
UCHWAŁA NR XII/102/2019
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE

z dnia 12 września 2019 r.

w sprawie regulaminu korzystania z  parków zieleni na terenie Miasta i Gminy Pleszew

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 oraz art. 41 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) Rada Miejska w Pleszewie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się regulamin korzystania z parków zieleni na terenie Miasta i Gminy Pleszew stanowiący 
załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Na terenach parków umieszcza się tablice informacyjne zawierające treść regulaminu, o którym mowa 
w niniejszej uchwale.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.

§ 4. Traci moc uchwała XXVIII/229/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 czerwca 2009 r. 
w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z Parku Miejskiego w Pleszewie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie w po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego.
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Załącznik do uchwały Nr XII/102/2019

Rady Miejskiej w Pleszewie

z dnia 12 września 2019 r.

Regulamin korzystania z parków zieleni na terenie Miasta i Gminy Pleszew

1. Park jest miejscem odpoczynku i korzystania z jego urządzeń zgodnie z przeznaczeniem.

2. W trosce o zachowanie porządku, ładu, a przede wszystkim bezpieczeństwo wszystkich korzystających 
i przebywających na terenie parku zabrania się:

1) wprowadzania psów bez smyczy oraz wyprowadzania bez smyczy i kagańca psów ras uznawanych za 
agresywne za wyjątkiem psów asystujących,

2) kąpania psów w zbiornikach wodnych,

3) wchodzenia i kąpania się w zbiornikach wodnych,

4) poruszania się przy użyciu sprzętu sportowo - rekreacyjnego w sposób stwarzający zagrożenie dla innych 
osób korzystających z parku,

5) palenia ognisk i pozostawiania palących się przedmiotów,

6) handlu i usług bez zgody burmistrza,

7) organizowania imprez bez zgody burmistrza,

8) wjazdu na teren parku wszelkich pojazdów samochodowych i motocykli z wyjątkiem pojazdów 
uprzywilejowanych, pojazdów służb technicznych i służb dbających o utrzymanie czystości i innych 
pojazdów po uzyskaniu zgody burmistrza,

9) powodowania hałasu, a także używania sprzętu nagłaśniającego bez zgody burmistrza,

10) wnoszenia i używania materiałów pirotechnicznych, wybuchowych i szkodliwych substancji 
chemicznych,

11) umieszczania tablic, reklam oraz ogłoszeń bez zgody burmistrza,

12) przebywania  w czasie silnego wiatru i/lub burzy pod konarami i w sąsiedztwie drzew.
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UZASADNIENIE

do uchwały Nr XII/102/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia12 września 2019 r.

Podjęcie niniejszej uchwały ma na celu utworzenie jednolitego regulaminu dla wszystkich parków
zieleni zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Pleszew z dostosowaniem do aktualnie obowiązującego
stanu prawnego.

Obowiązujący Regulamin korzystania z Parku Miejskiego w Pleszewie został podjęty uchwałą
XXVIII/229/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 czerwca 2009 r. i zawiera naruszenia prawa
materialnego.
W obowiązującym regulaminie zawarte są zapisy dotyczące zakazu:
- przebywania na terenie Parku dzieci do lat 7 pod opieką osób dorosłych, podczas gdy takie ograniczenie
może wprowadzić jedynie przepis rangi ustawowej zgodnie z Konstytucją RP,
-   niszczenia drzew, krzewów, trawników oraz kwietników; niszczenia ławek i innych obiektów oraz
urządzeń; zanieczyszczenia i zaśmiecania Parku, co zostało uregulowane w ustawie z 20 maja 1971 r.
kodeks wykroczeń czyli w przepisie rangi ustawowej.

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.

Mając na wzgledzie powyższe podjęcie powyższej uchwały jest w pełni uzasadnione.
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