poz. 1875) celem zapewnienia odpowiednich

waľunków ľekľeacji i wypoczynku uchwala się, co następuje:

s1.

Uchwala się Regulamin okľeślaj ący zasady korzystania z fontann na terenie Miasta Żyrardowa

stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

s2.

Fontanny oraz teren w ich bezpośľednim sąsiedztwie udostępnia się do użytku publicznego

w celach wypoczynku i ľekľeacji.

s3.

Regulamin winien być wywieszony na tablicach informacyjnych umieszczonych

w bezpośľednim sąsiedztwie fontann.

s4.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żyrardow a.

ss.

Uchwała wchodzi w Życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym

Woj ewództwa Mazowieckiego.
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Załącznĺkdo uchwały RMZ nľ Lll3'76117

z dnia 28 gľudnia 2011 r.

RBcuI-łľĺlN
określający Zasady korzystania z fontann miejskich na teľenie Miasta Żyraľdowa

Aclnrinistľacją fontarrn i terenu wokół rrich w imienitr Prezydenta Miasta Żyrardowa zajmuje się
'Wyđzĺał Gospodaľki Komunalnej i ochľony Śľodowiska Urzędu Miasta Żyrardowa (tel. 46 858

l5 s0).

Nalezy dostosować się do niniejszego regulaminu, aby fontanny wÍazzprzyległym terenem
słuŻyły mieszkańcom i osobom odwiedzającym jako miejsce spotkań, ľekľeacji i wypoczynku.

ZABRANIA SIĘ

l. wchodzenia do niecek fontann,
2. picía wody zfontann,
3. wprowadzania zwierząÍ do niecek fontann'
4. kąpieli i mycia ludzi lub zwierząt w fontannaclr,
5. zaśmiecania i zanieczyszczania fontann, tj' rzucania Żwiľku, piasku, kamyków' zabawek,
papieľów, niedopałków, worków foliowych oraz wszelkich innych śmieci'
6. wlewania substancji płynnych do niecek fontann,
7 . zaty|<ania dysz fontann, niszczenia lub uszkaclzaniawządzen woclnyclr, manipulowania przy
instal acj ach i ur ządzeniach e l ektry czny ch fontann'
8. pozostawiania w pobliŻu fontann dzięci do lat I0 bez opieki,
9. stwarzania swoim zaclrowaniemzagroŻennaraŻających siebie lub innych na utratę zdrowia,
w tylx wjeŻdŻania na płytę fontann ľowerami, deskorolkarni' wrotkami, łyzwoľolkami itp.,
l0. wnoszenia w pobliŻe fontann materiałów niebezpiecznych i łatwopalnych oraz inrrych
snbstancj i niebezpiec zny ch,
1 1. spozywania napojów alkoholowych, palenia tytoniu lub papieľosów elektľonicznych i
pľzebywania w stanie níetrzeŹwym w poblizu fontann,
12. tlŻywania śľodków odurzającyclr i pľzebywania pod wpływem środków oduľzającyclr w
poblizu fontann,
13. zakłocania spokoju i poľządku prrblicznego,
14' niszczenia elementów nrałej architektury i ľoślinrrości towarzyszącej fontannom,
15. unrieszczaniatablic, ľeklam' napisów oraz ogłoszen'

osoby naruszające postanowienia niniejszego regulaminu podlegają odpowiedzialności

okľeślorre.j w ustawie z dnia20 maja 197I r. - Kodeks wykroczeń.
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