
UCHWAŁA NR VIII/58/15 

RADY MIASTA DYNÓW 

z dnia 29 czerwca 2015 r. 

 

w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z zabytkowego Parku Przydworskiego 

oraz boiska wielofunkcyjnego i kortu zlokalizowanych na terenie parku przy ul. 

Dworskiej w Dynowie  

 

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 zabytkowego Parku Przydworskiego oraz boiska 

wielofunkcyjnego i kortu zlokalizowanych na terenie parku przy ul. Dworskiej 

w Dynowie, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Regulamin podaje się do publicznej wiadomości na tablicach informacyjnych w Parku 

Przydworskim przy ul. Dworskiej w Dynowie. 

 

 

§ 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/58/15 

RADY MIASTA DYNÓW 

z dnia 29 czerwca 2015 roku 

REGULAMIN KORZYSTANIA 

z zabytkowego Parku Przydworskiego oraz boiska wielofunkcyjnego i kortu 

zlokalizowanych na terenie parku przy ul. Dworskiej w Dynowie  

§ 1 

Park Przydworski przy ul. Dworskiej w Dynowie wpisany do rejestru zabytków, udostępniany 

jest do użytku publicznego, w celach wypoczynku oraz aktywnej rekreacji. 

 

§ 2 

1. W trosce o historyczne i przyrodnicze walory parku oraz zachowanie porządku, 

zapewnienie odpowiednich warunków wypoczynku i rekreacji, a przede wszystkim 

bezpieczeństwa wszystkich użytkowników, wprowadza się następujące zakazy: 

1) zanieczyszczania i zaśmiecania terenu, niszczenia roślinności oraz rozkopywania 

gruntu; 

2) niszczenia mienia (np. ławek, koszy, słupów oświetleniowych), samowolnego 

przemieszczania urządzeń i elementów małej architektury, a także wzniecania ognia; 

3) zakłócania ciszy i naruszania porządku oraz zachowań, zagrażających bezpieczeństwu 

innych użytkowników obiektu; 

4) przebywania w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających; 

5) wnoszenia i używania materiałów pirotechnicznych, wybuchowych i szkodliwych 

substancji chemicznych, 

6) palenia ognisk i grillowania, 

7) wprowadzania zwierząt za wyjątkiem osób niewidomych używających psów jako 

przewodników, 

8) używania urządzeń wywołujących hałas, 

9) spożywania napojów alkoholowych. 

2. Na terenie parku zakazuje się bez zezwolenia właściciela obiektu:   

1) umieszczania tablic, napisów, ogłoszeń oraz innych materiałów reklamowych 

i promocyjnych; 

2) organizowania imprez oraz prowadzenia handlu i usług. 

3. Używanie pojazdów mechanicznych na terenie alejek spacerowych parku jest zabronione 

np. rower, motorower, deskorolka, rolki, oraz innego, za wyjątkiem pojazdów używanych 

przez osoby niepełnosprawne. Nie dotyczy to pojazdów uprzywilejowanych, pojazdów 

używanych przez służby techniczne, porządkowe. 

4. Z dróg dojazdowych od strony ul. 1 Maja i ul. Dworskiej mogą korzystać mieszkańcy 

budynku Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „Wzrastanie” i innych budynków 

zlokalizowanych przy w/w drogach. 

5. Plac manewrowy zlokalizowany przy budynku socjalno-technicznym jest ogólnodostępny 

dla osób przebywających na terenie parku. 
 

§3 

Pozostałe zasady korzystania z parku:  

1) zezwala się na użytkowanie terenów trawiastych dla wypoczynku i rekreacji; 



2) korzystanie z urządzeń na placach zabaw w przypadku dzieci do lat 7, może odbywać się 

wyłącznie pod opieką rodziców lub opiekunów; 

3) odpowiedzialność za osoby nieletnie, przebywające w parku, ponoszą rodzice lub 

opiekunowie; 

4) osoby, niszczące urządzenia parkowe lub opiekunowie prawni tych osób, ponoszą 

materialną odpowiedzialność za dokonane zniszczenia; 

5) korzystanie ze ścieżek spacerowych oraz z wszelkich urządzeń parkowych powinno 

odbywać się zgodnie z ich przeznaczeniem; 

6) wszystkich przebywających w parku zobowiązuje się do poszanowania zieleni i urządzeń 

parkowych;  

7) przestrzega się przed niebezpieczeństwem przebywania na terenie parku podczas silnych 

wiatrów, opadów atmosferycznych oraz burz, szczególnie pod konarami oraz 

w sąsiedztwie starych drzew, 

8) zachowanie ciszy na terenie parku w godzinach 2200 – 600 . 

 

§ 4 

Zasady korzystania z boiska wielofunkcyjnego i kortu zlokalizowanych na terenie parku: 

1.   Przed wejściem na boiska sportowe należy obowiązkowo zapoznać się z niniejszym 

regulaminem. 

2.   Boiska sportowe są ogólnodostępne. 

3.   Korzystanie z boisk jest bezpłatne. 

4. Użytkownicy korzystają z boisk sportowych na własną odpowiedzialność. Gmina 

Miejska Dynów nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie 

korzystania z obiektu. 

5. Za rzeczy pozostawione, przedmioty lub dokumenty zagubione lub skradzione 

na terenie boisk sportowych i trybun, Gmina Miejska Dynów nie ponosi 

odpowiedzialności. Za powstałe usterki, lub zniszczenie mienia boisk sportowych 

korzystający ponoszą pełną odpowiedzialność materialną 100% kosztów napraw, 

odtworzenia lub zakupu uszkodzonego mienia. W przypadku osób niepełnoletnich – 

za uszkodzenia odpowiadają ich opiekunowie, rodzice. 

6. Warunkiem korzystania z boisk sportowych jest posiadanie odpowiedniego stroju 

sportowego i obuwia sportowego. 

7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie        

z ich przeznaczeniem zabrania się: 

a) używania butów piłkarskich na korkach metalowych i plastikowych oraz kolców 

(dopuszcza się wyłącznie obuwie sportowe o miękkiej, czystej i płaskiej 

podeszwie), 

b) użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk, np. rower, 

motorower, deskorolka, rolki, oraz innego, za wyjątkiem pojazdów używanych 

przez osoby niepełnosprawne, 

c) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska, 

d) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe, 

e) palenia tytoniu, spożywania alkoholu i/lub środków odurzających, żucia gumy, 

f) przebywania na terenie obiektu w stanie nietrzeźwości oraz pod wpływem 

środków odurzających, 

g) zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych, 



h) przeszkadzania w zajęciach lub grze, 

i) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych, 

j) zachowania się w sposób stwarzający zagrożenie dla innych użytkowników, 

k) wprowadzania zwierząt za wyjątkiem osób niewidomych używających psów 

jako przewodników, 

l) wnoszenia materiałów pirotechnicznych i ognia otwartego. 

8. Korzystający z boisk sportowych są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania 

regulaminu, przepisów ppoż. i BHP. Wszystkich użytkowników obowiązuje ścisłe 

przestrzeganie porządku, czystości i estetyki na terenie obiektu i w jego bezpośrednim 

otoczeniu. 

 

§ 5 

Gmina Miejska Dynów z siedzibą: 36-065 Dynów, ul. Rynek 2, nie ponosi odpowiedzialności 

za osoby nieletnie, przebywające w parku, ani za rzeczy pozostawione na jego terenie bez 

opieki. 

 

§ 6 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


