
UCHWAŁA NR 133/XXXIII/09  

RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIE  

z dnia 24 listopada 2009 r.  

 

w sprawie regulaminu korzystania z Parku Miejskiego położonego przy ulicy Senatorskiej 

w mieście Szczuczyn. 

 

Na podstawie art. 40 ust. 1 i 2 pkt 4 oraz art. 41 ust. 1 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. 271, 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 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) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Wprowadza się "Regulamin korzystania z Parku Miejskiego położonego przy ulicy Senatorskiej

w mieście Szczuczyn" stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.  

§ 2. Regulamin podaje się do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie go na tablicach

usytuowanych w Parku.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczuczyna.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Województwa Podlaskiego.  

Przewodniczący Rady  

 

Jerzy Szymanowski 

REGULAMIN PARKU MIEJSKIEGO PRZY ULICY SENATORSKIEJ W SZCZUCZYNIE.  

§ 1. 1. Teren Parku służy do wypoczynku oraz aktywnej rekreacji w miejscach do tego

przeznaczonych. 

2. Park podlega ochronie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.  
3. Trosce wszystkich użytkowników zieleni parkowej powierza się drzewa, krzewy, rabaty, trawniki

i urządzenia parkowe.  

§ 2. W Parku zabrania się: 

§ 3. Obowiązki administratora terenu pełni Urząd Miejski w Szczuczynie, Referat Społeczno-

Gospodarczy i Rolnictwa tel. 86 273 50 80 lub 86 273 50 81.  

§ 4. Naruszenie postanowień powyższych przepisów zagrożone jest karą wymierzoną w trybie i na

zasadach okreslonych w art. 143, 144 i 145 kodeksu wykroczeń.  

Załącznik do Uchwały Nr 

133/XXXIII/09 

Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 24 listopada 2009 r.

1) zachowań zakłócających spokój, odpoczynek i bezpieczeństwo innych użykowników parku;

2) spożywania alkoholu lub przebywania w stanie nietrzeźwym;

3) niszczenia oraz przestawiania ławek, koszy i innych urządzeń parkowych;

4) niszczenia i uszkadzania roślinności, deptania trawników oraz dopuszczenia do ich niszczenia przez
zwierzęta; 

5) niszczenia i uszkadzania budowli, budynków i architektury parkowej;

6) poruszania się pojazdami silnikowymi (zakaz nie dotyczy pojazdów związanych z utrzymaniem
parku, wózków inwalidzkich i pojazdów posiadających zezwolenie); 

7) korzystania przez dzieci do lat 7 z urządzeń zabawowych bez opiekuna;

8) rozbijania namiotów i biwakowania;

9) zanieczyszczania lub zaśmiecania parku;

10) wprowadzania do parku psów;

11) palenia ognisk, pozostawiania palących się przedmiotów;

12) powodowania hałasu, a także używania sprzętu nagłaśniającego bez zgody administratora;

13) wnoszenia i używania materiałów pirotechnicznych, wybuchowych i szkodliwych substancji
chemicznych; 

14) handlu i usług bez zezwolenia administratora Parku;

15) umieszczania bez zgody administratora tablic, napisów oraz ogłoszeń;

16) organizowania imprez bez zgody administratora.

ID: TYXMS-ORBPT-ELIZW-LOEYJ-VCYWQ. Podpisany. Strona 1 / 3



UCHWAŁA NR 133/XXXIII/09  

RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIE  

z dnia 24 listopada 2009 r.  

 

w sprawie regulaminu korzystania z Parku Miejskiego położonego przy ulicy Senatorskiej 

w mieście Szczuczyn. 

 

Na podstawie art. 40 ust. 1 i 2 pkt 4 oraz art. 41 ust. 1 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. 271, 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 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) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Wprowadza się "Regulamin korzystania z Parku Miejskiego położonego przy ulicy Senatorskiej

w mieście Szczuczyn" stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.  

§ 2. Regulamin podaje się do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie go na tablicach

usytuowanych w Parku.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczuczyna.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Województwa Podlaskiego.  

Przewodniczący Rady  

 

Jerzy Szymanowski 

REGULAMIN PARKU MIEJSKIEGO PRZY ULICY SENATORSKIEJ W SZCZUCZYNIE.  

§ 1. 1. Teren Parku służy do wypoczynku oraz aktywnej rekreacji w miejscach do tego

przeznaczonych. 

2. Park podlega ochronie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.  
3. Trosce wszystkich użytkowników zieleni parkowej powierza się drzewa, krzewy, rabaty, trawniki

i urządzenia parkowe.  

§ 2. W Parku zabrania się: 

§ 3. Obowiązki administratora terenu pełni Urząd Miejski w Szczuczynie, Referat Społeczno-

Gospodarczy i Rolnictwa tel. 86 273 50 80 lub 86 273 50 81.  

§ 4. Naruszenie postanowień powyższych przepisów zagrożone jest karą wymierzoną w trybie i na

zasadach okreslonych w art. 143, 144 i 145 kodeksu wykroczeń.  

