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Poz. 1152
UCHWAŁA NR XLIV.320.2018
RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU
z dnia 29 stycznia 2018 roku

w sprawie aktualizacji „Regulaminu korzystania z fontann oraz terenu przy fontannach w Gminie
Krynica-Zdrój”
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) Rada Miejska w Krynicy-Zdroju uchwala, co następuje:
§ . 1.„Regulamin korzystania z fontann oraz terenu przy fontannach w Gminie Krynica-Zdrój”, stanowiący
załącznik do Uchwały Nr XLII.304.2017 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju w dniu 28 listopada 2017 r.
w sprawie „Regulaminu korzystania z fontann oraz terenu przy fontannach w Gminie Krynica-Zdrój”,
otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.
§ . 2.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krynicy-Zdroju.
§ . 3.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju
Małgorzata Półchłopek
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Załącznik do Uchwały Nr XLIV.320.2018
Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju
z dnia 29 stycznia 2018 r.
REGULAMIN KORZYSTANIA Z FONTANN ORAZ TERENU
PRZY FONTANNACH W GMINIE KRYNICA-ZDRÓJ
Aby fontanny oraz teren przy fontannach służyły naszym mieszkańcom i odwiedzającym, jako miejsce
spotkań, rekreacji i wypoczynku, należy dostosować się do niniejszego regulaminu.
Teren przy fontannach rozumiany jest jako obszar okalający fontannę o szerokości 10 m liczony od
zewnętrznej krawędzi lustra wody.
W trosce o zachowanie ładu, porządku i spokoju oraz bezpieczeństwa osób korzystających z fontann
i terenu wokół fontann zabrania się:
1) wchodzenia do fontann,
2) zaśmiecania i zanieczyszczania fontann, tj.: rzucania żwirku, piasku, kamyków, zabawek, papierów,
niedopałków, worków foliowych oraz wszelkich innych śmieci,
3) zatykania dysz fontann, niszczenia lub uszkadzania urządzeń wodnych, manipulowania przy instalacjach
i urządzeniach elektrycznych znajdujących się na fontannach lub w ich wnękach,
4) stwarzania swoim zachowaniem zagrożeń narażających siebie lub innych na utratę zdrowia, w tym
wjeżdżania na płytę fontann rowerami, deskorolkami, wrotkami, łyżworolkami, itp.,
5) pozostawiania dzieci do lat 10 bez opieki przy fontannach,
6) biegania w obrębie fontann,
7) picia wody z fontann,
8) wprowadzania zwierząt na teren fontann,
9) kąpieli i mycia ludzi lub zwierząt w fontannach,
10) wnoszenia w pobliże fontann materiałów niebezpiecznych i łatwopalnych oraz innych substancji
niebezpiecznych,
11) używania przy fontannach środków odurzających i przebywania pod wpływem środków odurzających,
12) zakłócania spokoju i porządku publicznego przy fontannach,
13) niszczenia elementów małej architektury, roślinności przy fontannach,
14) umieszczania tablic, reklam, napisów oraz ogłoszeń przy fontannach.
Wszelkie zauważone uszkodzenia urządzeń prosimy zgłaszać zarządcy terenu: Urząd Miejski
w Krynicy-Zdroju, ul. Kraszewskiego 7, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, tel.
18 472 55 36.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju
Małgorzata Półchłopek

