UCHWAŁA NR LXX/694/97
Rady Miasta Krakowa
z dnia 29 stycznia 1997 r.

w sprawie regulaminów korzystania z Plant Krakowskich, Parku Krakowskiego,
Parku im. dr H. Jordana, Parku Bednarskiego i Błoń Krakowskich.
Na podstawie art. 40 ust. 1 i 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
terytorialnym /Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106 poz. 496
i Nr 132 poz. 622/, art. 14 pkt 6 ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz. U. Nr 35, poz. 230 z 1984 r. Nr 34,
poz. 184 z 1987 r. Nr 33 poz. 180, z 1989 r. Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 34, poz.198
Nr 73, poz. 431, z 1991 r. Nr 73, poz. 321 i Nr 94, poz. 419, z 1993 r. Nr 40, poz. 184,
z 1996 r. Nr 127 poz. 593/, art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie
zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych /Dz.U. z 1996 r.
Nr 10 poz. 55/ Rada Miasta Krakowa uchwala, co następuje:
§ 1.
Uchwala się regulamin Plant Krakowskich obejmujących:
• Ogród Wawel zamknięty ulicami:
Podzamcze, Straszewskiego, Franciszkańska,
• Ogród Uniwersytet zamknięty ulicami:
Franciszkańska, Straszewskiego, św. Anny,
• Ogród Pałac Sztuki zamknięty ulicami:
św. Anny, Podwale, Dunajewskiego, św. Tomasza,
• Ogród Florianka zamknięty ulicami:
św. Tomasza, Basztowa, Sławkowska,
• Ogród Barbakan zamknięty ulicami:
Sławkowska, Basztowa, Szpitalna,
• Ogród Dworzec zamknięty ulicami:
Szpitalna, Basztowa, Westerplatte, Mikołajska,
• Ogród Gródek zamknięty ulicami:
Mikołajska, Westerplatte, Dominikańska,
• Ogród Stradom zamknięty ulicami:
Dominikańska, św. Gertrudy, Grodzka,
- jako załącznik Nr 1 do uchwały.
§ 2.
Uchwala się regulamin Parku Krakowskiego zamkniętego ulicami:
Al. Mickiewicza, ul. Czarnowiejską, ul. K. Szymanowskiego i Placem Inwalidów - jako
załącznik Nr 2 do uchwały.

-2-

§ 3.
Uchwala się regulamin Parku im. dr H. Jordana zamkniętego ulicami:
H. Rejmana, Wł. Reymonta i Aleją 3 Maja - jako załącznik Nr 3 do uchwały.
§ 4.
Uchwala się regulamin Parku im. W. Bednarskiego zamkniętego ulicami:
Parkowa, Krzemionki i teren Stadionu KS „Korona” - jako załącznik Nr 4 do uchwały.
§ 5.
Uchwala się regulamin Błoń Krakowskich zamkniętych Aleją 3 Maja, Marszałka
F. Focha i ulicą Piastowską - jako załącznik Nr 5 do uchwały.
§ 6.
Regulamin korzystania z zieleni komunalnej miasta Krakowa winien być
ogłoszony na specjalnych tablicach informacyjnych w ilości odpowiedniej do wielkości
obiektu zieleni.
§ 7.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Krakowa.
§ 8.
Uchwała wchodzi w życie w 14 dni po ogłoszeniu w Gazecie Urzędowej Miasta
Krakowa.

Przewodniczący Rady

Stanisław HANDZLIK

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LXX/694/97
Rady Miasta Krakowa
z dnia 29 stycznia 1997 r.

