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REGULAMIN
korzystania z terenów zielonych  
FUNDACJI PGE ENERGIA CIEPŁA

1. Administratorem terenów zielonych  przy ul. Podmiejskiej 43 jest FUNDACJA PGE ENERGIA CIEPŁA.
2. Osoby wchodzące na tereny zielone automatycznie akceptują i zobowiązują się do przestrzegania 

niniejszego regulaminu.
3. Przebywać na terenach zielonych Fundacji PGE Energia Ciepła można w godzinach 6:00-23:00. 
4. Obiekt w godzinach 23:00-6:00 jest zamknięty, a przebywanie na jego terenie zabronione (nie dotyczy osób 

korzystających z łowiska).
5. Korzystający z terenów zielonych nie mogą bez zgody administratora prowadzić działalności handlowej 

i umieszczać reklam.
6. Za zniszczenia wynikłe z przyczyn niewłaściwego korzystania z terenów zielonych odpowiadają osoby, które 

dokonały zanieczyszczeń, a w przypadku dzieci ich rodzice lub opiekunowie.
7. Za rzeczy pozostawiane przez osoby korzystające z terenów zielonych administrator nie ponosi 

odpowiedzialności.
8. Za wypadki spowodowane brakiem przestrzegania niniejszego Regulaminu odpowiedzialność ponosi 

korzystający z terenów zielonych.
9. Organizowanie wszelkich imprez, wydarzeń, projektów i kursów  dopuszczalne jest wyłącznie za zgodą i na 

warunkach ustalonych z administratorem. 
10. Wszelkie zauważone zniszczenia terenów zielonych należy zgłaszać administratorowi – tel. 32 421 03 00,  

e-mail: sekretariat@fundacjarybnik.pl.
11. Wszelkie zauważone przypadki zagrożenia dla zdrowia lub życia korzystających z terenów należy zgłaszać pod 

numerem alarmowym 112 lub odpowiednio: Policja – 997, Straż Pożarna – 998, Pogotowie Ratunkowe – 999.

W trosce o zachowanie porządku, ładu, a przede wszystkim bezpieczeństwa wszystkich przebywających osób 
na terenie zielonym wprowadza się następujące zasady:

 — bezwzględny zakaz wnoszenia, sprzedawania i spożywania napojów alkoholowych;
 — zakaz palenia wyrobów tytoniowych zgodnie z ustawą (Dz. U. z 2010 r. Nr 81 poz. 529) dotyczącą zakazu 

palenia papierosów w miejscach publicznych; 
 — zakaz używania środków odurzających;
 — zakaz zaśmiecania terenu;
 — zakaz wnoszenia i używania materiałów pirotechnicznych, wybuchowych i szkodliwych substancji 

chemicznych;
 — zakaz ruchu pojazdem silnikowym, zaprzęgowym i motorowerem;
 — zakaz palenia ognisk, grillowania;
 — zakaz posiadania wszelkich przedmiotów stanowiących zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego;
 — zakaz niszczenia lub uszkadzania roślinności oraz rozkopywania gruntu, niszczenia nadbrzeża (np. łamania, 

wyrywania roślin i krzewów,  wchodzenia na drzewa); 
 — zwierzęta domowe przebywać mogą na terenie pod nadzorem właściciela lub opiekuna. Osoby te   

zobowiązane są do niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta;
 — zakaz umieszczania bez zgody właściciela obiektu tablic, napisów oraz ogłoszeń;
 — zakaz zanieczyszczania wody oraz kąpieli i wędkowania;
 — wędkowanie dopuszczalne jest na podstawie odrębnego regulaminu.

Naruszenie postanowień regulaminu podlega karze wymierzanej w trybie i na zasadach określonych  
w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczeniach.


