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UCHWAŁA NR XL/256/2014
RADY GMINY TYMBARK
z dnia 6 listopada 2014 roku
w sprawie nadanie nazwy urzędowej parkowi w Tymbarku i przyjęcia dla niego regulaminu
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 oraz art. 40 ust. 1 i 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t. j. Dz.U. z 2013, póz. 594 ze. zm.) Rada Gminy Tymbark uchwala, co następuje.
§ 1. Nadaje nazwę urzędową „Park Zofii Turskiej” - obszarowi zieleni urządzonej, obejmującemu alejki
spacerowe, staw, urządzenia rekreacyjne, place zabaw i gier sportowych, położonemu obok Przedszkola
Samorządowego i Hali Sportowej w Tymbarku na działce ewidencyjnej nr 1155/13. Położenie Parku Zofii
Turskiej obrazuje załącznik graficzny Nr 1 do uchwały.
§ 2. Wprowadza regulamin korzystania z Parku Zofii Turskiej stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały.
§ 3. Regulamin, o którym mowa w § 2 winien być ogłoszony na specjalnej tablicy informacyjnej
ustawionej w parku oraz podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń oraz
umieszczenie na stronie internetowej.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tymbark.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
mgr Marian Zimirski
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Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XL/256/2014
Rady Gminy Tymbark
z dnia 6 listopada 2014 r.

Przewodniczący Rady: mgr Marian Zimirski
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Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XL/256/2014
Rady Gminy Tymbark
z dnia 6 listopada 2014 r.
REGULAMIN KORZYSTANIA Z PARKU ZOFII TURSKIEJ
1. Teren Parku służy do wypoczynku oraz aktywnej rekreacji.
2. Park czynny jest codziennie, przy czym w okresie wiosenno-letnim w godzinach 6.00–23.00, w okresie
jesienno-zimowym w godzinach 7.00–22.00.
3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i wygody korzystających, wprowadza się następujące zasady
korzystania z parku – wprowadza się zakaz:
 zaśmiecania terenu, w tym również stawu,
 kąpieli w stawie i łowienia ryb,
 niszczenia i uszkadzania roślinności oraz rozkopywania gruntu, a także deptania trawników,
 niszczenia oraz przestawiania ławek, koszy i innych urządzeń parkowych,
 palenia ognisk, pozostawiania palących się przedmiotów,
 spożywania napojów alkoholowych, palenia tytoniu oraz używania środków odurzających,
 przebywania na terenie obiektu w stanie nietrzeźwym i pod wpływem środków odurzających,
 zachowań zakłócających spokój, odpoczynek i bezpieczeństwo innych użytkowników Parku,
 używania urządzeń nagłaśniających i innych urządzeń wywołujących hałas bez zgody Administratora
 wnoszenia i używania materiałów pirotechnicznych, wybuchowych i szkodliwych substancji
chemicznych,
 wjazdu wszelkich pojazdów bez zgody Administratora – za wyjątkiem wózków inwalidzkich
i rowerów dziecięcych,
 przebywania na terenie obiektu dzieci do 7 lat bez opieki osoby dorosłej,
 wprowadzania psów,
 handlu i usług bez zezwolenia Administratora Parku,
 umieszczania bez zgody Administratora tablic, napisów oraz ogłoszeń,
 organizowanie imprez bez zgody Administratora
 przebywania na terenie Parku w godzinach jego zamknięcia tj. od 23.00 do 6.00 (w okresie wiosennoletnim), od 22.00 do 7.00 (w okresie jesienno-zimowym).
4. Korzystanie z parku odbywa się na własną odpowiedzialność korzystającego lub odpowiedzialność
opiekuna dziecka.
5. Korzystający z Parku nie mogą swoim zachowaniem uniemożliwiać lub ograniczać korzystania
z urządzeń Parku innym użytkownikom.
6. Obowiązki Administratora terenu Parku pełni Urząd Gminy w Tymbarku tel. 18 33 25 637.
Przewodniczący Rady
mgr Marian Zimirski

