UCHWAŁA NR LXXXV/2187/2014
RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
z dnia 3 lipca 2014 r.
w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z Ogrodu Krasińskich w Warszawie
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.1)) uchwala się, co następuje:
§ 1. Wprowadza się regulamin korzystania z Ogrodu Krasińskich w Warszawie,
zwanego dalej „Ogrodem”, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.
§ 2. Obszar obowiązywania regulaminu, o którym mowa w § 1, określa załącznik nr 2
do uchwały.
§ 3. Regulamin podaje się do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicach
usytuowanych na obszarze Ogrodu.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi m.st. Warszawy.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Wiceprzewodnicząca
Rady m.st. Warszawy
Ewa Masny

1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i poz. 1318
oraz z 2014 r. poz. 379.

Załącznik nr 1
do uchwały nr LXXXV/2187/2014
Rady Miasta Stołecznego Warszawy
z dnia 3 lipca 2014 r.
Regulamin korzystania z Ogrodu Krasińskich w Warszawie

§ 1. Ogród Krasińskich w Warszawie, zwany dalej „Ogrodem”, jest ogólnie dostępnym
obszarem wypoczynku i rekreacji, w miejscach do tego przeznaczonych.
§ 2. Ogród jest otwarty codziennie w godzinach od 5.00 do 24.00 (w okresie od 1
kwietnia do 31 października) oraz w godzinach od 6.00 do 22.00 (w okresie od 1 listopada do
31 marca).
§ 3. Na obszarze Ogrodu zezwala się na:
1) wchodzenie na trawniki, z wyłączeniem obszarów wygrodzonych, rabat, kompozycji
kwiatowych oraz obszarów porośniętych krzewami;
2) jeżdżenie na rowerach, (które mogą być pozostawione wyłącznie w przeznaczonych
dla nich stojakach), rolkach, łyżworolkach i deskorolkach po nawierzchniach
utwardzonych, w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu życia i zdrowia
użytkowników Ogrodu;
3) korzystanie przez dzieci z placu wodnego wyłącznie pod nadzorem ich rodziców lub
opiekunów;
4) prowadzenie działalności handlowej i reklamowej jedynie za zgodą Zarządcy Ogrodu.
§ 4. W celu zapewnienia porządku, bezpieczeństwa życia i zdrowia na obszarze
Ogrodu zabrania się:
1) niszczenia i uszkadzania urządzeń i obiektów stanowiących wyposażenie Ogrodu, w
szczególności ławek, pojemników na śmieci, latarni, urządzeń wodnych, ozdobnych
wygrodzeń, ogrodzenia Ogrodu;
2) usuwania kompletnych urządzeń i obiektów stanowiących wyposażenie Ogrodu, a
także ich części;
3) przebywania poza godzinami otwarcia, o których mowa w § 2;
4) korzystania z urządzeń i obiektów Ogrodu w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem;
5) zanieczyszczania urządzeń wodnych, kaskady i stawu;
6) wchodzenia do urządzeń wodnych, kaskady i stawu;
7) wprowadzania psów, z wyjątkiem psów asystujących, o których mowa w ustawie z
dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.);
8) wjazdu i poruszania się pojazdami mechanicznymi, z wyjątkiem pojazdów
dopuszczonych przez Zarządcę Ogrodu;
9) palenia ognisk, grillowania oraz używania materiałów pirotechnicznych i szkodliwych
substancji chemicznych;
10) zakłócania spokoju i porządku publicznego.

§ 5. Na obszarze Ogrodu znajdują się dwa place zabaw, na których obowiązują
następujące zasady:
1) place zabaw służą zabawie, rekreacji i wypoczynkowi dzieci i młodzieży szkolnej;
2) korzystanie z poszczególnych urządzeń powinno być dostosowane do rozwoju
psychofizycznego dzieci (zgodnie z oceną rodzica lub opiekuna dziecka);
3) z urządzeń należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem;
4) z uwagi na bezpieczeństwo bawiących się dzieci, na terenie placów zabaw należy
przestrzegać zasad określonych w § 3 i § 4, a także:
a) w pobliżu urządzeń zabronione są gry zespołowe i jazda na rowerze, rolkach,
łyżworolkach i deskorolkach,
b) zabronione jest wchodzenie na górne elementy konstrukcji urządzeń, w
szczególności: huśtawek, przeplotni, drabinek,
c) zabronione jest niszczenie i uszkadzanie urządzeń,
d) zabronione jest przebywanie osób nietrzeźwych i znajdujących się pod wpływem
środków odurzających oraz używanie tzw. e-papierosów.
§ 6. Informuje się osoby korzystające z Ogrodu, że woda zasilająca urządzenia wodne,
kaskadę i staw nie nadaje się do spożycia.
§ 7. Wszelkie zauważone uszkodzenia lub zniszczenia zieleni, urządzeń lub innych
obiektów znajdujących się na obszarze Ogrodu można zgłaszać Dozorcy Ogrodowemu lub
Zarządcy Ogrodu, którego obowiązki pełni Zarząd Terenów Publicznych z siedzibą w
Warszawie.
§ 8. Osoby korzystające z Ogrodu zobowiązane są do przestrzegania postanowień
niniejszego regulaminu.

