UCHWAŁA NR XIX/ 162/ 19
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

z dnia 28 listopada 2019 r.
w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z terenu Zieleńca Wyspiańskiego
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 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696 i 1815) oraz art.
4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz.

712 i 492) uchwala się, co następuje:

§1.

Uchwala

się

Regulamin

określający zasady

korzystania

z

Zieleńca

Wyspiańskiego

w Żyrardowie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§2.

Regulamin powinien być wywieszony na tablicy informacyjnej umieszczonej w widocznym
miejscu na terenie obiektu.

§3.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żyrardowa.
§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PRZEWODNICZĄCY
RADYWTtASTA ŻYRARDOWA

Załącznik
do uchwały nr XIX/162/19
Rady Miasta Żyrardowa
z dnia 28 listopada 2019r.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z TERENU ZIELEŃCA WYSPIAŃSKIEGO

Administracją Zieleńca w imieniu Prezydenta Miasta Żyrardowa zajmuje się Wydział

Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Żyrardowa. W trosce o zachowanie czystości i porządku
oraz o bezpieczeństwo osób przebywających na terenie Zieleńca wprowadza się następujące

przepisy porządkowe:

ZABRANIA SIĘ:
1. Niszczenia, uszkadzania, wyrywania roślin, rozkopywania gruntu i wydeptywania

nowych trawników,
2. Zanieczyszczania terenu Zieleńca,
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 obiektu, bez zgody administratora, wszelkich pojazdów,

z wyjątkiem pojazdów uprzywilejowanych, pojazdów służb technicznych i pojazdów
służb dbających o utrzymanie czystości,

9. Jazdy na rowerze i rolkach poza wyznaczoną ścieżką rowerową,

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 gospodarskich,
15. Puszczania samopas psów. Właściciele mogą wprowadzać psy jedynie na smyczy.

Właściciele psów mają bezwzględny obowiązek sprzątania odchodów swoich
podopiecznych. Odpady można wyrzucać do zwykłych koszy parkowych

Właściciele psów ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo innych osób

przebywających na terenie parku i za wszelkie szkody materialne spowodowane przez
zwierzęta będące ich własnością.
Wszelkie uszkodzenia urządzeń lub zniszczenia należy niezwłocznie zgłosić

do zarządcy: Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Żyrardowa Tek: 46 858 15 50.

TELEFONY KONTAKTOWE:
■

TELEFON ALARMOWY - 112

■

POLICJA 997

■

STRAŻ POŻARNA 998

■

POGOTOWIE RATUNKOWE- 999

■

STRAŻ MIEJSKA - 986

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA, ŻYRARDOWA

