UCHWAŁA NR XV/182/2016
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE
z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie : ustalenia Regulaminu korzystania z fontanny znajdującej się na płycie Rynku w
miejscowości Pleszew.
Na podstawie art.40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.
U. z 2016. poz. 446) Rada Miejska uchwala:
§ 1. Ustala się Regulamin korzystania z fontanny znajdującej się na płycie Rynku w miejscowości Pleszew
w następującym brzmieniu:
1) Fontanna jest miejscem publicznym, przeznaczonym do odpoczynku i korzystania z jej urządzeń zgodnie z
przeznaczeniem.
2) Dzieci w wieku do lat siedmiu muszą przebywać pod opieką rodziców lub osób starszych.
3) Za spowodowanie przez dzieci zniszczeń odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni.
4) W czasie przebywania na terenie wokół fontanny zabrania się:
a) zatykania dysz fontanny i manipulowania przy instalacjach i urządzeniach elektrycznych znajdujących
się w niecce fontanny,
b) wjeżdżania na płytę fontanny rowerami, deskorolkami, wrotkami ,itp.,
c) picia wody z fontanny,
d) kąpieli i mycia w fontannie,
e) wprowadzania na teren fontanny zwierząt,
f) wnoszenia w pobliże fontanny materiałów niebezpiecznych, łatwopalnych, pirotechnicznych i innych
substancji niebezpiecznych oraz środków odurzających,
g) spożywania napojów alkoholowych i przebywania w stanie nietrzeźwym,
h) używania środków odurzających i przebywania pod wpływem środków odurzających,
i) zaśmiecania i zanieczyszczania fontanny,
j) zakłócania spokoju i porządku publicznego,
k) umieszczania tablic, reklam, napisów oraz ogłoszeń.
Osoby naruszające zasady określone w niniejszym regulaminie podlegają odpowiedzialności karnej na
podstawie przepisów ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks Wykroczeń (Dz. U. z 2015 poz.1094 j.t. ze zm.).
Wszelkie zauważone uszkodzenia nalezy zgłaszać do Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie tel. 62/7428310;
62/7428342.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Wielkopolskiego.
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UZASADNIENIE
Do uchwały nr XV/182/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 czerwca 2016 roku.
Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym, organy gminy mogą wydawać akty prawa miejscowego w
zakresie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.
Regulamin korzystania z fontanny miejskiej określa szczegółowe warunki i zasady bezpiecznego
korzystania z fontanny oraz umożliwi służbom porządkowym egzekwowanie poprawnego zachowania w
tym miejscu użyteczności publicznej.
Mając na względzie powyższe podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione.
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