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Poz. 112
UCHWAŁA NR XXXIX/481/2017
RADY MIEJSKIEJ W KRZESZOWICACH
z dnia 28 grudnia 2017 roku

w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z fontann oraz z terenów przy fontannach
w gminie Krzeszowice
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017
poz. 1875) Rada Miejska w Krzeszowicach uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się Regulamin korzystania z fontann oraz z terenu przy fontannach w gminie Krzeszowice,
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Krzeszowice.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po
UrzędowymWojewództwa Małopolskiego.
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Poz. 112

Załącznik do Uchwały Nr XXXIX/481/2017
Rady Miejskiej w Krzeszowicach
z dnia 28 grudnia 2017 r.
REGULAMIN KORZYSTANIA Z FONTANN ORAZ Z TERENÓW PRZY FONTANNACH
W GMINIE KRZESZOWICE
1. Niniejszy regulamin określa szczegółowe warunki korzystania z fontann oraz terenów przy fontannach,
usytuowanych na terenie gminy Krzeszowice.
2. Fontanny udostępnione są do użytku publicznego w celach dekoracyjnych.
3. W trosce o zachowanie ładu i porządku, a przede wszystkim bezpieczeństwa wszystkich osób
przebywających na terenie wokół fontanny, zabrania się:
a) spożywania wody z fontann,
b) kąpieli i mycia się w fontannach,
c) wchodzenia do fontann oraz biegania w ich obrębie,
d) pozostawiania dzieci do lat 10 bez opieki osoby dorosłej,
e) wprowadzania zwierząt na tereny fontann,
f) zatykania dysz fontann,
g) manipulowania przy instalacjach i urządzeniach elektrycznych służących do zasilania fontann,
h) niszczenia i uszkadzania elementów fontann, urządzeń wodnych oraz elementów małej architektury
i roślinności wokół fontann,
i) zaśmiecania i zanieczyszczania fontann oraz terenu wokół nich.
4. Wszelkie zauważone uszkodzenia urządzeń należy zgłaszać zarządcy obiektów: Urząd Miejski
w Krzeszowicach, tel. 12-252-08-00, 12-252-08-90.

