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z dnia  13 marca 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR VII.32.2019
RADY GMINY KOMPRACHCICE

z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z parku dworskiego w Domecku

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. 
poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500), Rada Gminy Komprachcice uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się regulamin korzystania z parku dworskiego w Domecku w brzmieniu stanowiącym 
załącznik do niniejszej uchwały.

2. Parkiem dworskim w Domecku jest ogrodzony, publicznie dostępny teren zielony z układem alejek
i zadrzewień, przeznaczony na cele wypoczynkowo - rekreacyjne, obejmujący działki o nr. ewidencyjnych 
554/243, 240, 241, 242 obręb Domecko, wpisany do rejestru zabytków - numer wpisu 73/83.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komprachcice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Szopa
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Załącznik do uchwały Nr VII.32.2019
Rady Gminy Komprachcice

z dnia 28 marca 2019 r.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PARKU DWORSKIEGO W DOMECKU

1. Park dworski w Domecku (dalej zwany Parkiem) stanowi własność Gminy Komprachcice.

2. Korzystający z Parku zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz do 
przestrzegania jego zasad.

3. Za osoby niepełnoletnie przebywające na terenie Parku odpowiedzialni są ich opiekunowie.

4. Park jest miejscem wypoczynku. Osoby przebywające na jego terenie zobowiązane są do zachowania 
spokoju i porządku.

5. Na terenie Parku w szczególności zabrania się:

1) przebywania podczas wietrznej pogody;

2) przebywania dzieci na pomoście bez opieki dorosłych;

3) zaśmiecania;

4) niszczenia i uszkadzania roślinności, w tym drzew, krzewów, bylin i kwiatów;

5) niszczenia oraz przestawiania ławek, koszy i innych urządzeń parkowych;

6) palenia ognisk i grillowania, pozostawiania palących się przedmiotów, spożywania napojów alkoholowych 
z wyłączeniem imprez odbywających się na zasadach określonych odrębnym zezwoleniem;

7) przebywania w stanie nietrzeźwym;

8) zażywania środków odurzających;

9) uprawianie gier hazardowych;

10) zachowań zakłócających spokój, odpoczynek i bezpieczeństwo innych użytkowników Parku;

11) wnoszenia i używania materiałów pirotechnicznych, wybuchowych i szkodliwych substancji 
chemicznych;

12) jazdy wszelkich pojazdów, z wyjątkiem wózków inwalidzkich, pojazdów uprzywilejowanych, służb 
komunalnych oraz pojazdów upoważnionych przez Urząd Gminy w Komprachcicach;

13) używania rowerów, deskorolek i łyżworolek;

14) korzystania z urządzeń parkowych niezgodnie z ich przeznaczeniem;

15) prowadzenia psów bez smyczy;

16) wywoływania hałasu;

17) handlu i usług bez zezwolenia;

18) umieszczania bez zgody Urzędu Gminy w Komprachcicach tablic, napisów, reklam oraz ogłoszeń;

19) organizowania imprez bez wcześniejszego uzgodnienia z Urzędem Gminy w Komprachcicach.

6. Na terenie Parku użytkownicy zobowiązani są do sprzątania odchodów pozostawionych przez ich 
zwierzęta.

7. Na terenie Parku znajduje się staw. W trosce o bezpieczeństwo zabrania się:

1) kąpieli ludzi i zwierząt;

2) pływanie po stawie wszelkim sprzętem pływającym;

3) płoszenia ptaków;
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4) zaśmiecania i zanieczyszczania w jakikolwiek sposób wody oraz niszczenia roślinności rosnącej wokół i na 
stawie;

5) na pomoście jednocześnie może przebywać maksymalnie 5 osób.

8. Osoby nie stosujące się do powyższych zakazów będą podlegały odpowiedzialności przewidzianej 
w ustawie z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz.U. z 2018 r. poz. 618 z późn. zm.).
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