
UCHWAŁA NR X/68/19
RADY MIEJSKIEJ W GNIEWIE

z dnia 17 czerwca 2019 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z fontanny miejskiej w Gniewie.

Na podstawie art.40 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.           
z 2019 r. poz. 506 ),  Rada Miejska w Gniewie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin korzystania z fontanny miejskiej w Gniewie stanowiący załącznik do niniejszej 
Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gniew.

§ 3. Uchwała podlega zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Pomorskiego.

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

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Gniewie

Dariusz Kowalewski
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Załącznik do uchwały Nr X/68/19

RADY MIEJSKIEJ W GNIEWIE

z dnia 17 czerwca 2019 r.

Regulamin korzystania z fontanny miejskiej w Gniewie.

1. Niniejszy regulamin określa szczegółowe warunki korzystania z fontanny miejskiej w Gniewie zwanej 
dalej fontanną.

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

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

1) wchodzenia do fontanny oraz kąpieli,

2) wprowadzania psów i innych zwierząt do fontanny oraz ich mycia,

3) wrzucania do fontanny wszelkiego rodzaju przedmiotów oraz wlewania jakichkolwiek płynów,

4) zaśmiecania lub zanieczyszczania fontanny,

5) zanieczyszczanie fontanny środkami chemicznymi,

6) zatykania dysz fontann,

7) niszczenia lub uszkodzenia urządzeń wodnych,

9) wnoszenia na teren fontanny materiałów niebezpiecznych i łatwopalnych oraz innych substancji 
niebezpiecznych,

10) na terenie fontanny stwarzania swoim zachowaniem zagrożeń narażających siebie lub innych na utratę 
zdrowia.

4. Osoby niestosujące się do regulaminu będą ponosić wszelkie koszty związane z naprawą, wymianą wody 
oraz innymi działaniami zmierzającymi do przywrócenia fontanny do prawidłowego funkcjonowania.

5. Woda z fontanny nie jest zdatna do picia.

6. Wszelkie zauważone uszkodzenia fontanny należy zgłosić  niezwłocznie do Urzędu Miasta i Gminy 
w Gniewie.
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Uzasadnienie

Na podstawie art.40 ust.2 pkt 4 Ustawy o samorządzie gminnym (tj.Dz.U. z 2019 r.,poz.506) organy
gminy mogą wydawać akty prawa miejscowego w zakresie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów
i urządzeń użyteczności publicznej. Fontanny miejskie bez wątpienia należą do kategorii obiektów
i urządzeń użyteczności publicznej, zatem zasady korzystania z nich powinny zostać określone w akcie
prawa miejscowego w postaci uchwały rady miejskiej.

W związku z zagrożeniami jakie stwarza niewłaściwe korzystanie z fontanny miejskiej , na które wskazał
także Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, należy podjąć niniejszą uchwałę.
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