
UCHWAŁA NR LXVIII/544/2022 
RADY MIEJSKIEJ BYSTRZYCY KŁODZKIEJ 

z dnia 28 października 2022 r. 

w sprawie regulaminu korzystania ze skwerów miejskich 

Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt 4 w zw. z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.), art. 5 ust. 1a w zw. z art. 5 ust. 1 pkt 5 ustawy 
z dnia 09 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych 
(t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 276), § 20 i § 21 uchwały nr XIX/170/2020 Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 
31 stycznia 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka 
- Rada Miejska Bystrzycy Kłodzkiej uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się „Regulamin korzystania ze skwerów miejskich”. 

§ 2. 1. Skwery miejskie zlokalizowane na terenie Bystrzycy Kłodzkiej, stanowiące własność Gminy 
Bystrzyca Kłodzka, zwane w treści niniejszego regulaminu „skwerami”, są obiektami ogólnodostępnymi. 

2. Skwerem miejskim jest nieogrodzony, publicznie dostępny teren zielony, niebędący parkiem miejskim, 
przeznaczony na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, oznaczony jako skwer miejski. 

3. Przed wejściem na skwer każdy ma obowiązek zaznajomić się z treścią niniejszego regulaminu. 

§ 3. O wszelkich aktach wandalizmu lub innych niebezpiecznych zdarzeniach mających miejsce na terenie 
skweru należy poinformować odpowiednio: 

1) pogotowie ratunkowe; 

2) straż pożarną; 

3) policję; 

4) administratora obiektu. 

§ 4. 1. Przestrzega się przed niebezpieczeństwem przebywania w czasie silnego wiatru i burzy pod 
konarami lub w sąsiedztwie starych drzew. 

2. Administrator nie zapewnia bezpieczeństwa dzieci do lat 7 pozostawionych na skwerach miejskich bez 
opieki dorosłych opiekunów. 

§ 5. 1. Osoby przebywające na terenie skweru ze zwierzęciem, szczególnie psem, obowiązane są prowadzić 
zwierzę na smyczy, a psy należące do rasy uznawanej za agresywną należy prowadzić na smyczy i w kagańcu.  

2. Osoby przebywające na terenie skweru ze zwierzęciem zobowiązane są do niezwłocznego usunięcia 
zanieczyszczeń pozostawionych przez to zwierzę. 

§ 6. 1. Na terenie skweru obowiązuje zakaz poruszania się pojazdów mechanicznych. 

2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 powyżej nie dotyczy pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów służb 
technicznych, dzieci do lat 7 poruszających się na rowerach oraz spacerowania z wózkami dziecięcymi.  

§ 7. Korzystających ze skweru informuje się o obowiązującym zakazie palenia tytoniu na terenie skweru. 

§ 8. Informuje się, że zgodnie z art. 14 ust. 2a ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi na terenie skweru zabronione jest spożywanie napojów 
alkoholowych, z wyjątkiem miejsc przeznaczonych do ich spożycia na miejscu, w punktach sprzedaży tych 
napojów. 

§ 9. 1. Skargi i wnioski dotyczące skweru można zgłaszać do Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka, 
Plac Wolności 1, tel. +48 74/811-76-00, email: umig@bystrzycaklodzka.pl  lub do Wydziału Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka, Plac Wolności 1, tel. +48 74/811-76-
40. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 4CCE7444-78D3-4DB6-9B50-9E2762311A69. Podpisany Strona 1

mailto:umig@bystrzycaklodzka.pl


2. Administratorem skweru jest Gmina Bystrzyca Kłodzka zs. Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka, 
Plac Wolności 1, tel. +48 74/811-76-00, email: umig@bystrzycaklodzka.pl. 

§ 10. Traci moc uchwała nr LIII/361/06 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 27 stycznia 2006 r. 
w sprawie regulaminu korzystania ze skwerów miejskich. 

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bystrzycy Kłodzkiej. 

§ 12. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego. 

2. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka oraz 
wywieszeniu na terenie skwerów. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Artur Pokora 
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UZASADNIENIE 

 

Na podstawie przepisu art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, 
do kompetencji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej należy ustalenie zasad i trybu korzystania z gminnych 
obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Przedłożona uchwała określa zasady korzystania ze skwerów 
miejskich zlokalizowanych na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka, których właścicielem jest Gmina 
Bystrzyca Kłodzka. 

Określone w regulaminie zasady zachowania mają charakter prawa miejscowego, tj. będą 
obowiązywać wszystkie osoby korzystające ze skwerów, co przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa osób 
korzystających z tych obiektów.  

Uwzględniając powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne i zasadne. 
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