
UCHWAŁA NR XLVIII/319/18
RADY MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO

z dnia 29 sierpnia 2018 r.

w sprawie zasad i trybu korzystania z ogólnodostępnego skweru położonego w Czerniejewie przy ul. 
Armii Poznań

Na podstawie art.40 ust.1 i ust.2 pkt 4 w zw. z art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) Rada Miasta i Gminy Czerniejewo uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa zasady i tryb korzystania z obiektu użyteczności publicznej - skweru pn. „Leśny 
Skwer” położonego w miejscowości Czerniejewo przy ul. Armii Poznań, stanowiącego działkę nr 5192/12.

§ 2. Ustala się następujące zasady korzystania z obiektu, o którym mowa w §1 niniejszej uchwały:

1. Skwer jest powszechnie dostępny i powinien być wykorzystywany wyłącznie do celów i na potrzeby 
zgodnie z jego przeznaczeniem,

2. Korzystanie ze skweru odbywa się na zasadach określonych w „Regulaminie Leśnego Skweru”, który 
stanowi załącznik do niniejszej uchwały,

3. Na terenie skweru dopuszcza się organizowanie festynów, jarmarków, imprez sportowo – rekreacyjnych 
wyłącznie za pisemną zgodą Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo.

§ 3. Regulamin, o którym mowa w §2 pkt 2 ogłoszony jest na tablicy informacyjnej zlokalizowanej na 
terenie skweru oraz na stronie internetowej Gminy Czerniejewo.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Czerniejewo.

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

Przewodniczący

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

/-/ Jan Kulpiński
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Załącznik do uchwały Nr XLVIII/319/18

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 29 sierpnia 2018 r.

„Regulamin Leśnego Skweru”
NUMER ALARMOWY 112

POGOTOWIE RATUNKOWE 999
POLICJA 997

STRAŻ POŻARNA 998

1. Teren Leśnego Skweru służy wyłącznie wypoczynkowi i aktywnej rekreacji w miejscach do tego 
przeznaczonych.

2. Na obszarze Lesnego Skweru obowiązuje zakaz:

2.1. zaśmiecania terenu,

2.2.niszczenia i uszkadzania roślinności, w tym drzew, krzewów, trawników, bylin i kwiatów,

2.3. niszczenia architektury parkowej,

2.4.palenia ognisk i grilowania, pozostawiania palących się przedmiotów,

2.5.przebywania w stanie nietrzeźwości oraz spożywania napojów alkoholowych,

2.6.zażywania środków odurzających,

2.7.uprawiania gier hazardowych,

2.8. zachowań zakłócających spokój, odpoczynek i bezpieczeństwo innych użytkowników Skweru,

2.9.wnoszenia i używania materiałów pirotechnicznych, wybuchowych i szkodliwych substancji 
chemicznych,

2.10.jazdy wszelkich pojazdów, z wyjątkiem wózków inwalidzkich, rowerów, pojazdów dziecięcych,

2.11.używania rowerów, deskorolek i łyżworolek w sposób stwarzający zagrożenie dla innych 
uczestników Skweru,

2.12.korzystania z urządzeń niezgodnie z przeznaczeniem,

2.13.prowadzania psów bez smyczy,

3. Osoby wyprowadzające psy zobowiązane są do zachowania po nich czystości.

4. Osoby przebywające na Leśnym Skwerze nie mogą swoim zachowaniem uniemożliwiać lub ograniczać 
korzystania z infrastruktury parkowej innym użytkownikom.

5. Wszelkie zauważone uszkodzenia urządzeń zabawowych, sportowych, ławeczek

i innych elementów wyposażenia obiektu należy zgłaszać do Urzędu Miasta i Gminy Czerniejewo tel.: 
61 4291325.

6. O wszelkich aktach wandalizmu lub innych niebezpiecznych zdarzeniach mających

miejsce na terenie obiektów należy poinformować:

NUMER ALARMOWY 112
POGOTOWIE RATUNKOWE 999

POLICJA 997
STRAŻ POŻARNA 998
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Uzasadnienie

do Uchwały Nr XLVIII/319/18

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 29 sierpnia 2018 r.

Zgodnie z art. 40, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r.
poz. 994 z późn. zm.) gminie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujących na
obszarze gminy. Na podstawie art. 40, ust. 2 pkt. 4 niniejszej ustawy, organy gminy mogą wydawać akty
prawa miejscowego w zakresie: zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności
publicznej. Skwer miejski stanowi obszary o dużym znaczeniu rekreacyjnym oraz przyrodniczym
w przestrzeni miasta Czerniejewa. Treść regulaminu obejmuje wymogi w stosunku do użytkowników
obiektów nieuregulowane obowiązującymi przepisami prawa.

Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miasta i Gminy
Czerniejewo w dniu 22 sierpnia 2018 r.

Id: 6D5D85E9-D96F-4962-AF35-133906B04F28. Podpisany Strona 1


		2018-08-28T22:00:00+0000
	62-250 Czerniejewo wielkopolskie Polska
	Jan Kulpiński; RMiG Czerniejewo
	Podpis organu wydającego akt prawny.




