
UCHWAŁA NR VIII/69/19
RADY MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO

z dnia 29 maja 2019 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania ze Skweru im. Pawła Cymsa w Pawłowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 i ust.2 pkt 4, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) Rada Miasta i Gminy Czerniejewo uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Regulamin korzystania ze Skweru im. Pawła Cymsa w Pawłowie stanowiący załącznik 
do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego
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Załącznik do uchwały Nr VIII/69/19

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 29 maja 2019 r.

Regulamin korzystania ze skweru im. Pawła Cymsa w Pawłowie

Skwer im. Pawła Cymsa w Pawłowie, zwany dalej Skwerem jest ogólnie dostępnym terenem 
wypoczynku i rekreacji, w miejscach do tego przeznaczonych.

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.

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, stacji naprawy rowerów;

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 poza miejscem do tego przeznaczonym (miejsce do palenia ogniska);

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;

Osoby przebywające na skwerze nie mogą swoim zachowaniem uniemożliwiać lub ograniczać innym 
użytkownikom korzystania ze Skweru.

Na obszarze Skweru znajduje się plac zabaw, na którym obowiązują następujące zasady:

1) plac zabaw służy zabawie, rekreacji i wypoczynkowi dzieci;

2) z urządzeń należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem i dostosowaniem do rozwoju psychofizycznego 
dzieci (zgodnie z oceną rodzica lub opiekuna dziecka);

3) z uwagi na bezpieczeństwo bawiących się dzieci, na terenie palcu zbaw zabrania się:

a) niszczenia i uszkadzania urządzeń;

b) przebywania osób nietrzeźwych i znajdujących się pod wpływem środków odurzających.
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Na terenie skweru znajduje się miejsce do palenia ogniska. W celu zachowania 
bezpieczeństwa wszystkich osób przebywających na Skwerze obowiązują następujące zasady:

1) dopuszcza się palenie ogniska wyłącznie w wyznaczonym i urządzonym do tego miejscu. Palenie ogniska 
poza miejscem wyznaczonym jest zabronione;

2) organizator ogniska jest obowiązany poinformować Sołtysa, a w razie jego nieobecności członka Rady 
Sołeckiej Sołectwa Pałowo o organizowaniu ogniska;

3) osoby organizujące ognisko zobowiązane są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego 
określonego w stosownych przepisach, a w szczególności do korzystania z ognia otwartego wyłącznie 
w miejscu wyznaczonym;

4) organizator ogniska ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników oraz odpowiada za teren;

5) dzieci i młodzież mogą korzystać z miejsca przeznaczonego na palenie ogniska tylko w obecności 
pełnoletniego opiekuna;

6) organizator ogniska zobowiązany jest zapewnić drewno do palenia ogniska we własnym zakresie, zagasić 
skutecznie ognisko po zakończeniu imprezy, zasypując piaskiem lub zalewając wodą oraz pozostawić 
miejsce w należytym porządku;

7) drewno przewidziane do palenia ogniska nie może pochodzić z zadrzewień i elementów wyposażenia 
terenu.

8) organizator ogniska zobowiązany jest do pokrycia kosztów ewentualnych szkód wyrządzonych przez 
uczestników ogniska, w szczególności w mieniu stanowiącym wyposażenie miejsca na ognisko oraz w jego 
otoczeniu;

9) zabrania się wrzucanie do paleniska odpadów oraz materiałów zawierających substancje niebezpieczne;

10) organizowanie ogniska dozwolone jest w godzinach od 7:00 do 22:00 -  ze względu na ciszę nocną.
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Uzasadnienie

DO UCHWAŁY NR VIII/69/19

RADY MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO

z dnia 29 maja 2019 r.

Zgodnie z art. 40 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.
poz. 506) 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. Pawła Cymsa 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 naszej
gminy regulaminu.

Projekt uchwały był omawiany na wspólnym posiedzeniu komisji Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
w dniu 22 maja 2019 r. na którym uzyskał pozytywną opinię
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