REGULAMIN PLANT KRAKOWSKICH

Rada Miasta Krakowa ustanowiła Planty Krakowskie Parkiem Miejskim w trosce
o zdrowie mieszkańców Krakowa oraz dla ochrony zieleni i walorów krajobrazowych
miasta.
Uwadze odwiedzających poleca zasady regulaminu korzystania z parku, aby te szczytne
cele mogły być spełnione.
1. Teren plant służy do wypoczynku oraz jako ciąg pieszy.
2. Na obszarze plant obowiązuje zakaz:
1/ zaśmiecania terenu,
2/ niszczenia i uszkadzania roślinności oraz rozkopywania gruntu,
3/ niszczenia i uszkadzania urządzeń, budynków i budowli parkowych,
4/ spożywania napojów alkoholowych,
5/ palenia ognisk, pozostawiania palących się przedmiotów
6/ powodowania hałasu, a także używania sprzętu nagłaśniającego bez zgody
administratora,
7/ wnoszenia i używania materiałów pirotechnicznych, wybuchowych i szkodliwych
substancji chemicznych,
8/ wjazdu wszelkich pojazdów bez zgody administratora,
9/ prowadzenia psów bez smyczy i bez kagańca,
10/ handlu i usług bez zezwolenia administratora terenu,
11/ umieszczania bez zgody administratora tablic, napisów oraz ogłoszeń,
12/ organizowania imprez bez zgody administratora.
3. Naruszenie postanowień regulaminu podlega karze przewidzianej w kodeksie
wykroczeń.
4. Obowiązki administratora terenu pełni Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu
Miasta Krakowa tel. 44-03-33 w. 260, 261.

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LXX/694/97
Rady Miasta Krakowa
z dnia 29 stycznia 1997 r.

REGULAMIN PARKU KRAKOWSKIEGO

Rada Miasta Krakowa ustanowiła Park Krakowski Parkiem Miejskim w trosce
o zdrowie mieszkańców Krakowa oraz dla ochrony zieleni i walorów krajobrazowych
miasta.
Uwadze odwiedzających poleca zasady regulaminu korzystania z parku, aby te szczytne
cele mogły być spełnione.
1. Teren parku służy do wypoczynku oraz aktywnej rekreacji w miejscach do tego
przeznaczonych.
2. Na obszarze parku obowiązuje zakaz:
1/ zaśmiecania terenu,
2/ niszczenia i uszkadzania roślinności oraz rozkopywania gruntu,
3/ niszczenia i uszkadzania urządzeń, budynków i budowli parkowych,
4/ spożywania napojów alkoholowych,
5/ palenia ognisk,pozostawiania palących się przedmiotów,
6/ powodowania hałasu, a także używania sprzętu nagłaśniającego bez zgody
administratora,
7/ wnoszenia i używania materiałów pirotechnicznych, wybuchowych i szkodliwych
substancji chemicznych,
8/ wjazdu wszelkich pojazdów bez zgody administratora,
9/ prowadzenia psów bez smyczy i bez kagańca
10/ handlu i usług bez zezwolenia administratora parku,
11/ umieszczania bez zgody administratora tablic,napisów oraz ogłoszeń,
12/ organizowania imprez bez zgody administratora.
3. Naruszenie postanowień regulaminu podlega karze przewidzianej w kodeksie
wykroczeń.
4. Obowiązki administratora terenu pełni Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu
Miasta Krakowa tel. 44-03-33 w. 260, 261.

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LXX/694/97
Rady Miasta Krakowa
z dnia 29 stycznia 1997 r.
REGULAMIN PARKU im. dr H. Jordana
Rada Miasta Krakowa ustanowiła Park im. dr H. Jordana Parkiem Miejskim
w trosce o zdrowie mieszkańców Krakowa oraz dla ochrony zieleni i walorów
krajobrazowych miasta.
Uwadze odwiedzających poleca zasady regulaminu korzystania z parku, aby te szczytne
cele mogły być spełnione.
1. Teren parku służy do wypoczynku oraz aktywnej rekreacji w miejscach do tego
przeznaczonych.
2. Park jest otwarty: w sezonie wiosenno-letnim od 1 kwietnia do 31 października
w godz. 6.00 - 22.00 w sezonie jesienno-zimowym od 1 listopada do 31 marca
w godz. 6.00 - 20.00.
3. Na obszarze parku obowiązuje zakaz:
1/ zaśmiecania terenu,
2/ niszczenia i uszkadzania roślinności oraz rozkopywania gruntu,
3/ niszczenia i uszkadzania urządzeń, budynków i budowli parkowych,
4/ spożywania napojów alkoholowych,
5/ palenia tytoniu,
6/ pozostawiania palących się przedmiotów oraz palenia ognisk bez zgody
administratora,
7/ jazdy na rowerach poza wyznaczonymi trasami,
8/ powodowania hałasu, a także używania sprzętu nagłaśniającego bez zgody
administratora,
9/ wnoszenia i używania materiałów pirotechnicznych, wybuchowych i szkodliwych
substancji chemicznych,
10/ wjazdu wszelkich pojazdów (oprócz rowerów) bez zgody administratora,
11/ prowadzenia psów bez smyczy i bez kagańca,
12/ handlu i usług bez zezwolenia administratora parku,,
13/ umieszczania bez zgody administratora tablic, napisów oraz ogłoszeń,
14/ organizowania imprez bez zgody administratora.
4. Naruszenie postanowień regulaminu podlega karze przewidzianej w kodeksie
wykroczeń.
5. Obowiązki administratora terenu pełni Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu
Miasta Krakowa tel. 44-03-33 w. 260, 261.

