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UCHWAŁA NR XXX/312/13
RADY MIEJSKIEJ LEGNICY
z dnia 25 marca 2013 r.
w sprawie Regulaminu korzystania z parków i zieleńców na terenie miasta Legnica.
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214,
poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr
167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337,
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458,
z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675,
z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281. Rada
Miejska Legnicy uchwala, co następuje
§ 1. 1. Ustala się Regulamin dla Parku Miejskiego w Legnicy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej
uchwały
2. Ustala się Regulamin dla Parku Gdańskiego w Legnicy, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej
uchwały.
3. Ustala się Regulamin dla Parku Bielańskiego w Legnicy, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej
uchwały.
4. Ustala się Regulamin dla zieleńców, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 2. Na terenach, o których mowa w § 1. ust 1 - 4, umieszcza się tablice informacyjne zawierające treść
odpowiedniego regulaminu.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Legnicy .
§ 4. Z dniem wejścia w życie uchwały, traci moc uchwała Nr XXII/210/92 Rady Miejskiej Legnicy z dnia
27 kwietnia 1992 r. w sprawie Regulaminu Parku Miejskiego w Legnicy
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady:
J. Szynalski
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXX/312/13 Rady
Miejskiej Legnicy z dnia 25 marca 2013 r.

Regulamin korzystania z terenu Parku Miejskiego w Legnicy
Park Miejski w Legnicy decyzją Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu
z dnia 30 marca 2010r nr WRD-ES-600-6/10 został wpisany do rejestru zabytków województwa
dolnośląskiego
Regulamin korzystania z terenu Parku Miejskiego w Legnicy
Park Miejski w Legnicy decyzją Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu
z dnia 30 marca 2010r nr WRD-ES-600-6/10 został wpisany do rejestru zabytków województwa
dolnośląskiego
Park jest przestrzenią publiczną, pełni funkcje rekreacyjne, estetyczne, zdrowotne i osłonowe, służące
ogółowi ich użytkowników. W celu ochrony i trwałego zachowania funkcji oraz zapewnienia
bezpieczeństwa użytkowników ustala się następujące zasady korzystania z parku.
1. Na terenie parku zabrania się:

•zachowań zagrażających spokojowi, odpoczynkowi i bezpieczeństwu innych użytkowników parku,
•jazdy po alejkach parkowych wszelkimi pojazdami, z wyjątkiem rowerków dziecięcych i wózków
inwalidzkich, pojazdów służbowych Policji i Straży Miejskiej oraz pojazdów upoważnionych, z bezpieczną
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prędkością oraz pojazdów posiadających zgodę administratora. Jazda rowerami może się odbywać
wyłącznie po wyznaczonych trasach rowerowych,
•łowienia ryb i kąpieli w Kozim Stawie,
•wchodzenia i kąpieli w fontannach,
•prowadzenia handlu lub usług bez zezwolenia administratora parku,
•umieszczania tablic, reklam, napisów oraz ogłoszeń bez zgody administratora parku,
•umieszczania elementów małej architektury, kontenerów i pojemników bez zgody administratora parku,
•organizowania imprez bez uzgodnienia z administratorem parku.
2. Właścicielom psów nakazuje się sprzątanie odchodów pozostawionych przez ich zwierzęta.
3. Psy mogą być wprowadzane tylko na smyczy i w kagańcu. Obowiązek wyposażenia psa w kaganiec
nie dotyczy małych psów ras nieagresywnych.
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXX/312/13 Rady
Miejskiej Legnicy z dnia 25 marca 2013 r.

Regulamin korzystania z terenu Parku Gdańskiego w Legnicy
Park jest przestrzenią publiczną, pełni funkcje rekreacyjne, estetyczne, zdrowotne i osłonowe, służące
ogółowi jego użytkowników.
W celu ochrony i trwałego zachowania funkcji oraz zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników ustala
się następujące zasady korzystania z z parku:
1. Na terenie parku zabrania się:

