Uchwała nr XI/130/2007
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 5 czerwca 2007 r.
w sprawie określenia zasad i trybu korzystania z parków gminnych
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15, art. 40 ust.2 pkt.4 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990
roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, z 2002 r. Nr 23 poz.220 Nr
62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1203, z 2005 r. Nr 172 poz.1441 i
Nr 175 poz.1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz.128 ) oraz art. 78 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004
roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 oraz
Dz. U. z 2005 r. Nr 113 poz. 954 i Nr 130 poz.1087) Rada Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego uchwala co następuje:
§1. Niniejsza uchwała określa zasady korzystania z gminnych obiektów i urządzeń
użyteczności publicznej, tj:
1) Parku Fabrycznego;
2) Parku Miejskiego im Marszałka Józefa Piłsudskiego;
3) Parku Pałacowego
ustanowionych Uchwałą Nr LXIII/682/98 Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia
11 marca1998 roku oraz
4) Parku Saletyńskiego
ustanowionego Uchwałą Nr XI/128/2007 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia
5 czerwca 2007 r. zwanych dalej „Parkami”.
§2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1)Prezydencie Miasta – należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego,
2)Kodeksie wykroczeń - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 20 maja 1971 roku – Kodeks
wykroczeń ( Dz.U. Nr 12 poz.114 z późniejszymi zmianami).
§3. Parki służą ochronie zasobów przyrodniczych oraz celom rekreacyjnowypoczynkowym.
§4. Parki są otwarte i dostępne przez całą dobę.
§5. Osoby przebywające na terenie Parków zobowiązane są zachowywać się
w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych użytkowników oraz mieniu komunalnemu
znajdującemu się w obrębie tych Parków.
§6. 1.W Parkach wyłączony jest ruch pojazdów silnikowych , nie dotyczy to pojazdów
Policji, Straży Miejskiej, pojazdów należących do służb utrzymujących zieleń parkową oraz
pojazdów osób, które legitymują się specjalnym zezwoleniem na wjazd na teren Parków
wydanym przez Prezydenta Miasta.
2. Jazda na rowerach, łyżworolkach, deskorolkach, hulajnogach itp. jest dopuszczalna
jedynie wzdłuż utwardzonych ciągów pieszych i w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu
innych użytkowników Parku.

§7. 1.Organizowanie na terenie Parków imprez masowych, rekreacyjnych, sportowych,
itp. wymaga zgody Prezydenta Miasta.
2. W przypadku uzyskania zgody o której mowa w ust.1 Prezydent Miasta określa
szczegółowe zasady korzystania z terenu Parku w związku z odbywającą się imprezą.
§8.1.Umieszczanie na terenie Parków ogłoszeń, plakatów, afiszy, ulotek wymaga zgody
Prezydenta Miasta.
2.Naruszenie przepisu ust.1 stanowi wykroczenie w rozumieniu art.63a Kodeksu
wykroczeń.
§9.Prowadzenie na terenie Parków działalności handlowej, usługowej i innej
działalności, w tym działalności gospodarczej, wymaga zgody Prezydenta Miasta.
§10.Wykonywanie na terenie Parków prac ziemnych może odbywać się wyłącznie na
zlecenie lub za zgodą Prezydenta Miasta.
§11. 1.Zgodnie z art. 14 ust.2a ustawy z dnia 26 października 1982 roku ( Dz. U. z 2002
r. Nr 147, poz.1231 z późniejszymi zmianami) na terenie Parków zakazane jest spożywanie
napojów alkoholowych, z wyjątkiem miejsc przeznaczonych do ich spożycia na miejscu,
w punktach sprzedaży tych napojów.
2.Naruszenie zakazu określonego w ust.1 stanowi wykroczenie w rozumieniu art. 43
ustawy o której mowa w ust.1.
§12. 1. Na terenie Parków zakazane jest:
1) zakłócanie spokoju i porządku publicznego lub wywoływanie zgorszenia;
2) niszczenie, uszkadzanie lub czynienie niezdatnym do użytku mienia komunalnego
znajdującego się na ich terenie;
3) niszczenie lub uszkadzanie roślinności, deptanie trawników, zieleńców;
4) zanieczyszczanie lub zaśmiecanie ciągów pieszych, trawników, zieleńców.
2. Naruszenie zakazów określonych w ust.1 pkt.1-4 stanowi wykroczenie w rozumieniu
przepisów Kodeksu wykroczeń, a w szczególności: art. 51, 124, 144 i 145.
§13.1. Na terenie Parków zakazane jest bezprawne zabijanie zwierząt, niszczenie roślin
lub grzybów oraz niszczenie siedlisk roślin , zwierząt lub grzybów.
2.Naruszenie zakazu określonego w ust.1 stanowi wykroczenie w rozumieniu przepisu
art.131 pkt.13 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody ( Dz.U. Nr 92,
poz.880 z późniejszymi zmianami).
§14.1. Zgodnie z §37 pkt.1 i 2, §43 ust.1 i 2 oraz §49 Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego przyjętego Uchwałą
Nr LVI/628/2006 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego z 2006 roku Nr 238 poz. 238) osoby utrzymujące zwierzęta
domowe, w szczególności psy i koty, wprowadzające je na teren Parków są zobowiązane:
1) zapewnić, by nie stwarzały zagrożenia lub uciążliwości dla ludzi;
2) zapobiegać zanieczyszczeniu terenu Parku przez utrzymywane zwierzęta;
3) stosować odpowiednie środki zabezpieczające takie jak: uprząż, smycz, kaganiec,
klatka itp.;

4) utrzymywać psy na uwięzi, a psy rasy uznawanej za agresywną lub zagrażające
otoczeniu także w kagańcu;
5) natychmiast uprzątać odchody pozostawione przez zwierzęta na terenie Parku.
2. Naruszenie zakazów, o których mowa w ust.1 podlega karze grzywny, zgodnie z § 56
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.
§15. Uchwała nie narusza innych niż wymienione w niej powszechnie obowiązujących
przepisów prawa określających zasady korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności
publicznej oraz określających zasady ochrony przyrody.
§16.Wykonanie
Świętokrzyskiego.
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§17.1.Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego.
2.Treść uchwały podaje się do publicznej wiadomości w formie trwałych tablic
umieszczonych w widocznych miejscach na terenie Parków.
§18. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
mgr Mirosław Zgadzajski

