
 

 

UCHWAŁA NR XXXIII/311/2012 

RADY MIEJSKIEJ JASŁA 

z dnia 12 listopada 2012 r. 

w sprawie przyjęcia Regulaminu Ogródka Jordanowskiego przy ul. Jana Pawła II   

w Jaśle.  

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. 2001.142.1591-j.t. ze zm.), Rada Miejska Jasła uchwala, co następuje:  

§ 1. Przyjmuje się „Regulamin Ogródka Jordanowskiego przy ul. Jana Pawła II w Jaśle” w brzmieniu jak 

w załączniku do niniejszej uchwały.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jasła.  

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  

  

 

Przewodnicząca Rady 

Miejskiej Jasła  

 

Elżbieta Bernal 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 26 listopada 2012 r.

Poz. 2538



Załącznik do Uchwały Nr XXXIII/311/2012   

Rady Miejskiej Jasła   

z dnia 12 listopada 2012 r.  

 

REGULAMIN  

OGRÓDKA JORDANOWSKIEGO  

przy ul. Jana Pawła II w Jaśle  

1. Ogródek Jordanowski jest terenem ogólnodostępnym, służącym zabawie i rekreacji.  

2. Ogródek Jordanowski otwarty jest 7 dni w tygodniu w godzinach 7-22.  

3. Administratorem obiektu jest Urząd Miasta w Jaśle, Wydział Kultury, Sportu i Spraw Społecznych.  

4. Z urządzeń znajdujących się na terenie obiektu należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem. Osoby 

korzystające z obiektu i urządzeń są zobowiązane do zapoznania się z regulaminem obiektu 

i z instrukcjami/regulaminami korzystania ze Skate Parku, placu zabaw i innych urządzeń rekreacyjnych, 

znajdującymi się w poszczególnych strefach obiektu.  

5. Dzieci poniżej 12 lat mogą przebywać na terenie Ogródka Jordanowskiego wyłącznie pod opieką 

dorosłych lub za zgodą i wiedzą rodziców/opiekunów.  

6. Osoby przebywające na terenie Ogródka Jordanowskiego, korzystające z urządzeń i placów zabaw są 

zobowiązane zachowywać się w sposób niezagrażający własnemu bezpieczeństwu, bezpieczeństwu innych 

osób, mieniu Miasta Jasła oraz mieniu innych osób, korzystających z obiektu.  

7. Korzystanie z poszczególnych urządzeń zabawowych winno być dostosowane do rozwoju psycho-

fizycznego dziecka. Oceny winien dokonać rodzic/opiekun dziecka.  

8. Administrator Ogródka Jordanowskiego nie ponosi  odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie 

korzystania z obiektu. Użytkownicy korzystają z placu zabaw i innych urządzeń na własną odpowiedzialność 

i odpowiadają materialnie za wyrządzone szkody.  

9. Imprezy artystyczne lub rozrywkowe organizowane na terenie Ogródka Jordanowskiego wymagają 

zawiadomienia Urzędu Miasta w Jaśle w terminie nie później niż 30 dni przed planowanym terminem jej 

rozpoczęcia, zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu 

działalności kulturalnej (Dz. U. 2012.406 -j.t.).  

10. Na terenie Ogródka Jordanowskiego obowiązuje zakaz:  

- wprowadzania zwierząt,  

- zaśmiecania terenu,  

- niszczenia roślin,  

- dewastowania urządzeń zabawowo-rekreacyjnych oraz ogrodzeń,  

- zakłócania spokoju i porządku publicznego,  

- palenia ognisk oraz używania materiałów pirotechnicznych i szkodliwych substancji chemicznych,  

- przebywania osób będących pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających i psychotropowych, 

wnoszenia na teren Ogródka Jordanowskiego alkoholu i innych środków odurzających oraz ich spożywania,  

- palenia tytoniu,  

- posiadania niebezpiecznych przedmiotów i narzędzi, które mogłyby być zagrożeniem dla zdrowia i życia 

innych osób przebywających w Ogródku Jordanowskim.  

- przebywania na obiekcie w czasie jego zamknięcia, bez zgody Administratora.  
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11. Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu powoduje sankcje karne przewidziane w Kodeksie 

Wykroczeń.  

O wszystkich zagrożeniach należy informować Administratora obiektu: Wydział Kultury, Sportu 

i Spraw Społecznych Urzędu Miasta w Jaśle, tel. 13 4486329 lub 13 4486349.  

Telefony alarmowe :  

Pogotowie Ratunkowe: 999 lub lokalnie 13 44 62041  

Policja: 997 lub lokalnie 13 4438310  

Straż Miejska: 986 lub lokalnie 13 4486369  

Straż Pożarna : 998 lub lokalnie 13 4435820  
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