
Projekt

UCHWAŁA NR ....................

RADY MIASTA KATOWICE

z dnia .................... 2019 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z fontann miejskich i sztucznej Rawy na Rynku 
w Katowicach

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 10 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r., poz. 506, z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji w trybie 
art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U z 2019r., 
poz. 688).

Rada Miasta Katowice
uchwała:

§ 1. Regulamin określający zasady korzystania z fontann miejskich i sztucznej Rawy na Rynku 
w Katowicach o następującej treści:

REGULAMIN
OKREŚLAJĄCY ZASADY KORZYSTANIA Z FONTANN MIEJSKICH ORAZ SZTUCZNEJ RAWY 

NA RYNKU W KATOWICACH

1. Fontanny i sztuczna Rawa oraz teren w ich bezpośrednim sąsiedztwie udostępnia się do użytku 
publicznego w celach wypoczynku i rekreacji.

2. Regulamin dotyczy fontann miejskich i sztucznej Rawy na Rynku w Katowicach administrowanych 
w imieniu Prezydenta Miasta Katowice przez Zakład Zieleni Miejskiej w Katowicach. Wszelkie zauważone 
uszkodzenia fontann i sztucznej Rawy, należy zgłaszać do ww. jednostki.

3. W czasie przebywania na terenie wokół fontann i sztucznej Rawy zabrania się:

a) zatykania dysz fontann,

b) manipulowania przy instalacjach i urządzeniach elektrycznych fontann i sztucznej Rawy,

c) wchodzenia do niecek fontann i sztucznej Rawy, a także wjeżdzania na rowerach, deskorolkach, wrotkach 
itp.,

d) picia wody z fontann i sztucznej Rawy,

e) wlewania do fontann i sztucznej Rawy jakichkolwiek płynów, w tym środków czystości,

f) wprowadzania zwierząt do niecki fontann i sztucznej Rawy,

g) kąpieli i mycia ludzi lub zwierząt, mycia i prania przedmiotów oraz rzeczy w fontannach i sztucznej Rawie,

h) zaśmiecania i zanieczyszczania fontann i sztucznej Rawy, tj. rzucania żwirku, piasku, kamyków,   zabawek, 
papierów, niedopałków, worków foliowych oraz wszelkich innych nieczystości,

i) zakłócania spokoju i porządku publicznego,

j) niszczenia elementów małej architektury i roślinności towarzyszącej fontannom i sztucznej  Rawie,

k) umieszczania tablic, reklam, napisów oraz ogłoszeń.

4. Dzieci poniżej 7 lat mogą przebywać wokół fontann i sztucznej Rawy tylko pod opieką rodziców   
lub pełnoletnich opiekunów.

5. Osoby naruszające postanowienia niniejszego regulaminu podlegają odpowiedzialności określonej 
w ustawie z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks Wykroczeń (Dz. U. z 2019r., poz. 821).
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§ 2. Regulamin nie dotyczy tzw. fontann posadzkowych (fontann bez widocznej niecki) i wodnych placów 
zabaw.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 
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Uzasadnienie

W związku z licznymi interwencjami podejmowanymi przez Straż Miejską wobec osób korzystających
w sposób niewłaściwy z urządzeń użyteczności publicznej tj. fontann miejskich i sztucznej Rawy
w Katowicach zaszła konieczność wprowadzenia Regulaminu korzystania z ww. obiektów.

Zgodnie z art. 40 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 10 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r., poz. 506, z późn. zm.) organy gminy mogą wydawać akty prawa
miejscowego m.in. w zakresie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności
publicznej.

Niewłaściwe korzystanie z fontann przeznaczonych do celów dekoracyjnych i tworzenia komfortowego
mikroklimatu, tj. picie wody z fontann, a także kąpiele lub zabawa w wodzie może stanowić istotne zagrożenie
dla zdrowia ludzi. Woda w fontannach zwykle charakteryzuje się względną przeźroczystością, w związku
z czym mylnie uważana jest za wodę czystą. W wodzie mogą znajdować się różne drobnoustroje obecne
w odchodach zwierzęcych, mogą być obecne wirusy oraz pierwotniaki pasożytnicze, powodujące szereg
chorób, które nie wiadomo jak później leczyć. Wysoka temperatura powietrza sprzyja chęci ochłodzenia się
w wodzie, jednak im wyższa temperatura otoczenia tym namnażanie się drobnoustrojów jest większe, a tym
samym ryzyko zachorowania wzrasta. Niniejszy regulamin został opracowany w celu wykluczenia
niewłaściwych zachowań oraz zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego osób przebywających w otoczeniu
fontann i sztucznej Rawy na Rynku w Katowicach.

Uchwała jest aktem prawa miejscowego. Projekt podlega konsultacjom w trybie art. 5 ust. 5 ustawy
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Treść uchwały uzgodniono z Wydziałem Komunikacji Społecznej i Strażą Miejską w Katowicach.
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