
UCHWAŁA NR XXXVIII/359/18
RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE

z dnia 25 kwietnia 2018 r.

w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z fontanny miejskiej na Rynku w Grodkowie

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.1)) Rada Miejska w Grodkowie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin korzystania z terenu przy fontannie oraz z fontanny miejskiej na Rynku 
w Grodkowie stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodkowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego.

 

Przewodnicząca Rady

Jadwiga Demska

1) Dz.U z 2017 r., poz. 2232, z 2018 r., poz. 130
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Załącznik do uchwały Nr XXXVIII/359/18

Rady Miejskiej w Grodkowie

z dnia 25 kwietnia 2018 r.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z TERENU PRZY FONTANNIE
ORAZ Z FONTANNY MIEJSKIEJ NA RYNKU W GRODKOWIE

1. Niniejszy regulamin określa szczegółowe warunki korzystania z terenu przy fontannie oraz z fontanny 
miejskiej zlokalizowanej na Rynku w Grodkowie.

2. Fontanna udostępniana jest nieodpłatnie do użytku publicznego codziennie w celach wypoczynku 
i rekreacji.

3. Woda z fontanny nie jest zdatna do picia, podlewania roślin oraz żadnego innego wykorzystania.

4. W trosce o zachowanie ładu, porządku i spokoju oraz bezpieczeństwa osób korzystających z fontanny 
zabrania się:

1) picia wody z fontanny;

2) kąpieli w fontannie;

3) wprowadzania oraz mycia psów i innych zwierząt w niecce fontanny;

4) rzucania do fontanny kamyków, piasku, zabawek, papierów, niedopałków, worków foliowych lub innych 
odpadów oraz wlewania jakichkolwiek płynów do niecki fontanny;

5) zatykania dysz fontanny lub innego niszczenia urządzeń wodnych;

6) manipulowania przy instalacjach i urządzeniach elektrycznych znajdujących się w niecce fontanny;

7) wnoszenia na teren fontanny materiałów oraz substancji niebezpiecznych i łatwopalnych;

8) stwarzania swoim zachowaniem zagrożeń narażających siebie lub innych na utratę zdrowia lub mienia.

5. Osoby niestosujące się do regulaminu lub ich opiekunowie prawni będą ponosić wszelkie koszty 
za dokonane zniszczenia w tym związane z naprawą, wymianą wody oraz innymi działaniami zmierzającymi 
do przywrócenia fontanny do funkcjonowania.

6. Wszelkie zauważone uszkodzenia fontanny należy zgłaszać do Urzędu Miejskiego w Grodkowie.
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