
REGULAMIN KORZYSTANIA Z PARKU MIEJSKIEGO W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ 

wpisanego do rejestru zabytków województwa mazowieckiego pod numerem: 

191-XI-5, 778, 551/A 

Park Miejski jest przestrzenią publiczną, pełni funkcje rekreacyjne, estetyczne, zdrowotne 
i osłonowe, służące ogółowi ich użytkowników. W celu ochrony i trwałego zachowania funkcji 
oraz zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników ustala się niżej określone zasady korzystania 
z parku. 

1. Na obszarze parku obowiązuje zakaz: 
a) zaśmiecania terenu, 
b) niszczenia i uszkadzania roślinności oraz rozkopywania gruntu, 
c) niszczenia oraz przestawiania ławek, koszy na śmieci, elementów zabawowych                      

i innych urządzeń parkowych, 
d) palenia ognisk i pozostawiania palących się przedmiotów, 
e) spożywania napojów alkoholowych z wyłączeniem miejsc, w których prowadzona 

jest działalność gospodarcza w tym zakresie oraz w trakcie organizowanych imprez 
na zasadach określonych odrębnymi decyzjami, 

f) używania środków odurzających, 
g) zachowań zakłócających spokój, odpoczynek i bezpieczeństwo innych 

użytkowników parku, 
h) wnoszenia i używania materiałów pirotechnicznych, wybuchowych i szkodliwych 

substancji chemicznych, z wyłączeniem pokazów pirotechnicznych 
organizowanych na zasadach określonych odrębnymi decyzjami, 

i) jazdy po alejkach parkowych wszelkimi pojazdami, z wyjątkiem: rowerów, 
rowerków dziecięcych i wózków inwalidzkich, pojazdów służbowych: Policji, 
Pogotowia Ratunkowego, Straży Pożarnej, służb porządkowych oraz pojazdów 
zaopatrzenia, a także innych pojazdów posiadających pozwolenie Burmistrza 
Nowego Miasta nad Pilicą, poruszających się z bezpieczną prędkością, 

j) parkowania wszelkich pojazdów silnikowych, z wyłączeniem miejsc wyznaczonych 
oraz pojazdów, o których mowa w podpunkcie i., 

k) wprowadzania psów bez smyczy i kagańca (w odniesieniu do psów rasy 
niebezpiecznej), 

l) prowadzenia handlu i usług bez zezwolenia Urzędu Miasta i Gminy, 
m) umieszczania bez zgody Urzędu Miasta i Gminy tablic, napisów oraz ogłoszeń, 
n) organizowania imprez bez zgody Urzędu Miasta i Gminy 

2. Użytkownicy parku zobowiązani są do sprzątania odchodów pozostawionych przez 
swoje zwierzęta na terenie parku. 

3. Korzystanie z parku odbywa się na własna odpowiedzialność użytkownika lub na 
odpowiedzialność opiekuna dziecka. 

4. Użytkownicy parku nie mogą swoim zachowaniem uniemożliwiać lub ograniczać 
korzystania z urządzeń parku innym użytkownikom 

5. Ustawianie stoisk podczas imprez, ich demontaż oraz dostawa do nich towaru może 
odbywać się wyłącznie w godzinach uzgodnionych z organizatorem. 

6. W sprawach nieuregulowanych treścią niniejszego regulaminu decyzje podejmuje 
administrator parku. 


