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z dnia  29 kwietnia 2013 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR 33.253.2013
RADY MIEJSKIEJ W KRZEPICACH

z dnia 9 maja 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia regulaminów korzystania z terenów publicznych 

Na podstawie art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 w związku z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się regulamin korzystania z: 

1) płyty Rynku w Krzepicach i placu przy ul. 3 Maja w Krzepicach, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały; 

2) terenów zielonych, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały; 

3) placu zabaw, stanowiący załacznik nr 3 do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzepic. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego. 
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 33.253.2013

Rady Miejskiej w Krzepicach

z dnia 9 maja 2013 r.

Regulamin płyty Rynku w Krzepicach i placu przy ul. 3 Maja w Krzepicach 

1. Płyta Rynku w Krzepicach i plac przy ul. 3 Maja w Krzepicach są placami ogólnodostępnymi do użytku 
publicznego. 

2. Osoby przebywające na placu zobowiązane są stosować się do niniejszego regulaminu. 

3. Na terenie placu zabrania się: 

1) zaśmiecania, 

2) niszczenia zieleni; 

3) wprowadzania psów na tereny zieleni; 

4) wjeżdżania pojazdami silnikowymi, z wyjątkiem pojazdów Policji, Pogotowia Ratunkowego, Straży Pożarnej, 
służb technicznych i utrzymania czystości; 

5) zanieczyszczania oraz wchodzenia do fontanny; 

6) niszczenia, uszkadzania lub usuwania elementów wyposażenia; 

7) pozostawiania rowerów przy elementach wyposażenia nieprzeznaczonych do tego celu; 

8) wnoszenia i używania materiałów pirotechnicznych oraz wybuchowych bez zgody zarządcy. 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 33.253.2013

Rady Miejskiej w Krzepicach

z dnia 9 maja 2013 r.

Regulamin terenów zielonych 

1. Tereny zielone to urządzone skwery, zieleńce i inne publicznie dostępne tereny zielone. 

2. Na terenach zielonych służących do użytku publicznego zabrania się: 

1) zaśmiecania terenu; 

2) niszczenia zieleni; 

3) niszczenia obiektów lub urządzeń przeznaczonych do użytku publicznego; 

4) wjeżdżania pojazdami silnikowymi, z wyjątkiem pojazdów służb technicznych i utrzymania czystości; 

5) rozniecania ognia. 
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 33.253.2013

Rady Miejskiej w Krzepicach

z dnia 9 maja 2013 r.

Regulamin placu zabaw 

1. Korzystanie i przebywanie po zmroku na placu zabaw jest zabronione. 

2. Z urządzeń placu zabaw mogą korzystać dzieci i młodzież do lat 13. 

3. Dzieci do lat 10 mogą przebywać na terenie placu zabaw wyłącznie pod opieką rodziców lub opiekunów 
dorosłych. 

4. Na terenie placu zabaw zabrania się: 

1) przebywania osobom pod wpływem alkoholu lub pod działaniem innych środków odurzających; 

2) wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych; 

3) niszczenia sprzętu i urządzeń; 

4) zaśmiecania terenu; 

5) wprowadzania zwierząt. 

5. Osoby korzystające z placu zabaw powinny stosować się do poleceń władz gminnych i Gminnego Ośrodka 
Kultury. 

6. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego Regulaminu będą usuwane z terenu placu 
zabaw. 
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