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr LXX/694/97
Rady Miasta Krakowa
z dnia 29 stycznia 1997 r.

REGULAMIN PARKU im. W. Bednarskiego
Rada Miasta Krakowa ustanowiła Park im. W. Bednarskiego Parkiem Miejskim
w trosce o zdrowie mieszkańców Krakowa oraz dla ochrony zieleni i walorów
krajobrazowych miasta.
Uwadze odwiedzających poleca zasady regulaminu korzystania z parku, aby te szczytne
cele mogły być spełnione.
1. Teren parku służy do wypoczynku oraz aktywnej rekreacji w miejscach do tego
przeznaczonych.
2. Na obszarze parku obowiązuje zakaz:
1/zaśmiecania terenu,
2/ niszczenia i uszkadzania roślinności oraz rozkopywania gruntu,
3/ niszczenia i uszkadzania urządzeń, budynków i budowli,
4/ spożywania napojów alkoholowych,
5/ pozostawiania palących się przedmiotów oraz palenia ognisk bez zgody
administratora,
6/ powodowania hałasu, a także używania sprzętu nagłaśniającego bez zgody
administratora,
7/ wnoszenia i używania materiałów pirotechnicznych, wybuchowych i szkodliwych
substancji chemicznych,
8/ wjazdu wszelkich pojazdów bez zgody administratora,
9/ prowadzenia psów bez smyczy i bez kagańca,
10/ handlu i usług bez zezwolenia administratora parku,
11/ umieszczania bez zgody administratora tablic, napisów oraz ogłoszeń,
12/ organizowania imprez bez zgody administratora.
3. Naruszenie postanowień regulaminu podlega karze przewidzianej w kodeksie
wykroczeń.
4. Obowiązki administratora terenu pełni Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu
Miasta Krakowa tel. 44-03-33 w. 260, 261.

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr LXX/694/97
Rady Miasta Krakowa
z dnia 29 stycznia 1997 r.

REGULAMIN PARKU BŁOŃ KRAKOWSKICH

Rada Miasta Krakowa ustanowiła Błonia Krakowskie Parkiem Miejskim w trosce
o zdrowie mieszkańców Krakowa oraz dla ochrony zieleni i walorów krajobrazowych
miasta.
Uwadze odwiedzających poleca zasady regulaminu korzystania z parku, aby te szczytne
cele mogły być spełnione.
1. Teren parku służy do wypoczynku oraz aktywnej rekreacji w miejscach do tego
przeznaczonych.
2. Na obszarze parku obowiązuje zakaz:
1/ zaśmiecania terenu,
2/ niszczenia i uszkadzania roślinności oraz rozkopywania gruntu,
3/ spożywania napojów alkoholowych,
4/ pozostawiania palących się przedmiotów oraz palenia ognisk bez zgody
administratora,
5/ powodowania hałasu, a także używania sprzętu nagłaśniającego bez zgody
administratora,
6/ wnoszenia i używania materiałów pirotechnicznych, wybuchowych i szkodliwych
substancji chemicznych,
7/ wjazdu wszelkich pojazdów bez zgody administratora,
8/ wprowadzania psów bez kagańca,
9/ handlu i usług bez zezwolenia administratora parku,
10/ umieszczania bez zgody administratora tablic, napisów oraz ogłoszeń,
11/ organizowania imprez bez zgody administratora.
3. Naruszenie postanowień regulaminu podlega karze przewidzianej w kodeksie
wykroczeń.
4. Obowiązki administratora terenu pełni Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu
Miasta Krakowa tel. 44-03-33 w. 260, 261.

