
UCHWAŁA NR L/264/2014
RADY MIASTA BRZEZINY

z dnia 30 kwietnia 2014 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu Parku Miejskiego w Brzezinach

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 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379) Rada Miasta Brzeziny uchwala, co 
następuje: 

§ 1. Ustala się Regulamin dla Parku Miejskiego w Brzezinach, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Regulamin podaje się do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie na tablicach informacyjnych 
w Parku Miejskim w Brzezinach. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brzeziny. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Łódzkiego. 

 

Przewodniczący Rady

Zbigniew Bączyński
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Załącznik  do Uchwały Nr L/264/2014 

Rady Miasta Brzeziny 

z dnia 30 kwietnia 2014 r. 

REGULAMIN PARKU MIEJSKIEGO W BRZEZINACH 

Park Miejski jest przestrzenią publiczną, stanowiącą dobro wspólne wszystkich mieszkańców Brzezin. Pełni 
funkcje rekreacyjne, estetyczne, sportowe i zdrowotne, służące ogółowi ich użytkowników. 

W celu ochrony i trwałego zachowania jego roli oraz zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników ustala się 
następujące zasady korzystania z parku. 

§ 1.  Na terenie parku zezwala się na: 

1) poruszanie się pojazdami napędzanymi siłą mięśni, takimi jak rowery, wózki, hulajnogi, jeśli nie zagraża to 
bezpieczeństwu pieszych; 

2) piesze poruszanie się i przebywanie na trawnikach, o ile nie są one w ten sposób niszczone; 

3) bezpłatne korzystanie z infrastruktury sportowo-rekreacyjnej parku, z zachowaniem regulaminów ich 
użytkowania; 

4) grillowanie i palenie ognisk w miejscach do tego wyznaczonych wyłącznie przez Urząd Miasta  Brzeziny, 
z zachowaniem zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

§ 2.  Na terenie parku zabrania się: 

1) zachowań zakłócających spokój, odpoczynek oraz zagrażających bezpieczeństwu innych użytkowników parku; 

2) płoszenia zwierząt; 

3) niszczenia i uszkadzania roślinności, rozkopywania terenu, wycinania drzew i krzewów bez wymaganego 
zezwolenia; 

4) zaśmiecania terenu; 

5) przestawiania koszy, ławek i innych urządzeń, w tym w szczególności urządzeń sportowo-rekreacyjnych oraz 
ich niszczenia; 

6) jazdy i parkowania pojazdów silnikowych z wyjątkiem pojazdów służb komunalnych, straży  miejskiej, 
pojazdów uprzywilejowanych oraz pojazdów administratora terenu; 

7) spożywania napojów alkoholowych z wyłączeniem miejsc, w których prowadzona jest działalność gospodarcza 
w tym zakresie oraz w trakcie organizowanych imprez na zasadach określonych odrębną decyzją; 

8) pozostawiania dzieci w wieku do lat 7 bez opieki osoby dorosłej; 

9) wprowadzania zwierząt domowych na zieleńce oraz do piaskownic dla dzieci; 

10) ograniczania lub uniemożliwiania korzystania z urządzeń parkowych, chyba, że wynika to ze zwykłego 
korzystania z tych urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem.

§ 3.  Zgody administratora parku wymaga: 

1) organizacja imprez masowych; 

2) używanie sprzętu nagłaśniającego; 

3) prowadzenie działalności gospodarczej, w tym handlowej i usługowej; 

4) rozstawianie namiotów i organizacja biwaków; 

5) umieszczanie napisów, tablic, ogłoszeń i reklam; 

6) rozpalanie ognisk.

§ 4.  Właścicielom psów nakazuje się sprzątanie odchodów pozostawionych przez ich zwierzęta.
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§ 5.  Psy mogą być wprowadzane tylko na smyczy i w kagańcu, za wyjątkiem tych psów, którym 
niemożliwe jest założenie kagańca ze względu na budowę ciała lub niewskazane ze względów zdrowotnych, 
potwierdzone zaświadczeniem weterynarza. 

§ 6.  Administratorem parku jest  Miasto Brzeziny.

§ 7.  Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność za osoby pozostające pod ich opieką lub nadzorem.

§ 8.  Zasady użytkowania stawu, znajdującego się na terenie Parku Miejskiego w Brzezinach, mają być 
uregulowane odrębnymi przepisami.

§ 9.  Osoby nie stosujące się do powyższych zakazów będą podlegały odpowiedzialności przewidzianej 
w ustawie z dnia 20 maja 1971r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2007r. Nr 109 poz. 756 z późn. zm.) oraz 
ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
(Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.).
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