
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Regulamin parku   

Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów 

i Kanalizacji S.A. w Krakowie  

przy ul. Senatorskiej 9 
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1) Właścicielem i Zarządcą parku jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów                             

i Kanalizacji S.A. w Krakowie z siedzibą w Krakowie przy ul. Senatorskiej 1. 

2) Park jest czynny: 

a) w dni powszednie w godzinach od 7°° do 20°°, 

b) w dni wolne od pracy w godzinach od 9°° do 20°°. 

3) Teren parku służy do wypoczynku, aktywnej rekreacji w miejscach do tego 

przeznaczonych oraz do prowadzenia zajęć edukacyjnych.  

4) Osoby przebywające na terenie parku zobowiązane są do przestrzegania postanowień 

Regulaminu. 

5) W celu zapewnienia bezpieczeństwa osób korzystających z parku, teren parku jest 

monitorowany. 

6) W celu zachowania walorów wypoczynkowo –  rekreacyjnych parku oraz zapewnienia 

porządku, spokoju i bezpieczeństwa osób korzystających z wypoczynku, wszystkich 

przebywających na terenie parku zobowiązuje się do: 

- zachowania ciszy i spokoju,  

- przestrzegania porządku i czystości, 

- poszanowania istniejących urządzeń, wyposażenia terenu oraz zieleni, 

- poszanowania żyjących na terenie parku zwierząt, 

- przestrzegania ogólnych zasad współżycia społecznego, 

- stosowania się do znaków i tablic informacyjnych znajdujących się na terenie 

parku, 

- niezwłocznego usuwania przez właścicieli i opiekunów nieczystości 

pozostawionych przez zwierzęta oraz sprawowania nad nimi właściwej opieki 

zgodnie z przepisami zawartymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na 

terenie Gminy Miejskiej Kraków. 

7) Na terenie parku:  

a) zabrania się: 

- wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych oraz środków psychoaktywnych, 

- palenia wyrobów tytoniowych, w tym nowatorskich wyrobów tytoniowych oraz 

papierosów elektronicznych, poza miejscami do tego wyznaczonymi, używania 

otwartego ognia, 

- niszczenia i uszkadzania urządzeń, budynków i budowli, 

- korzystania z obiektów i urządzeń w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem, 

- zaśmiecania i zanieczyszczania terenu, 

- grillowania, palenia ognisk, pozostawiania palących się przedmiotów, 

- płoszenia, chwytania i zabijania ptactwa oraz innych zwierząt, 

- wnoszenia i używania materiałów wybuchowych i wyrobów pirotechnicznych 

oraz szkodliwych substancji chemicznych, przy czym zakaz ten nie dotyczy 

uprawnionych podmiotów, podczas wykonywania przez nie zadań ustawowych lub 

statutowych, 

- dotykania urządzeń elektrycznych, 

- biwakowania, 

- wszelkich gier hazardowych, 

- prowadzenia psów bez smyczy, a w przypadku psów rasy uznawanej za agresywną 

– bez smyczy i bez kagańca oraz przez osobę niepełnoletnią. 

 

b) zabrania się bez zgody Zarządcy parku: 

- niszczenia roślinności oraz rozkopywania gruntu za wyjątkiem prowadzonych 

przez Zarządcę parku planowanych zabiegów utrzymaniowych i pielęgnacyjnych, 

- powodowania hałasu, a także używania sprzętu nagłaśniającego, 
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- wjazdu i poruszania się wszelkich pojazdów, z wyłączeniem rowerów,   

- handlu i usług,  

- umieszczania tablic, napisów oraz ogłoszeń, 

- organizowania imprez. 

8) Zarządca parku nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy pozostawione          

na terenie parku. 

9) Na terenie parku należy zachować szczególną ostrożność: 

- podczas silnych wiatrów, opadów atmosferycznych i burz, 

- w okresie zimowym – należy poruszać się oznaczonym i odśnieżonym szlakiem 

zimowym,  

10) Na terenie parku, w okresie letnim oraz poza nim w zależności od warunków 

pogodowych, w godzinach 6°° i 21°° następuje uruchomienie systemu automatycznego 

zraszania przestrzeni roślinnej. 

11) Korzystanie z parku odbywa się na własną odpowiedzialność korzystającego lub na 

odpowiedzialność opiekuna dziecka. 

12) Naruszenie zawartych w niniejszym Regulaminie przepisów porządkowych podlega 

karom, względnie sankcjom, przewidzianym w powszechnie obowiązujących 

przepisach prawa, w szczególności w Kodeksie wykroczeń oraz w ustawie                                     

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz w ustawie                       

o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. 

 

 

 

Telefony alarmowe: 

Europejski numer alarmowy 112 

Straż Miejska 986 

Policja 997 

Straż Pożarna 998 

Pogotowie 999 

 

Zarządca Parku: 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. 

ul. Senatorska 1, 30-106 Kraków 

Tel.12 42-42-300 

e.mail: biuro@mpwik.krakow.pl 


