
 
UCHWAŁA NR XIX/151/2012 
RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE 

z dnia 12 czerwca 2012roku 
 

              
w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z Parku Miejskiego im. Gabriela 

Narutowicz, skwerów zieleni i miejsc rekreacji na terenie Gminy Miasta Lipna. 

 

 Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 12 w związku z  art. 40 ust. 2 pkt 4   i art. 41 ust.1 

ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 

1591 z późn. zm.)  

uchwala się, co następuje: 

 
§ 1. Uchwala się Regulamin korzystania z Parku Miejskiego im. Gabriela Narutowicza, 

skwerów zieleni i miejsc rekreacji na terenie Gminy Miasta Lipna zgodnie z załącznikiem  

stanowiącym jej integralną część. 

 

§ 2. Regulamin podaje się do publicznej wiadomości na tablicach informacyjnych w parku 

miejskim i na skwerach zieleni. 

 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lipna.  

 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego. 

 

                                                                                              
 

                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  Załącznik 
do Uchwały Nr XIX/151/2012 

Rady Miejskiej w Lipnie 
z dnia 12 czerwca 2012 r. 

R E G U L A M I N  

KORZYSTANIA  Z  PARKU  MIEJSKIGO,  SKWERÓW  ZIELENI  

I  MIEJSC  REKREACJI  NA  TERENIE  GMINY MIASTA LIPNA 

 

Rada Miejska w Lipnie  w trosce o zdrowie mieszkańców oraz dla ochrony zieleni i 

walorów krajobrazowych miasta wprowadza następujące zasady korzystania z parku 

miejskiego, skwerów zieleni i miejsc rekreacji na terenie Gminy Miasta Lipna: 

 
1. Tereny parku miejskiego słuŜą do wypoczynku oraz aktywnej rekreacji w miejscach do 

tego przeznaczonych. 

2. Skwer jest dobrem wszystkich mieszkańców i słuŜy do wypoczynku i rekreacji osób. 

3. Na terenie parku miejskiego , skwerów zieleni i miejsce do rekreacji zabrania się: 

1) zaśmiecania terenu, 

2) niszczenia i uszkadzania roślinności oraz rozkopywania gruntu , 

3) niszczenia, uszkadzania urządzeń i budowli parkowych  oraz  obiektów  małej 

architektury, 

4) kąpieli w fontannie, 

5) wnoszenia i uŜywanie środków odurzających , 

6) spoŜywania napojów alkoholowych bez zgody administratora 

7) uŜywania materiałów pirotechnicznych bez zgody administratora, 

8) palenia ognisk i wypalania traw, 

9) wjazdu pojazdami mechanicznymi/nie dotyczy pojazdów uprzywilejowanych oraz        

pojazdów słuŜb dbających o porządek i zieleń, 

10)  handlu i usług bez zgody administratora, 

11)  prowadzenia psów bez smyczy i kagańców 



 

 
12)  wyrzucania resztek poŜywienia w celu dokarmiania dzikiego ptactwa, 

13)  wprowadzania psów na zieleńce oraz do piaskownic dla dzieci, 

14)  umieszczania napisów i ogłoszeń bez zgody administratora, 

15)  organizowania imprez bez zgody administratora. 

 

4. Osoby przebywające na terenie parku i skwerów miejskich są zobowiązane do 

zachowywania się w sposób nie zagraŜający bezpieczeństwu innych osób oraz 

mieniu parku i skwerów, a takŜe uprzątania odchodów pozostawionych po 

zwierzętach będących pod ich opieką. 

 

5. Naruszanie postanowień niniejszego regulaminu powoduje odpowiedzialność 

przewidzianą w prawie o wykroczeniach. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