•zachowań zagrażających spokojowi, odpoczynkowi i bezpieczeństwu innych użytkowników parku
•jazdy po alejkach parkowych wszelkimi pojazdami, z wyjątkiem rowerków dziecięcych i wózków
inwalidzkich, pojazdów służbowych Policji i Straży Miejskiej oraz pojazdów upoważnionych, z bezpieczną
prędkością oraz pojazdów posiadających zgodę administratora. Jazda rowerami może się odbywać
wyłącznie po wyznaczonych ścieżkach rowerowych.
•prowadzenia handlu lub usług bez zezwolenia administratora parku
•umieszczania tablic, reklam, napisów oraz ogłoszeń bez zgody administratora parku
•umieszczania elementów małej architektury, kontenerów i pojemników bez zgody administratora parku
•organizowania imprez bez uzgodnienia z administratorem parku.
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2. Właścicielom psów nakazuje się sprzątanie odchodów pozostawionych przez ich zwierzęta.
3. Psy mogą być wprowadzane tylko na smyczy i w kagańcu. Obowiązek wyposażenia psa w kaganiec
nie dotyczy małych psów ras nieagresywnych.
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXX/312/13 Rady
Miejskiej Legnicy z dnia 25 marca 2013 r.

Regulamin korzystania z terenu Parku Bielańskiego w Legnicy
Park jest przestrzenią publiczną, pełni funkcje rekreacyjne, estetyczne, zdrowotne i osłonowe, służące
ogółowi jego użytkowników.
W celu ochrony i trwałego zachowania funkcji oraz zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników ustala
się następujące zasady korzystania z parku:
1. Na terenie parku zabrania się

•zachowań zagrażających spokojowi, odpoczynkowi i bezpieczeństwu innych użytkowników parku
•jazdy po alejkach parkowych wszelkimi pojazdami, z wyjątkiem rowerków dziecięcych i wózków
inwalidzkich, pojazdów służbowych Policji i Straży Miejskiej oraz pojazdów upoważnionych, z bezpieczną
prędkością oraz pojazdów posiadających zgodę administratora. Jazda rowerami może się odbywać
wyłącznie po wyznaczonych ścieżkach rowerowych,
•prowadzenia handlu lub usług bez zezwolenia administratora parku,
•umieszczania tablic, reklam, napisów oraz ogłoszeń bez zgody administratora parku,
•umieszczania elementów małej architektury, kontenerów i pojemników bez zgody administratora parku,
•organizowania imprez bez uzgodnienia z administratorem parku.
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2. Właścicielom psów nakazuje się sprzątanie odchodów pozostawionych przez ich zwierzęta.
3. Psy mogą być wprowadzane tylko na smyczy i w kagańcu. Obowiązek wyposażenia psa w kaganiec
nie dotyczy małych psów ras nieagresywnych.
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Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXX/312/13 Rady
Miejskiej Legnicy z dnia 25 marca 2013 r.

Regulamin korzystania z zieleńców
Zieleńce są ozdobą miasta, miejscem wypoczynku i podlegają ochronie.
W celu ochrony i trwałego zachowania funkcji oraz zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników ustala
się następujące zasady korzystania z zieleńców:
1. Na terenie zieleńca zabrania się:

•zachowań zagrażających spokojowi, odpoczynkowi i bezpieczeństwu innych użytkowników zieleńców,
•jazdy po alejkach wszelkimi pojazdami, z wyjątkiem rowerków dziecięcych i wózków inwalidzkich,
pojazdów służbowych Policji i Straży Miejskiej oraz pojazdów upoważnionych, z bezpieczną prędkością
oraz pojazdów posiadających zgodę administratora. Jazda rowerami może się odbywać wyłącznie po
wyznaczonych ścieżkach rowerowych.
•prowadzenia handlu lub usług bez zezwolenia administratora terenu
•umieszczania tablic, reklam, napisów oraz ogłoszeń bez zgody administratora terenu
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•umieszczania elementów małej architektury, kontenerów i pojemników bez zgody administratora terenu
•organizowania imprez bez uzgodnienia z administratorem terenu.
2. Właścicielom psów nakazuje się sprzątanie odchodów pozostawionych przez ich zwierzęta.
3. Psy mogą być wprowadzane tylko na smyczy i w kagańcu. Obowiązek wyposażenia psa w kaganiec
nie dotyczy małych psów ras nieagresywnych.

