DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
Elektronicznie
Gorzów Wielkopolski, dnia piątek, 28 czerwca 2019
r. podpisany przez:
Justyna Pałczyńska-Strelau; LUW
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UCHWAŁA NR IX/53/2019
RADY GMINY NOWA SÓL
z dnia 19 czerwca 2019 r.
w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z parku krajobrazowego Cypel w Jodłowie
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. 1. Ustala się regulamin korzystania z parku krajobrazowego Cypel w Jodłowie zlokalizowanego na
terenie gminy Nowa Sól, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
2. Park krajobrazowy Cypel w Jodłowie obejmuje obszar działki nr 9/16 w obrębie Jodłów, który jest
wydzielony i oznakowany.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowa Sól.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni o daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Gąsior

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego
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Załącznik
do uchwały Nr IX/53/2019
Rady Gminy Nowa Sól
z dnia 19 czerwca 2019r.
REGULAMIN KORZYSTANIA Z PARKU KRAJOBRAZOWEGO
CYPEL W JODŁOWIE
1. Korzystanie z parku jest nieodpłatne.
2. Park nie jest strzeżony i zabrania się kąpieli w jeziorze.
3. Dzieci mogą przebywać na terenie parku wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.
4. Osoby korzystające z parku zobowiązane są do zachowania porządku.
5. Na terenie parku zabrania się:
1) wchodzenia do wody,
2) wrzucania do wody odpadów,
3) rozbijania obozowisk,
4) niszczenia urządzeń i sprzętu znajdujących się w parku,
5) popychania i wrzucania do wody innych osób,
6) wjeżdżania i wprowadzania pojazdów na teren parku,
7) poruszanie się pojazdami mechanicznymi,
8) grillowania i rozpalania ognisk poza miejscami specjalnie do tego wyznaczonymi,
9) zaśmiecania terenu parku,
10) zakłócania spokoju i wypoczynku innym osobom,
11) niszczenia, malowania i oklejania pomostów i pozostałej infrastruktury technicznej.
6. Właściciele zwierząt przebywających na terenie parku są zobowiązani do zapewnienia
bezpieczeństwa i czystości oraz posiadania aktualnego świadectwa szczepienia psa przeciwko
wściekliźnie. Psy powinny być prowadzone na smyczy i w razie potrzeby w kagańcu.
7. Zarządzający parkiem nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe pozostawione na
terenie parku.
8. Osoby naruszające przepisy niniejszego regulaminu zmuszone będą do opuszczenia terenu parku.
9. Skargi i wnioski należy zgłaszać do Urzędu Gminy Nowa Sól, ul. Moniuszki 3a, 67-100 Nowa Sól,
tel.: (68) 387 20 16.

