UCHWAŁA NR VIII/119/19
RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU
z dnia 29 maja 2019 r.
w sprawie zasad korzystania z miejskich parków, skwerów i podwórzy
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506)
Rada Miejska w Słupsku
uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Ustala się zasady korzystania z miejskich parków, skwerów i podwórzy.
§ 2.
Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) miejskich parkach, skwerach i podwórzach – należy przez to rozumieć parki, skwery i podwórza
zlokalizowane na terenach stanowiących własność Miasta Słupska,
2) obiekcie – należy przez to rozumieć miejski park, skwer lub podwórze,
3) administratorze – należy przez to rozumieć jednostkę organizacyjną Miasta Słupska, któremu Miasto
Słupsk powierzyło zarządzanie obiektem,
4) organizatorze – należy przez to rozumieć osobę prawną, osobę fizyczną lub jednostkę nie posiadającą
osobowości prawnej, odpowiedzialną za organizację i przeprowadzenie imprezy
§ 3.
Miejskie parki, skwery i podwórza są ogólnodostępne.
§ 4.
Wszystkie urządzenia, sprzęt i wyposażenie znajdujące się w miejskich parkach, skwerach
i podwórzach powinny być użytkowane zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Korzystanie
z powyższych urządzeń nie może stwarzać zagrożenia dla innych osób.
§ 5.
Na terenie miejskich parków, skwerów i podwórzy zabrania się:
1) użytkowania urządzeń i sprzętu w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem,
2) montowania urządzeń lub sprzętu własnej konstrukcji,
3) wjazdu na teren obiektu wszelkich pojazdów mechanicznych, za wyjątkiem pojazdów uprzywilejowanych,
obsługi technicznej i innych pojazdów posiadających zgodę administratora,
4) wprowadzania zwierząt na teren placów zabaw, piaskownic dla dzieci, plaż i kąpielisk; zakaz nie dotyczy
psów asystujących w szczególności osobom niewidomym, niedowidzącym, niesłyszącym oraz
niepełnosprawnym ruchowo,
5) wnoszenia przedmiotów i materiałów niebezpiecznych, takich jak: broń wszelkiego rodzaju; przedmioty,
które mogą zostać użyte jak broń lub pocisk; pojemniki do rozpylania gazów, substancji żrących,
łatwopalnych lub farbujących; materiały i wyroby pirotechniczne, materiały wybuchowe; drzewce do flag
i transparentów,
6) sprzedawania towarów bez zezwolenia, rozdawania druków, ulotek lub przeprowadzania zbiórek bez zgody
administratora lub organizatora imprezy,
7) używania wskaźników laserowych niezgodnie z przeznaczeniem,
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§ 6.
1. Za bezpieczeństwo uczestników imprez, odbywających się na terenie miejskich parków, skwerów
i podwórzy, odpowiada organizator imprezy.
2. Organizator imprezy zobowiązany jest do zapewnienia ładu i porządku przed imprezą, w trakcie jej
trwania i po zakończeniu.
§ 7.
1. O wszelkich uszkodzeniach urządzeń, sprzętu czy wyposażenia obiektu oraz występujących na nim
zagrożeniach należy natychmiast powiadomić administratora.
2. Zakazuje się korzystania z uszkodzonych urządzeń, sprzętu i wyposażenia.
§ 8.
8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Słupska.
§ 9.
9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Słupsku
Beata Chrzanowska
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