
 

 

UCHWAŁA NR XLII/282/22 

RADY MIASTA ŚWIDWIN 

z dnia 23 lutego 2022 r. 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z parków miejskich na terenie Miasta Świdwin 

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 oraz art.41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i poz. 1834) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1 Przyjmuje się Regulamin korzystania z parku miejskiego przy ul. Drawskiej, tzw. "Dużego Parku” 

stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Przyjmuje się Regulamin korzystania z parku Solidarności tzw. "Małego Parku", stanowiący załącznik 

nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Na terenach, o których mowa w § 1, umieszcza się tablice informacyjne zawierające treść 

odpowiedniego regulaminu. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świdwin. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Zachodniopomorskiego. 

   
Przewodnicząca Rady Miasta 

 

 

Monika Stępniak 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 01 marca 2022 r.

Poz. 833



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLII/282/22 

Rady Miasta Świdwin 

z dnia 23 lutego 2022 r. 

Regulamin korzystania z parku miejskiego przy ul. Drawskiej tzw. „Duży Park”. 

§ 1. Teren parku służy do wypoczynku oraz aktywnej rekreacji w miejscach do tego przeznaczonych. 

§ 2. W trosce o zachowanie porządku, ładu, a przede wszystkim bezpieczeństwa wszystkich korzystających 

i przebywających na terenie parku należy stosować się do obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. 

§ 3. Na terenie  parku zabrania się: 

1) wchodzenia do wody i kąpieli w stawach parkowych, 

2) wpuszczania  ryb do stawów oraz ich łowienia bez zgody Burmistrza Miasta, 

3) wchodzenia na lód na stawach oraz jazdy na łyżwach, 

4) wrzucania do stawów produktów spożywczych, 

5) zaśmiecania terenu parku, 

6) umieszczania bez zgody Urzędu Miasta tablic, reklam, ogłoszeń oraz budek lęgowych, 

7) organizowania imprez bez wcześniejszego uzgodnienia z Urzędem, 

8) używania rowerów, hulajnóg, deskorolek i łyżworolek w sposób stwarzający zagrożenie dla innych 

uczestników parku, 

9) palenia ognisk i grilowania, pozostawiania palących się przedmiotów. Palenie ognisk może odbywać się 

wyłącznie w miejscu do tego przeznaczonym, 

10) niszczenia i uszkadzania roślinności, w tym drzew, krzewów, trawników, bylin i kwiatów. 

§ 4. Właściciele zwierząt zgodnie z § 13. pkt 4 uchwały nr XXVI/150/20 Rady Miasta Świdwin z dnia 

30 października 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Świdwin 

(Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2020 r. poz. 5201), zobowiązani są do niezwłocznego usunięcia 

zanieczyszczeń pozostawianych w parku przez zwierzęta. Psy winny być na smyczy i w kagańcu. 

§ 5. Zasady przebywania w parku: 

1) park jest dostępny dla odwiedzających codziennie przez całą dobę, 

2) zaleca się, aby spacery po parku odbywały się wytyczonymi alejkami, 

3) w przypadku złych warunków atmosferycznych, w szczególności silnego wiatru mogącego powodować 

bezpośrednie zagrożenie życia, poprzez łamanie gałęzi drzew, przewracanie drzew, zaleca się skorzystanie 

z parku w innym terminie, 

4) korzystający z parku nie mogą swoim zachowaniem uniemożliwiać lub ograniczać korzystania z urządzeń 

parku innym użytkownikom. 

§ 6. Numery telefonów alarmowych: 

1) Numer alarmowy: 112 

2) Telefon kontaktowy: 517197511 

3) Straż Miejska: 94 3648022 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLII/282/22 

Rady Miasta Świdwin 

z dnia 23 lutego 2022 r. 

Regulamin korzystania z parku Solidarności tzw. „Mały Park". 

§ 1. Teren parku służy do wypoczynku oraz aktywnej rekreacji w miejscach do tego przeznaczonych. 

§ 2. W trosce o zachowanie porządku, ładu, a przede wszystkim bezpieczeństwa wszystkich korzystających 

i przebywających na terenie parku należy stosować się do obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. 

§ 3. Na terenie  parku zabrania się: 

1) zaśmiecania terenu parku, 

2) umieszczania bez zgody Urzędu Miasta tablic, reklam, ogłoszeń oraz budek lęgowych, 

3) organizowania imprez bez wcześniejszego uzgodnienia z Urzędem, 

4) używania rowerów, hulajnóg, deskorolek i łyżworolek w sposób stwarzający zagrożenie dla innych 

uczestników parku, 

5) niszczenia i uszkadzania roślinności, w tym drzew, krzewów, trawników, bylin i kwiatów. 

§ 4. Właściciele zwierząt zgodnie z § 13. pkt 4 uchwały nr XXVI/150/20 Rady Miasta Świdwin z dnia 

30 października 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Świdwin 

(Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2020 r. poz. 5201), zobowiązani są do niezwłocznego usunięcia 

zanieczyszczeń pozostawianych w parku przez zwierzęta. Psy winny być na smyczy i w kagańcu. 

§ 5. Zasady przebywania w parku: 

1) park jest dostępny dla odwiedzających codziennie przez całą dobę, 

2) zaleca się, aby spacery po parku odbywały się wytyczonymi alejkami, 

3) w przypadku złych warunków atmosferycznych, w szczególności silnego wiatru mogącego powodować 

bezpośrednie zagrożenie życia, poprzez łamanie gałęzi drzew, przewracanie drzew, zaleca się korzystanie 

z parku w innym terminie, 

4) korzystający z parku nie mogą swoim zachowaniem uniemożliwiać lub ograniczać korzystania z urządzeń 

parku innym użytkownikom. 

§ 6. Numery telefonów alarmowych: 

1) Numer alarmowy: 112 

2) Telefon kontaktowy: 517197511 

3) Straż Miejska: 94 3648022 
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