Załącznik do Uchwały Nr 

133/XXXIII/09 

Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 24 listopada 2009 r.

1) zachowań zakłócających spokój, odpoczynek i bezpieczeństwo innych użykowników parku;

2) spożywania alkoholu lub przebywania w stanie nietrzeźwym;

3) niszczenia oraz przestawiania ławek, koszy i innych urządzeń parkowych;

4) niszczenia i uszkadzania roślinności, deptania trawników oraz dopuszczenia do ich niszczenia przez
zwierzęta; 

5) niszczenia i uszkadzania budowli, budynków i architektury parkowej;

6) poruszania się pojazdami silnikowymi (zakaz nie dotyczy pojazdów związanych z utrzymaniem
parku, wózków inwalidzkich i pojazdów posiadających zezwolenie); 

7) korzystania przez dzieci do lat 7 z urządzeń zabawowych bez opiekuna;

8) rozbijania namiotów i biwakowania;

9) zanieczyszczania lub zaśmiecania parku;

10) wprowadzania do parku psów;

11) palenia ognisk, pozostawiania palących się przedmiotów;

12) powodowania hałasu, a także używania sprzętu nagłaśniającego bez zgody administratora;

13) wnoszenia i używania materiałów pirotechnicznych, wybuchowych i szkodliwych substancji
chemicznych; 

14) handlu i usług bez zezwolenia administratora Parku;

15) umieszczania bez zgody administratora tablic, napisów oraz ogłoszeń;

16) organizowania imprez bez zgody administratora.

ID: TYXMS-ORBPT-ELIZW-LOEYJ-VCYWQ. Podpisany. Strona 2 / 3



UCHWAŁA NR 133/XXXIII/09  

RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIE  

z dnia 24 listopada 2009 r.  

 

w sprawie regulaminu korzystania z Parku Miejskiego położonego przy ulicy Senatorskiej 

w mieście Szczuczyn. 

 

Na podstawie art. 40 ust. 1 i 2 pkt 4 oraz art. 41 ust. 1 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. 271, 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 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) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Wprowadza się "Regulamin korzystania z Parku Miejskiego położonego przy ulicy Senatorskiej

w mieście Szczuczyn" stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.  

§ 2. Regulamin podaje się do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie go na tablicach

usytuowanych w Parku.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczuczyna.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Województwa Podlaskiego.  

Przewodniczący Rady  

 

Jerzy Szymanowski 

REGULAMIN PARKU MIEJSKIEGO PRZY ULICY SENATORSKIEJ W SZCZUCZYNIE.  

§ 1. 1. Teren Parku służy do wypoczynku oraz aktywnej rekreacji w miejscach do tego

przeznaczonych. 

2. Park podlega ochronie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.  
3. Trosce wszystkich użytkowników zieleni parkowej powierza się drzewa, krzewy, rabaty, trawniki

i urządzenia parkowe.  

§ 2. W Parku zabrania się: 

§ 3. Obowiązki administratora terenu pełni Urząd Miejski w Szczuczynie, Referat Społeczno-

Gospodarczy i Rolnictwa tel. 86 273 50 80 lub 86 273 50 81.  

§ 4. Naruszenie postanowień powyższych przepisów zagrożone jest karą wymierzoną w trybie i na

zasadach okreslonych w art. 143, 144 i 145 kodeksu wykroczeń.  

Załącznik do Uchwały Nr 

133/XXXIII/09 

Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 24 listopada 2009 r.

1) zachowań zakłócających spokój, odpoczynek i bezpieczeństwo innych użykowników parku;

2) spożywania alkoholu lub przebywania w stanie nietrzeźwym;

3) niszczenia oraz przestawiania ławek, koszy i innych urządzeń parkowych;

4) niszczenia i uszkadzania roślinności, deptania trawników oraz dopuszczenia do ich niszczenia przez
zwierzęta; 

5) niszczenia i uszkadzania budowli, budynków i architektury parkowej;

6) poruszania się pojazdami silnikowymi (zakaz nie dotyczy pojazdów związanych z utrzymaniem
parku, wózków inwalidzkich i pojazdów posiadających zezwolenie); 

7) korzystania przez dzieci do lat 7 z urządzeń zabawowych bez opiekuna;

8) rozbijania namiotów i biwakowania;

9) zanieczyszczania lub zaśmiecania parku;

10) wprowadzania do parku psów;

11) palenia ognisk, pozostawiania palących się przedmiotów;

12) powodowania hałasu, a także używania sprzętu nagłaśniającego bez zgody administratora;

13) wnoszenia i używania materiałów pirotechnicznych, wybuchowych i szkodliwych substancji
chemicznych; 

14) handlu i usług bez zezwolenia administratora Parku;

15) umieszczania bez zgody administratora tablic, napisów oraz ogłoszeń;

16) organizowania imprez bez zgody administratora.

ID: TYXMS-ORBPT-ELIZW-LOEYJ-VCYWQ. Podpisany. Strona 3 / 3


