
1 

 

Załącznik nr 2 

do Uchwały Nr 539 

Rady Miasta Konina  

z dnia 28 kwietnia 2021 roku 

Regulamin korzystania z parku gminnego „Park Winnica". 

Dla ochrony zieleni i walorów przyrodniczych oraz w trosce o zachowanie porządku, 

ładu a przede wszystkim bezpieczeństwa wszystkich przebywających na terenie parku 

wprowadza się Regulamin korzystania z parku gminnego „Park Winnica", zwanego 

dalej „Parkiem”. 

§ 1. 

Park jest terenem wypoczynkowym, służy do aktywnej rekreacji oraz edukacji 

przyrodniczej osób z niego korzystających. 

§ 2.  

W Parku zezwala się na: 

1) aktywny i bierny wypoczynek; 

2) korzystanie z urządzeń służących do rekreacji i wypoczynku; 

3) jazdę rowerami po ścieżkach, przy czym ruch rowerowy należy dostosować do 

ruchu pieszego; 

4) prowadzenie psów przy zachowaniu środków ostrożności. 

§ 3. 

Na terenie Parku zabrania się: 

1) niszczenia, uszkadzania i wyrywania roślinności oraz rozkopywania gruntu; 

2) uszkadzania jego skarp; 

3) zaśmiecania terenu Parku; 

4) nasadzania roślin i drzew bez zgody Administratora; 

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

6) palenia ognisk i grillowania; 

7) organizowania imprez oraz prowadzenia działalności komercyjnej bez pisemnej 

zgody Administratora; 

8) wjazdu na teren parku wszelkich pojazdów silnikowych z wyjątkiem pojazdów 

uprzywilejowanych, pojazdów służb technicznych oraz innych pojazdów po 

uzyskaniu zgody Administratora; 

9) zachowań zagrażających spokojowi, odpoczynkowi i bezpieczeństwu 

użytkowników Parku; 

10) umieszczania na terenie Parku tablic, reklam i ogłoszeń bez pisemnej zgody 

Administratora. 
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§ 4. 

Użytkownicy Parku zobowiązani są do: 

1) zachowania szczególnej ostrożności podczas intensywnych zjawisk 

pogodowych; 

2) korzystania z urządzeń służących do rekreacji i innych urządzeń parkowych 

zgodnie z ich przeznaczeniem oraz umieszczoną przy nich instrukcją 

użytkowania; 

3) sprzątania nieczystości pozostawionych przez psy wprowadzane na teren 

Parku. 

§ 5. 

Obowiązki Administratora Parku pełni Miasto Konin. 

Przewodniczący 

Rady Miasta Konina 

/-/Tadeusz Wojdyński 
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