
ZARZI\DZEN IE NR IOOnOl 9 

WOJTA GMINY NOWE MIASTO 


z dnia 31 grudnia 2019 r. 


w sprnwic ustllienia regulaminu korz),s la nia z terenow zie\onycb i parkiogu przy ul. GI6wny Rynek 

w Nowym Mid-de 


Na podstawie art. 30 USL 2 pkJ. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samornjdzie gminnym (Oz. U. z 20 19r.. 
poz.S06 z poin. zm.) zarUjdza si~, co nasl~puje: 

§ I. UslaJa sit; regulamin korzystania z teren6w zielonych i parkingu przy u1. O~6wny Rynek 
w Nowym MieScie, ktory sianowi Zalf)cznik Nr I do zarUldzenia. 

§ 2. Zarz<jdzenie wchodzi w tycie z dniem podpisani3 . 

"i/(lw(lmlr Irimz Zalewski 
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ZaJqcznik do zarzl}dzen ia NT 100/20 19 

W6j(3 Gminy Nowe Miaslo 

z dnia 31 grudnia 2019 r. 

Regula min korzysta nia z tereDOW zielonych i parkingu przy ul. GI6wny R)'nek W Nowym Midcie 

§ 1. Posta nowien ia ogolne. 

I. Regolamin olueSla warunki korzys(ania Z lerenow zielonych oraz wyznaczonych dla pojazdow miejsc 
postojowych na terenie parkingu zlokalizowanych przy ul . GI6wny Rynek w Nowym MieScie b¢:tcych 
wtasnosciq Gminy Nowe MiaslO. 

2. Ka:tdy uZytkownik popnez wejscie na teren zielony lub wjazd na parking akceptuje postanowienia 
niniejszego Regulaminu i zobowiqzuje s j~ do ich przestrzegani a. 

§ 2. Zasady kor.l)'stania z parkingu. 

I. Parking zawiera 10 miejsc postojowych. w tym 1 miej sce dla os6b niepelnosprawnycb oraz 
samoobslugoW1J s(acj~ naprawy rower6w. 

2. Parking jes t niestrzeZony, bezplatny, ogolnodost~poy. 

3. Na terenie parkingu i drogi dojazdowej obowillzujq przepi sy ustawy Prawo 0 ruchu drogowym z dnia 
20 czerwca 1997 r. (Oz. U . z 20 18r .. poz. 1990 z pazn. zm.). 

4. Kierowca pojazdu korzystajl}ey z park ingu jest zobowil}zany do przeslrzegania znak6w znajdujlleych s i~ 
na ten.~nie parkingu, zw i<Jzanych z ograniczeniami. nakazami i zakazami. 

5. Pojazdy wolno ustawiac tylko na wyznaczonych miejscach parkingowych ze zwr6ceniem szczeg6lnej 
uWflgi oa pojazdy s~s iednie . 

6. Do parkowania pojazd6w na miejscach przeznaezonych dla os6b niepelnosprawnych uprawnieni SCI 
wy1ilcznie uzytkownicy pojazdow posiadajqcych waznq kart~ osob niepelnosprawnych. umieszczonl} 
w widocznym miejscu za przednilJ szybq pojazdu. 

7. Gmina Nowe Miasto nie ponosi odpowiedzialnosci 1.8 szkody powsta le w wyniku ktadziei:y, zni szczenia 
lub uszkodzenia pojazdu na terenie parkingu z winy uZytkownika pojazdu, os6b trzeeich lub dzialao si t 
wytszych. 

8. Kierowca pojazdu ponosi petnll odpowiedzialnosc za wszelkie szkody wyrzIJdzone no terenie parkingu 
osobom trzeeim. 

9. Na tereoie parkingu i drodze doj azdowej do parkingu zabronione jest: 


I) ustawianie stoisk Ilandlowyeh, SIO/OW, namiotow, ltp. 


2) prowadzenie wszelkieh fonn sprzedaiy, 


3) pa lenie tytoniu i uzywonie otwartego ogoia, spotywanie alkoholu, 


4) wjazd pojazd6w po:ewoU}eych materiflty latwopalne. inlet, wybuehowe, 


5) naprawi anie, mycie. odkurzanie samochodow, wymiana pal iwa lub oleju, 


6) zanieezyszczanie \erenu parkingu, 


1) naruszania konstrukeji lub wyposatenia samoobstugowej slaeji napmwy rowerow. 


