UCHWAŁA NR XLIV/320/2018
RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE
z dnia 16 maja 2018 roku

w sprawie Regulaminu korzystania z fontanny miejskiej.
Na podstawie art. 18 ust. 1 oraz art. oraz art. 40 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2017 poz. 1875 z późn. zm.)1 uchwala się, co
następuje:
§ 1. Określa się Regulamin korzystania z fontanny miejskiej stanowiący załącznik do
niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lipna.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

1

Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r., poz. 2232;
Dz. U. z 2018 r., poz. 130

Załącznik do Uchwały Nr XLIV/320/2018
Rady Miejskiej w Lipnie
z dnia 16 maja 2018 r.
REGULAMIN korzystania z fontanny miejskiej
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Niniejszy regulamin określa szczegółowe warunki korzystania z fontanny miejskiej.
Fontanna udostępniona jest do użytku publicznego codziennie w celach wypoczynku
i rekreacji.
Zabrania się spożywania wody z fontanny.
Zabrania się kąpieli w fontannie.
Zabrania się wprowadzania zwierząt do wody.
Zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności w obrębie fontanny z uwagi na
możliwość poślizgnięcia się na śliskiej nawierzchni w strefie fontanny.
Zabrania się wnoszenia w pobliżu fontanny materiałów niebezpiecznych
i łatwopalnych, środków odurzających oraz innych substancji niebezpiecznych.
Zabrania się wprowadzenia na fontannę psów.
Zabrania się zaśmiecania i zanieczyszczania fontanny.
Zabrania się manipulowania przy instalacjach i urządzeniach elektrycznych.
Każdy powinien zachowywać się w taki sposób aby nie zagrażał i nie szkodził innym.
Zabrania się na terenie fontanny stwarzania swoim zachowaniem zagrożeń
narażających siebie i innych na utratę zdrowia.
Wszelkie zauważone uszkodzenia należy zgłaszać do Urzędu Miejskiego w Lipnie
(tel. 54 288 4211) lub do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Lipnie
(tel. 54 287 4700).
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