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UCHWAŁA NR LXI/329/19
RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU
z dnia 30 maja 2018 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z fontanny miejskiej, zlokalizowanej przy Placu Jana
Pawła II w Lubsku
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 (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1875, z późn. zm.) uchwala się co następuje:
§ 1. Uchwala się Regulamin określający zasady korzystania z fontanny miejskiej, zlokalizowanej przy
Placu Jana Pawła II w Lubsku o następującej treści:
REGULAMIN
OKREŚLAJĄCY ZASADY KORZYSTANIA Z FONTANNY MIEJSKIEJ,
PRZY PLACU JANA PAWŁA II W LUBSKU
1. Fontanna oraz teren w jej bezpośrednim sąsiedztwie udostępnia się do użytku publicznego w celach
wypoczynku i rekreacji.
2. Administracją fontanny i terenu wokół niej w imieniu Burmistrza Lubska zajmuje się Wydział
Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej tut. Urzędu Miejskiego w Lubsku.
3. Zabrania się:
1) wchodzenia do niecki fontanny,
2) picia wody z fontanny,
3) wprowadzania zwierząt do niecki fontanny,
4) kąpieli i mycia ludzi lub zwierząt w fontannie,
5) zaśmiecania i zanieczyszczania fontanny, tj. rzucania żwirku, piasku, kamyków, zabawek, papierów,
niedopałków, worków foliowych oraz wszelkich innych nieczystości,
6) wlewania substancji płynnych do niecki fontanny,
7) zatykania dyszy fontanny, niszczenia lub uszkadzania urządzeń wodnych, manipulowania przy instalacjach
i urządzeniach elektrycznych fontanny,
8) pozostawiania w pobliżu fontanny dzieci do lat 10 bez opieki,
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9) stwarzania swoim zachowaniem zagrożeń narażających siebie lub innych na utratę zdrowia, w tym
wjeżdżania na płytę fontanny rowerami, deskorolkami, wrotkami, łyżworolkami itp.,
10) wnoszenia w pobliże fontanny materiałów niebezpiecznych i łatwopalnych oraz innych substancji
niebezpiecznych,
11) spożywania napojów alkoholowych, palenia tytoniu lub papierosów elektronicznych i przebywania
w stanie nietrzeźwym w pobliżu fontanny,
12) używania środków odurzających i przebywania pod wpływem środków odurzających w pobliżu fontanny,
13) zakłócania spokoju i porządku publicznego,
14) niszczenia elementów małej architektury i roślinności towarzyszącej fontannie,
15) umieszczania tablic, reklam, napisów oraz ogłoszeń.
4. Osoby naruszające postanowienia niniejszego regulaminu podlegają odpowiedzialności określonej
w ustawie z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń.
§ 2. Regulamin podlega wywieszeniu na tablicach informacyjnych umieszczonych w bezpośrednim
sąsiedztwie fontanny.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubska.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie
Województwa Lubuskiego.

14 dni

od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Andrzej Tomiałowicz

