
Uchwała Nr XVII/100/2020 

Rady Gminy Solec – Zdrój 

z dnia 22 maja 2020 r. 

w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z zabytkowego parku w Zborowie, będącego 

własnością Gminy Solec – Zdrój 

 

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. 

U. z 2020 r., poz. 713) Rada Gminy w Solcu – Zdroju uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Ustala się Regulamin korzystania z zabytkowego parku w Zborowie w brzmieniu stanowiącym 

Załącznik  do uchwały. 

§ 2. 

Treść Regulaminu, o którym mowa w § 1, wywiesza się na tablicy usytuowanej  na terenie 

zabytkowego parku w Zborowie. 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Solec – Zdrój. 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Świętokrzyskiego. 

 Przewodniczący Rady 

      Paweł Patrzałek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 UZASADNIENIE 

Zgodnie z art. 40 ust. 2 pkt. 4 ustawy o samorządzie gminny (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 713) organy 

gminy mogą wydawać akty prawa miejscowego w zakresie zasad i trybu korzystania z gminnych 

obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Do takich obiektów należy zabytkowy park w Zborowie. 

Dotychczas zasady korzystania z tego obiektu nie były uregulowane w sposób formalny. 

Uchwalenie regulaminu nałoży na osoby korzystające z obiektu obowiązek stosowania określonych 

norm i zasad zachowania. 

Zamieszczenie tekstu regulaminu w miejscach obowiązywania będzie niezbędne w odniesieniu do 

ewentualnych roszczeń odszkodowawczych z tytułu nieszczęśliwych wypadków kierowanych do 

właściciela lub zarządcy obiektu. 

Wprowadzenie regulaminu wyznaczy zasady prawidłowego zachowania oraz wskaże sytuacje 

niepożądane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                    Załącznik do uchwały  
                                                                                                                                                            Nr XVII/100/2020 
                                       Rady Gminy Solec–Zdrój                            
                                                                                                                                                            z dnia 22.05. 2020 r. 
 
 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZABYTKOWEGO PARKU W ZBOROWIE 

§ 1. 

Właścicielem zabytkowego parku w Zborowie zwanego dalej Parkiem jest Gmina Solec – Zdrój. 

Zarządcą Parku jest Urząd Gminy w Solcu – Zdroju z siedzibą przy ul. 1 Maja 10, 28 – 131 Solec – 

Zdrój. 

§ 2. 

Teren Parku służy do wypoczynku, aktywnej rekreacji w miejscach do tego przeznaczonych oraz do 

prowadzenia zajęć edukacyjnych. 

§ 3. 

Osoby przebywające na terenie Parku zobowiązane są do przestrzegania postanowień regulaminu. 

§ 4. 

W celu zachowania walorów wypoczynkowo – rekreacyjnych Parku oraz zapewnienia porządku, 

spokoju i bezpieczeństwa osób korzystających z wypoczynku, wszystkich przebywających na terenie 

Parku zobowiązuje się do: 

1) zachowywania się w sposób niezakłócający odpoczynku i bezpieczeństwa innych 

użytkowników, 

2) przestrzegania porządku i czystości, 

3) poszanowania istniejących urządzeń, wyposażenia terenu oraz zieleni, 

4) przestrzegania ogólnych zasad współżycia społecznego. 

§ 5. 

Na terenie Parku obowiązuje zakaz: 

- przebywania w godzinach jego zamknięcia, tj. od 22.00 do 6.00 (w okresie wiosenno – letnim), od 

20.00 do 7.00 (w okresie jesienno – zimowym), 

- niszczenia i uszkadzania roślinności oraz rozkopywania gruntu, za wyjątkiem prowadzonych przez 

Administratora Parku planowych zabiegów utrzymaniowych i pielęgnacyjnych, 

- niszczenia oraz przestawiania ławek, koszy oraz innych elementów wyposażenia, 

- korzystania z obiektów i urządzeń w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem, 

- zaśmiecania i zanieczyszczania terenu, 

- wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych oraz środków psychoaktywnych, 

- przebywania w stanie nietrzeźwym i pod wpływem środków odurzających, 

- palenia papierosów, w tym papierosów elektronicznych i wyrobów tytoniowych, 



- grillowania, palenia ognisk, pozostawiania palących się przedmiotów, 

- powodowania hałasu, a także używania sprzętu nagłaśniającego bez zgody Zarządcy Parku, 

- wszelkich gier hazardowych, 

- wnoszenia i używania materiałów wybuchowych i wyrobów pirotechnicznych oraz szkodliwych 

substancji chemicznych, przy czym zakaz ten nie dotyczy uprawnionych podmiotów podczas 

wykonywania przez nie zadań ustawowych lub statutowych, 

- wjazdu wszelkich pojazdów za wyjątkiem wózków inwalidzkich i rowerków dziecięcych, 

- dotykania urządzeń elektrycznych, 

- prowadzenia handlu i usług, 

- umieszczania tablic, napisów i ogłoszeń, 

- organizowania imprez bez zgody Zarządcy Parku, 

- biwakowania, 

- pozostawiania dzieci bez opieki dorosłych, 

- prowadzania psów bez smyczy, a w przypadku psów rasy uznawanej za agresywną – bez smyczy i 

bez kagańca oraz przez osobę niepełnoletnią. 

§ 6. 

Korzystający z terenu Parku właściciele zwierząt zobowiązani są do sprzątania odchodów 

pozostawionych przez ich zwierzęta. 

§ 7. 

Korzystanie z Parku odbywa się na własną odpowiedzialność korzystającego lub na odpowiedzialność 

opiekunów dzieci. 

§ 8. 

Zarządca Parku nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy pozostawione na terenie Parku. 

§ 9. 

Zaleca się zachowanie ostrożności na terenie Parku podczas silnych wiatrów, opadów 

atmosferycznych oraz burz, a w szczególności nie przebywanie pod konarami oraz w sąsiedztwie 

starych drzew. 

§ 10. 

Naruszenie zawartych w niniejszym regulaminie przepisów porządkowych podlega karom, względnie 

sankcjom, przewidzianym w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, a w szczególności w 

Kodeksie wykroczeń oraz w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

oraz w ustawie o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. 

§ 11. 

Wszelkie nieprawidłowości, uszkodzenia urządzeń i wypadki należy niezwłocznie zgłaszać do Urzędu 

Gminy w Solcu – Zdroju, ul. 1 Maja 10, tel. 41 377 60 39, 41 377 60 41. 


