Uchwała Nr 79/VII/2015
Rady Miasta Józefowa
z dnia 27 lipca 2015 r.

w sprawie regulaminu korzystania ze skweru im. Św. Jana Pawła II
w Józefowie

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§1
Wprowadza się regulamin korzystania ze skweru im. Św. Jana Pawła II, zwanym dalej
„Skwerem” stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.
§2
Obszar obowiązywania regulaminu, o którym mowa w § 1, określa załącznik nr 2 do
uchwały.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Józefowa.

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

Przewodniczący
Rady Miasta Józefowa

Cezary Łukaszewski

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 79/VII/2015
Rady Miasta Józefowa
z dnia 27 lipca 2015 r.

Regulamin korzystania ze skweru im. św. Jana Pawła II w Józefowie
§1
Skwer im. św. Jana Pawła II w Józefowie, zwany dalej Skwerem jest ogólnie dostępnym
terenem wypoczynku i rekreacji, w miejscach do tego przeznaczonych.

§2
Na obszarze Skweru zezwala się na:
1) organizowanie imprez kulturalnych i patriotycznych;
2) jeżdżenie na rowerach po nawierzchniach utwardzonych, w sposób niezagrażający
bezpieczeństwu życia i zdrowia użytkowników Skweru;

§3
1. W celu zapewnienia porządku, bezpieczeństwa życia i zdrowia na obszarze Skweru
zabrania się:
1) niszczenia i uszkadzania urządzeń i obiektów stanowiących wyposażenie
Skweru, w szczególności ławek, pojemników na śmieci, latarni, fontanny,
instalacji nawadniającej;
2) usuwania kompletnych urządzeń i obiektów stanowiących wyposażenie
Skweru, a także ich części;
3) korzystania z urządzeń i obiektów w sposób niezgodny z ich
przeznaczeniem;
4) niszczenia, uszkadzania i wyrywania roślinności oraz rozkopywania gruntu;
5) zaśmiecania;
6) palenia papierosów;
7) spożywania alkoholu, przebywania na terenie w stanie nietrzeźwym oraz
używania środków odurzających i będących pod ich wpływem;
8) wprowadzania psów z wyjątkiem psów przewodników;
9) używania ognia otwartego;
10) wnoszenia ostrych narzędzi;
11) używania materiałów pirotechnicznych i wybuchowych bez zgody
właściciela terenu;
12) zakłócania spokoju i porządku publicznego;
13) handlu i usług bez zezwolenia właściciela terenu;
14) wjazdu na teren wszelkich pojazdów mechanicznych, w tym pojazdów
samochodowych oraz motocykli, z wyjątkiem pojazdów uprzywilejowanych,
pojazdów służb technicznych oraz służb porządkowych;
15) umieszczania bez zgody właściciela terenu tablic, napisów, ogłoszeń;
16) jeżdżenia po nawierzchni skweru i sceny rolkami, deskorolkami i
hulajnogami.
2. Osoby przebywające na Skwerze nie mogą swoim zachowaniem uniemożliwiać lub
ograniczać innym użytkownikom korzystania ze Skweru.

§4
Na obszarze Skweru znajduje się plac zabaw i urządzenia fitness, na którym obowiązują
następujące zasady:
1) plac zabaw służy zabawie, rekreacji i wypoczynkowi dzieci w wieku od 1 roku do
lat 15;

2) z urządzeń fitness mogą korzystać osoby w wieku od 14 lat;
3) z urządzeń należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem i dostosowaniem do
rozwoju psychofizycznego dzieci (zgodnie z oceną rodzica lub opiekuna dziecka);
4) z uwagi na bezpieczeństwo bawiących się dzieci, na terenie placów zabaw
zabrania się:
a) niszczenia i uszkadzania urządzeń;
b) przebywania osób nietrzeźwych i znajdujących się pod wpływem środków
odurzających;
c) wchodzenia w butach na cienkich obcasach na poliuretanową nawierzchnię
bezpieczną;
5) za bezpieczeństwo dzieci znajdujących się na placu zabaw odpowiedzialność
ponoszą ich opiekunowie.
§5
Na terenie Skweru znajduje się fontanna. W celu zachowania porządku oraz
bezpieczeństwa wszystkich osób przebywających na terenie wokół fontanny zabrania się:
1) zaśmiecania i zanieczyszczania terenu fontanny;
2) kąpieli i mycia się w fontannie z użyciem środków chemicznych;
3) picia wody z fontanny;
4) zatykania dysz fontanny;
5) wjeżdżania na płytę fontanny np. rowerami, rolkami, deskorolkami i hulajnogami.

§6
1. Skwer jest monitorowany całodobowo.
2. Wszelkie zauważone uszkodzenia lub zniszczenia zieleni, urządzeń lub innych
obiektów znajdujących się na terenie Skweru należy zgłaszać do Integracyjnego
Centrum Sportu i Rekreacji pod nr tel. 22 789-11-77.

§7
Nie stosowanie się do przepisów niniejszego regulaminu skutkować będzie
odpowiedzialnością karną w sprawach o wykroczenia lub z ustawy o postępowaniu w
sprawach nieletnich.

Przewodniczący
Rady Miasta Józefowa

Cezary Łukaszewski

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 40 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) gminie przysługuje prawo stanowienia
aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze gminy również w zakresie zasad i
trybu korzystania z urządzeń użyteczności publicznej.
W trosce o utrzymanie urządzeń na terenie skweru im. św. Jana Pawła II we
właściwym stanie technicznym, estetycznym i sanitarnym, zgodnie z ich przeznaczeniem
oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających w ich pobliżu, należało
określić zasady korzystania ze skweru w formie obowiązującego na terenie naszego
miasta regulaminu.

Przewodniczący
Rady Miasta Józefowa

Cezary Łukaszewski

