
 

UCHWAŁA NR VIII/57/15  

RADY MIASTA DYNÓW 

z dnia 29 czerwca 2015 r. 

 

w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z fontanny  na rynku miasta Dynowa  

 

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4, w związku z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 

1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zmianami) Rada Miasta Dynów 

uchwala co następuje: 

 

§ 1 

 

1. Ustala się Regulamin korzystania z fontanny na rynku miasta Dynowa, stanowiący 

załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Regulamin podaje się do publicznej wiadomości na tablicach informacyjnych na terenie 

rynku miasta Dynowa. 

 

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dynowa. 

 

 

§ 3 

 

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

Województwa Podkarpackiego. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 1 

do UCHWAŁY NR VIII/57/15 

RADY MIASTA DYNÓW 

z dnia 29 czerwca 2015 roku 

REGULAMIN KORZYSTANIA 

z fontanny  na rynku miasta Dynowa  

 § 1 

Teren wokół fontanny ma służyć mieszkańcom i odwiedzającym miasto turystom, jako 

miejsce spotkań, rekreacji i wypoczynku. 

 

§ 2 

Regulamin powstał głównie w trosce o zachowanie ładu, porządku i spokoju, a przede 

wszystkim dla bezpieczeństwa wszystkich osób przebywających na terenie wokół fontanny.  

 

§ 3 

 

Zabrania się: 

1) zatykania dysz fontanny, 

2) wprowadzania na teren fontanny zwierząt, 

3) wchodzenia na cokół fontanny i do niecki fontanny, 

4) pozostawiania dzieci do lat 10 bez opieki, 

5) picia wody z fontanny, 

6) kąpieli i mycia się w fontannie, 

7) wnoszenia w pobliże fontanny materiałów niebezpiecznych, łatwopalnych, 

pirotechnicznych i innych substancji niebezpiecznych, środków odurzających oraz środków 

czystości, 

8) spożywania napojów alkoholowych i przebywania w stanie nietrzeźwym, 

9) używania środków odurzających i przebywania pod wpływem środków odurzających, 

10) zaśmiecania i zanieczyszczania fontanny, 

11) manipulowania przy instalacjach i urządzeniach elektrycznych znajdujących się w niecce 

fontanny, 

12) zakłócania spokoju i porządku publicznego, 

13) niszczenia elementów małej architektury, 

14) umieszczania tablic, reklam, napisów oraz ogłoszeń, 

15) wrzucania przedmiotów i wlewania płynów do niecki fontanny. 

 

 

§ 4 

W przypadku stwierdzenia zagrożenia życia i zdrowia, aktów wandalizmu, naruszenia zasad 

bezpieczeństwa oraz zakłócania porządku publicznego należy powiadomić następujące 

służby: 

1) Pogotowie Ratunkowe  999 (tel. kom. 112) 

2) Straż Pożarna 998                                                                                               

3) Policja 997 

 


