
UCHWAŁA NR III /14/18 

RADY MIASTA ŻYRARDOWA 

z dnia 17 grudnia 2018r.

w sprawie uchwalenia regulaminów korzystania ze Skweru inż. Władysława Srzednickiego 
w Żyrardowie

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 10 i 15 ustawy z dnia 

8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.) uchwala się, 

co następuje:

§1-

Uchwala się Regulaminy określające zasady korzystania ze Skweru inż. Władysława 

Srzednickiego stanowiące załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§2.

Regulaminy zostaną wywieszone na tablicy informacyjnej umieszczonej w widocznym miejscu 

na terenie skweru.

§3.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żyrardowa.

§4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZĄCY
RAD2TMIASTA ŻYRA WA

Ryszard



Załącznik nr 1 do uchwały III/14/18
Rady Miasta Żyrardowa
z dnia 17 grudnia 2018r.

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SKWERU INŻ. WŁADYSŁAWA 

SRZEDNICKIEGO

Administracją Skweru inż. Władysława Srzednickiego w imieniu Prezydenta Miasta 

Żyrardowa zajmuje się Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta 

Żyrardowa. W trosce o zachowanie czystości i porządku oraz o bezpieczeństwo osób 

przebywających na terenie skweru inż. Władysława Srzednickiego wprowadza się następujące 

przepisy porządkowe:

ZABRANIA SIĘ:

1. Niszczenia, uszkadzania, wyrywania roślin oraz rozkopywania gruntu,

2. Zanieczyszczania terenu skweru oraz zbiornika „Centrala” i rzeki Pisia Gągolina,

3. Kąpieli i wchodzenia do wody,

3. Niszczenia, przestawiania ławek, koszy, innych urządzeń i obiektów,

4. Spożywania napojów alkoholowych oraz innych środków o podobnym działaniu, 

powodujących zaburzenie świadomości,

5. Palenia wyrobów tytoniowych oraz papierosów elektronicznych,

6. Palenia ognisk,

7. Organizowania imprez bez zgody administratora,

8. Wjazdu na teren parku wszelkich pojazdów bez zgody administratora,

z wyjątkiem pojazdów uprzywilejowanych, pojazdów służb technicznych i pojazdów 

służb dbających o utrzymanie czystości,

9. Jazdy na rowerze i rolkach poza miejscem przeznaczonym do tego celu,

10. Używania sprzętu nagłaśniającego i innych urządzeń w sposób powodujący 

zakłócanie spokoju i porządku publicznego bez zgody administratora,

11. Wnoszenia i używania materiałów pirotechnicznych bez zgody administratora,

12. Handlu i usług bez zgody administratora,

13. Umieszczania tablic, ogłoszeń i napisów bez zgody administratora,

14. Wprowadzania zwierząt domowych i gospodarskich (nie dotyczy psów przewodników 

osób niepełnosprawnych),

15. Przebywania dzieci i młodzieży do lat 7 bez opieki dorosłych.

PRZEWODNICZĄCY
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Załącznik nr 2 do uchwały III/14/18
Rady Miasta Żyrardowa
z dnia 17 grudnia 2018r.

REGULAMIN SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ 

„SKWER INŻ. WŁADYSŁAWA SRZEDNICKIEGO”
1. Urządzenia przeznaczone tylko i wyłącznie dla osób powyżej 16 roku życia oraz o wzroście 

powyżej 150 cm.

2. Teren przeznaczony do czynnego uprawiania sportu.

3. Każdy użytkownik siłowni ma obowiązek zapoznania się z zasadami bezpiecznego korzystania i 

sposobem wykonywania ćwiczeń zmieszczonym na każdym urządzeniu, a ich intensywność 

dostosować do własnej kondycji.

Zbyt intensywny trening może powodować kontuzje lub urazy.

4. Z urządzeń należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem i instrukcją znajdującą się na 

urządzeniu.

5. Osoby z problemami zdrowotnymi, przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny skonsultować się 

z lekarzem.

6. Przed przystąpieniem do ćwiczeń należy sprawdzić stan techniczny urządzenia.

7. Rodzice/opiekunowie dzieci winni pamiętać o odpowiedzialności prawnej za ewentualne szkody 

wyrządzone przez dzieci na osobach lub mieniu.

8. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego Regulaminu będą usuwane 

z terenu placu.

9. Zabrania się w szczególności:

■ niszczenia urządzeń,

■ wspinania na urządzenia- grozi niebezpiecznym upadkiem,

■ zaśmiecania terenu i niszczenia roślinności,

■ wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów,

■ wprowadzania zwierząt.

10. Na terenie siłowni zewnętrznej obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania napojów 

alkoholowych, palenia papierosów, papierosów elektronicznych oraz przebywania osób pod 

wpływem alkoholu lub pod działaniem innych środków odurzających.

11. Wszelkie uszkodzenia urządzeń lub zniszczenia należy niezwłocznie zgłosić do zarządcy: PGM 

Żyrardów Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 5 w Żyrardowie tek: 46 858 10 00.

TELEFONY KONTAKTOWE:
■ Telefon alarmowy 112
■ Policja 997
■ Straż pożarna 998
■ Pogotowie ratunkowe 999
■ Straż miejska 986
■ PGM Żyrardów 46 858 10 00
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