
    Uchwała Nr XXXIII/286/2013 

    Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej 

    z dnia 29 listopada 2013 r. 

 

w sprawie ustalenia regulaminu Parku Gminnego w Jasienicy Rosielnej  

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 2013 r. poz.594) Rada  Gminy w Jasienicy Rosielnej uchwala co następuje :   

 

     § 1 

Ustala się Regulamin Parku Gminnego w Jasienicy Rosielnej dla ochrony zieleni, ptactwa i walorów 
krajobrazowych oraz w trosce o zachowanie porządku, ładu, a przede wszystkim bezpieczeństwa 
wszystkich przebywających na terenie parku  w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały . 

 

     `§ 2  

Wykonanie uchwały powierza  się  Wójtowi Gminy 

 

     § 3 

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         Załącznik do uchwały  

             Rady Gminy Nr XXXIII z dnia 29.XI.2013r

  w Jasienicy Rosielnej 

 

REGULAMIN PARKU GMINNEGO 

W JASIENICY ROSIELNEJ 

 

 Dla ochrony zieleni, ptactwa i walorów krajobrazowych oraz w trosce o 
zachowanie porządku, ładu, a przede wszystkim bezpieczeństwa wszystkich 
przebywających na terenie parku wprowadza się regulamin korzystania z Parku 
Gminnego. 

 

W obrębie Parku Gminnego zabrania się: 

 

1. Niszczenia, uszkadzania i wyrywania roślinności oraz rozkopywania 
gruntu. 

2. Zaśmiecania terenu parku i stawu, oraz  łowienia ryb. 
3. Niszczenia oświetlenia, alejek, koszy, urządzeń zabawowych oraz 

siadania na oparciach ławek. 
4. Wprowadzania na teren parku psów bez smyczy lub kagańca. 
5. Palenia ognisk i pozostawiania palących się przedmiotów. 
6. Organizowania imprez oraz prowadzenia działalności komercyjnej bez 

zgody administratora. 
7. Wjazdu na teren parku wszelkich pojazdów silnikowych z wyjątkiem 

pojazdów uprzywilejowanych, pojazdów służb technicznych, 
korzystających z usług Gminnego Ośrodka Kultury oraz innych pojazdów 
tylko  po uzyskaniu pisemnej zgody administratora. 

8. Parkowania samochodów na trawnikach. 
9.  Wnoszenia, używania materiałów pirotechnicznych i wybuchowych bez 

zgody administratora. 
10.  Powodowania hałasu, a także używania sprzętu nagłaśniającego bez 

zgody administratora. 



11. Wychodzenia na drzewa i wchodzenia do stawu . 
12. Przebywanie w czasie burz i nawałnic na terenie parku .  

Naruszenie postanowień Regulaminu podlega karze przewidzianej w kodeksie 
wykroczeń. 

Administracją parku w imieniu Wójta Gminy Jasienica Rosielna zajmuje się 
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy Rosielnej . 

Teren parku objęty jest całodobowym monitoringiem . 

 