10. Zabrania siy parkowania pojazd6w na drodze dojazdowej. drodze whJczenia si'r do ruchu omz 
w miejscach w k{orych ustawienie samochodu moze powodowac zagroZenie dla ruchu pojazd6w, os6b lub 
mienia . 

II . Jete li uZylkownik pojazdu niewlaSciwie zaparkuje pojazd Komendant Straty Gminnej jest upraw IOny 
do zleeenia odho lowania pojazdu na koszt uZytkownika pojazdu. 

12. Dzieci mogq przebywac na {ereoie parking\l wylqcznie pod opiekl} osoby doros/ej. 
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13. Korzystaj(jcy z parkingu, .loony nie zaStosuj !J si~ do zasad ustalonych niniejszym regulaminem 
podlegajll sankcjom nalozonym przez Komendanta StraZy Gminnej i Policj~ . 

§ 3. Zasady korzystania z terenow zielonych. 

I. Tereny zielone zlokalizowane sl} W s~siedztwie parkingu i Sq przeznaczone n3 cele rekreacyjno 
wypoezynkowe dla mieszkanc6w gminy. turystow i przejezdnych gosei. 

2. Teren poprzez wybudowane podjazdy jest dOllrosowany dla porrzeb osOb nicpelnosprawnycb. 

3. Na lerenie obowillzuje zakaz: 

I) wnoszenia, sprzedawania i spozywania napojow alkoholowych, 

2) wnoszenia marerialow niebezpiecznych. la(wopa tnych, pirotechI1icznych i innych substaneji 
niebezpiecz.nyeh oraz ~ rodk6w odurzaji)cych, 

3) uZywani a srodkow odurzajl}eyeh j przebywania pod ieh wplywem, 


4) wprowadzania zwierz<jl , 


5) wjeMiania pojazdami si lnikowymi, 


6) palenia ognisk, 


7) zasmiecania, 


8) niszczenia roslinnosci , 


9) zakJ6<:ania spokoju i pOfU}dku publicznego, 


10) niszczenia element6w malej arehitektury, 


II) blokowanialzaslawiania podjazd6w przeznaczonych dla osob niepelnosprawnyeh. 


12) ingerowania w prac~ mechanizmow rontanny (w tym dysz), 


13) wjetdzania na plyt~ fontanny rowerami, deskorolkallli, wrotkami, tytworolkami. ilp., 


14) pozostawiania dzieci do lat 10 bez opieki, 


15) picia wody z fontanny, 


16) kl}pieli i mycia si~ w fontannie, 


17) zasm iecania i zanieezyszczania fontanny. 


4.la zniszczenia wynikle z przyczyn niewlasciwego korzystania z teren6w zielonych j fontanny 
odpowiadaj" osoby, ktore dokonaty zniszczeit. a w przypadku dzieci, ich rodzice lub opiekunowie. 

5. Za neezy pozostawiane na lerenie Gmina nie ponosi odpowiedzialnoSci. 

6. Za wypadki spowodowane brakiem przest rzegania niniejszego Regulaminu odpowiedzialnosc ponos; 
korzystaj<}ey z terenu . 

7. Wszelkie zauwaione zniszczenia zielen; nalety zgtaszac w sekretariaeie Urlydu Gminy Nowe Miasto 
(tei. lJ 66)4920). 

8. Osoby nie stosujlJee siy do powyzszyeh zakazow bydq pod\egaty odpowiedzialnosei wynikaj<}cej 
z kodeksu wykroczeti. 

§ 4. Postanowienia koneowe. 

I. Wszelkie zauwazone przypadki zagrozenia dla zdrowia lob ZYcia naleiy zglaszac pod numerem Ielefonu 
112 tub odpowiednio: 

I) Policja 997 

2) Sirai: POZama 998 


J) Pogolowie Ratunkowe 999. 


2. Regulamin wprowadzono Zarzf)dzeniem W6jta Gminy Nowe Miasto. 

3. Regulamin zostal opublikowany na stronie intemerowcj Gminy Nowe Miaslo 
www.ugnowemiaslo.pl oraz wywieszony na tablicy infonnacyjnej na lerenie, ktorego doryezy. 
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