
AUTOPOPRAWKA

do uchwały

w sprawie Regulaminu korzystania z Parku Miejskiego oraz skweru im.

plutonowego Bolesława Bierwiaczonka i skweru im. Dymitra Wasilewskiego w

Hajnówce.

W uchwale w sprawie Regulaminu korzystania z Parku Miejskiego oraz skweru im.

plutonowego  Bolesława  Bierwiaczonka i  skweru  im.  Dymitra  Wasilewskiego  w Hajnówce

wprowadza się następujące zmiany: 

Wykreśla się ustęp 3 „ Dzieci muszą przebywać na terenie parku oraz skwerów pod opieka

dorosłych”.  Ustęp 4 „Na terenie parku oraz skwerów z uwagi na dużą ilość starych drzew

należy zachować szczególną ostrożność podczas silnych wiatrów, opadów atmosferycznych

oraz burz”otrzymuje numerację 3.  Ustęp 5 „Korzystający z parku oraz skwerów nie mogą

swoim zachowaniem uniemożliwiać lub ograniczać korzystania z nich innym użytkownikom”

otrzymuje numerację 4.

W załączeniu poprawiony projekt uchwały.



Projekt 
 
z dnia  16 lipca 2020 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA HAJNÓWKA 

z dnia .................... 2020 r. 

w sprawie Regulaminu korzystania z Parku Miejskiego oraz skweru im. plutonowego Bolesława 
Bierwiaczonka i skweru im. dr Dymitra Wasilewskiegow Hajnówce. 

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 2020 r. poz. 713) Rada Miasta Hajnówka uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się „Regulamin korzystania z Parku Miejskiego oraz skweru im. plutonowego Bolesława 
Bierwiaczonka i skweru im. dr Dymitra Wasilewskiego w Hajnówce", stanowiący załącznik do niniejszej 
uchwały. 

§ 2. Regulamin podaje się do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie go na tablicach usytuowanych 
w Parku oraz skwerach. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Hajnówka. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podlaskiego. 

 

  
 

Przewodnicząca Rady 
 
 

Walentyna Pietroczuk 
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Załącznik do uchwały Nr .................... 

Rady Miasta Hajnówka 

z dnia....................2020 r. 

Regulamin korzystania z Parku Miejskiego oraz skweru im. plutonowego Bolesława Bierwiaczonka 
i skweru im. dr Dymitra Wasilewskiego w Hajnówce. 

Park Miejski oraz skwery miasta są terenami wypoczynkowo - rekreacyjnymi. Stanowią one dobro 
ogólne wszystkich mieszkańców miasta Hajnówka. Teren parku oraz skwerów służą do wypocznku oraz 
organizowania imprez o charakterze kulturalnym i rekreacyjnym. Zarzadzającym parkiem oraz skwerami 
jest Gmina Miejska Hajnówka. 

1. W celu zachowania walorów rekreacyjno - wypoczynkowych parku i skwerów oraz zapewnienia 
porządku, spokoju i bezpieczeństwa osób korzystających z wypoczynku, wszystkich przebywających na 
terenach parku i skwerów zobowiązuje się do: 

1) zachowania ciszy i spokoju, 

2) przestrzegania czystości i porządku, 

3) przestrzegania ogólnych zasad współżycia społecznego, 

4) stosowania się do znaków i tablic informacyjnych. 

2. Na terenie parku oraz skwerów zabrania się: 

1) korzystania z obiektów i urządzeń w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem, 

2) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodny z przeznaczeniem terenów, 

3) stwarzania swoim zachowaniem zagrożeń narażajacych siebie i innych na utratę zdrowia, 

4) wjazdu bez zgody właściciela parku oraz skwerów wszelkimi pojazdami, za wyjątkiem rowerów, przy 
zachowaniu bezwzględnego pierwszeństwa pieszych, wózków inwalidzkich a takze pojazdów służb 
porzadkowych, organizatorów imprez odbywajacych się na terenie parku oraz pojazdów policji, straży 
pożarnej i pogotowia. 

5) zatykania dysz fontann oraz wrzucania zanieczyszczeń do niecek fontann, 

6) jazdy na rolkach, deskorolkach, rowerach, hulajnogach na płytach fontann, wprowadzania na nie zwierząt, 

7) kąpieli i mycia się w fontannach oraz picia z nich wody, 

8) manipulowania przy instalacjach i urządzeniach elektrycznych znajdujących się w fontannach i ich 
nieckach. 

9) innego niedozwolonego postępowania uregulowanego w odrębnych przepisach. 

3. Na terenie parku oraz skwerów z uwagi na dużą ilość starych drzew należy zachować szczególną 
ostrożność podczas silnych wiatrów, opadów atmosferycznych oraz burz. 

4. Korzystający z parku oraz skwerów nie mogą swoim zachowaniem uniemożliwiać lub ograniczać 
korzystania z nich innym użytkownikom.
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