UCHWAŁA NR XLVIII/403/2018
RADY MIASTA RADZIONKÓW
z dnia 19 kwietnia 2018 r.
w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z fontann miejskich znajdujących się na terenie Miasta
Radzionków
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt. 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji w trybie Uchwały Rady Miasta
Radzionków Nr LVI/473/2010 z dnia 30 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu
konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz.Urz. Woj. Śl. Nr 240,
poz. 3611),
Rada Miasta Radzionków
uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się Regulamin korzystania z fontann miejskich znajdujących się na terenie Miasta Radzionków,
o następującym brzmieniu:
1) fontanna udostępniana jest do użytku publicznego w celach wypoczynku i rekreacji;
2) dzieci w wieku do lat siedmiu muszą przebywać pod opieką rodziców lub osób starszych;
3) za spowodowanie przez dzieci zniszczeń odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni;
4) każdy powinien zachowywać się w taki sposób, aby nie zagrażał i nie szkodził innym;
5) w trosce o zachowanie ładu, porządku i spokoju, a przede wszystkim bezpieczeństwa wszystkich osób
przebywających w pobliżu fontanny, zabrania się:
a) zaśmiecania i zanieczyszczania fontanny,
b) zatykania dysz fontanny, niszczenia lub uszkodzenia urządzeń wodnych, manipulowania przy instalacjach
i urządzeniach elektrycznych znajdujących się na fontannie i w jej niecce,
c) kąpieli i mycia się w fontannie,
d) picia wody z fontanny,
e) stwarzania swoim zachowaniem zagrożeń narażających siebie lub innych na utratę zdrowia,
f) wjeżdżania na płytę fontanny rowerkami, deskorolkami, wrotkami, itp.;
6) wszelkie zauważone uszkodzenia urządzeń należy zgłaszać Zarządcy fontanny:
a) w zakresie fontanny znajdującej się na Placu Letochów - w Urzędzie Miasta Radzionków, Referat Inwestycji
i Remontów ul. Męczenników Oświęcimia 42, 41-922 Radzionków lub pod telefonem 32 388 71 47,
b) w zakresie fontanny znajdującej się na Placu przy ul. Kużaja 17 – w Przedsiębiorstwie Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o. ,41-922 Radzionków lub pod nr telefonu 32 388 87 50.
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§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego.

Przewodniczący Rady
mgr inż. Dariusz Wysypoł
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