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UCHWAŁA NR XII/104/19
RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE
z dnia 19 czerwca 2019 r.
w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z Parku Ryb Pojezierza Dobiegniewskiego w Skwierzynie
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019 r., poz. 506) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się Regulamin korzystania z Parku Ryb Pojezierza Dobiegniewskiego w Skwierzynie
zlokalizowanego na działce nr 42 obręb 2 Skwierzyna przy ul. Przybrzeżnej 1, stanowiący załącznik do
niniejszej uchwały.
§ 2. Na terenie Parku określonego w § 1 umieszcza się tablicę informacyjną zawierającą treść regulaminu,
jak w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Skwierzyny.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Zygmunt Kadłubiski

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego
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Załącznik
do uchwały Nr XII/104/19
Rady Miejskiej w Skwierzynie
z dnia 19 czerwca 2019 r.
1. Administratorem Parku Ryb Pojezierza Dobiegniewskiego w Skwierzynie, zwanego w dalszej części
regulaminu Parkiem, jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Skwierzynie.
2. Osoby przebywające na terenie Parku zobowiązane są do przestrzegania postanowień regulaminu.
3. Osoby korzystające z Parku zobowiązuje się do:
1) przestrzegania porządku i czystości,
2) poszanowania istniejących urządzeń, wyposażenia terenu oraz zieleni,
3) przestrzegania ogólnych zasad współżycia społecznego,
4) stosowania się do znaków i tablic informacyjnych, znajdujących się na terenie Parku.
4. Na terenie Parku zabrania się:
1) wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych i środków psychoaktywnych oraz wnoszenia środków
pirotechnicznych,
2) palenia tytoniu oraz e-papierosów poza miejscami do tego wyznaczonymi,
3) niszczenia roślinności oraz rozkopywania gruntu,
4) niszczenia i uszkadzania urządzeń oraz budynku,
5) korzystania z obiektu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem,
6) zanieczyszczania i zaśmiecania terenu,
7) pozostawiania dzieci oraz osób nieletnich bez opieki dorosłych na terenie Parku,
8) wszelkich gier hazardowych jak i takich, które zagrażają życiu lub zdrowiu,
9) pozostawiania rozpalonych ognisk po wyjściu z terenu Parku,
10) wprowadzania psów bez smyczy, a w przypadku psów rasy uznawanej za agresywną - bez smyczy
i kagańca oraz przez osobę niepełnoletnią.
5. Administrator Parku nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy pozostawione na terenie Parku.
6. Na terenie Parku należy zachować szczególną ostrożność podczas wiatrów, opadów atmosferycznych
oraz burz.
7. Korzystanie z Parku odbywa się za zgodą administratora oraz na własną odpowiedzialność
korzystającego lub na odpowiedzialność opiekuna dziecka.
8. Skargi i wnioski dotyczące obsługi oraz spraw porządkowych należy zgłaszać do Dyrektora Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Skwierzynie, ul. Sportowa 1, tel. 95 71 70 489.
9. Park Ryb jest czynny codziennie od godziny 8.00 do godziny 18.00.
10. Udostępnianie obiektu dla grup zorganizowanych może odbywać się na podstawie odrębnej umowy
z administratorem.
- Telefony alarmowe: POLICJA 997 STRAŻ POŻARNA 998 POGOTOWIE RATUNKOWE 999

