UCHWAŁA NR XXI/186/19
RADY MIASTA ŻYRARDOWA
z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia regulaminów korzystania z terenu Parku Reymonta
w Żyrardowie cz. I

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 Regulaminy określające zasady korzystania z Parku Reymonta w Żyrardowie cz. I

stanowiące Załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.
§2.

Regulaminy winny być wywieszone na tablicach informacyjnych umieszczonych w widocznym
miejscu na terenie parku.
§3.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żyrardowa.

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PRZEWODNICZĄCY
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Załącznik nr 1
do uchwały
Rady Miasta Żyrardowa XXI/186/19
z dnia 30.12.2019r.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z TERENU PARKU REYMONTA CZ. I

Administracją Parku 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 Parku wprowadza się następujące

przepisy porządkowe:
ZABRANIA SIĘ:

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

2. Zanieczyszczania terenu Parku i terenu stawu,
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 bez zgody administratora,
7. Organizowania imprez bez zgody administratora,
8. Wjazdu na teren parku bez zgody administratora wszelkich pojazdów,
z wyjątkiem pojazdów uprzywilejowanych, pojazdów służb technicznych i pojazdów

służb dbających o utrzymanie czystości bez zgody administratora,

9. Jazdy na rowerze i rolkach poza 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 i ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo innych osób
przebywających na terenie parku i za wszelkie szkody materialne przez nich
spowodowane.
PRZEWODNICZĄCY
RADYzMiASTA ŻYRARÓÓWA

Załącznik nr 2
do uchwały
Rady Miasta Żyrardowa XXI/186/19
z dnia 30.12.2019r.

REGULAMIN SIŁOWNI PLENEROWEJ
1. Na każdym urządzeniu znajdują się instrukcje informujące o sposobie użytkowania danego
urządzenia.
2. Siłownia przeznaczona głównie do użytku przez osoby dorosłe.

3. Korzystanie z urządzeń siłowni przez dzieci jedynie pod ścisłą kontrolą dorosłych.
4. Osoby korzystające z urządzeń siłowni ponoszą odpowiedzialność za ewentualne zniszczenia
urządzeń .

5. Na terenie siłowni obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz
palenia papierosów oraz przebywania osobom pod wpływem alkoholu lub pod działaniem innych

środków odurzających.
6. Osoby niszczące sprzęt i urządzenia placu zabaw bądź ich opiekunowie prawni

ponoszą

odpowiedzialność materialną.
7. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego Regulaminu będą usuwane

z terenu placu.
8. Zabrania się w szczególności:

■

Niszczenia urządzeń do ćwiczeń,

■

Zaśmiecania terenu,

■

Niszczenia zieleni,

■

Wprowadzania zwierząt w pobliże urządzeń do ćwiczeń,
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Tel.: 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
PRZEWODNICZĄCY
RADY MtASTA ŻYRAR&OWA

