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Poz. 4102
UCHWAŁA NR XLVIII/316/2018
RADY MIASTA KOWAL
z dnia 9 sierpnia 2018 r.

w sprawie regulaminu korzystania ze skweru na Palcu Rejtana w Kowalu
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 994; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432.) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Wprowadza się regulamin korzystania ze skweru na Placu Rejtana w Kowalu zwanym dalej
„Skwerem” stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Obszar obowiązywania regulaminu, o którym mowa w § 1, określa załącznik nr 2 do uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kowala.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Krzysztof Pasiecki

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

–2–

Poz. 4102

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVIII/316/2018
Rady Miasta Kowal
z dnia 9 sierpnia 2018 r.
Regulamin korzystania ze skweru na Placu Rejtana w Kowalu
§ 1. Skwer na Placu Rejtana w Kowalu, zwany dalej Skwerem, jest ogólnie dostępnym terenem
wypoczynku i rekreacji, w miejscach do tego przeznaczonych.
§ 2. Obszar Skweru może być wykorzystywany na:
1) organizowanie imprez kulturalnych i patriotycznych;
2) jeżdżenie na rowerach po nawierzchniach utwardzonych, w sposób niezagrażający bezpieczeństwu życia
i zdrowia użytkowników Skweru;
§ 3. 1. W celu zapewnienia porządku, bezpieczeństwa życia i zdrowia na obszarze Skweru zabrania się:
1) niszczenia i uszkadzania urządzeń i obiektów stanowiących wyposażenie Skweru: Pomnika Niepodległości,
ławek, pojemników na śmieci, latarni, fontanny, instalacji nawadniającej;
2) usuwania kompletnych urządzeń i obiektów stanowiących wyposażenie Skweru, a także ich części;
3) korzystania z urządzeń i obiektów w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem;
4) zaśmiecania;
5) wprowadzania psów z wyjątkiem psów przewodników,
6) zakłócania spokoju i porządku publicznego;
7) wjazdu na teren wszelkich pojazdów mechanicznych, w tym pojazdów samochodowych oraz motocykli,
z wyjątkiem pojazdów uprzywilejowanych, pojazdów służb technicznych oraz służb porządkowych;
8) jeżdżenia po nawierzchni skweru rolkami, deskorolkami i hulajnogami.
2. Osoby przebywające na Skwerze nie mogą swoim zachowaniem uniemożliwiać lub ograniczać innym
użytkownikom korzystania ze Skweru.
§ 4. 1. Skwer jest monitorowany całodobowo.
2. Wszelkie zauważone uszkodzenia lub zniszczenia zieleni, urządzeń lub innych obiektów znajdujących
się na terenie Skweru należy zgłaszać do Urzędu Miasta Kowal.
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVIII/316/2018
Rady Miasta Kowal
z dnia 9 sierpnia 2018 r.
Obszar obowiązywania regulaminu
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