Projekt
z dnia 17 lutego 2016 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO
z dnia .................... 2016 r.
w sprawie regulaminów określających zasady korzystania z parków, skwerów, placów zabaw należących do
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz.1515; zm: poz. 1045, poz. 1890) Rada Miasta Piotrkowa
Trybunalskiego uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się regulaminy określające zasady korzystania z parków, skwerów, placów zabaw dla dzieci,
stanowiących własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, będących ogólnodostępnymi gminnymi obiektami
użyteczności publicznej:
1) Regulamin określający zasady korzystania z Parku im. Księcia Józefa Poniatowskiego, którego treść stanowi
załącznik nr 1 do uchwały,
2) Regulamin określający zasady korzystania z Parku Śródmiejskiego św. Jana Pawła II, którego treść stanowi
załącznik nr 2 do uchwały,
3) Regulamin określający zasady korzystania z Parku Belzackiego, którego treść stanowi załącznik nr 3 do
uchwały,
4) Regulamin określający zasady korzystania z Parku 2000 im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
którego treść stanowi załącznik nr 4 do uchwały,
5) Regulamin określający zasady korzystania ze skwerów, którego treść stanowi załącznik nr 5 do uchwały,
6) Regulamin określający zasady korzystania z placów zabaw dla dzieci, który stanowi załącznik nr 6 do uchwały.
§ 2. Wykaz skwerów, na których obowiązują zasady ustalone Regulaminem w brzmieniu określonym w
załączniku nr 5, stanowi załącznik nr 7 do uchwały.
§ 3. Wykaz placów zabaw, na których obowiązują zasady ustalone Regulaminem w brzmieniu określonym w
załączniku nr 6, stanowi załącznik nr 8 do uchwały.
§ 4. Regulaminy, o których mowa w § 1pkt 1-6 zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez
wywieszenie ich na tablicach usytuowanych w obiektach, których dotyczą, w miejscu i sposób umożliwiający
zapoznanie się z jego treścią użytkownikom.
§ 5. Traci moc Uchwała XV/274/99 Rady Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim z dnia
20 października 1999 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/345/93 z dnia 9 lipca 1993 r.
w sprawie regulaminów korzystania z parków, skwerów, placów gier i zabaw dla dzieci oraz niektórych innych
placów oraz Uchwała Nr XIII/155/15 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie
regulaminów określających zasady korzystania z parków, skwerów, placów zabaw należących do Miasta Piotrkowa
Trybunalskiego.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Łódzkiego.
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Uzasadnienie
W związku z rozstrzygnięciem nadzorczym nr PNK-1431.523.2015 Wojewody Łódzkiego z dnia 30
września 2015 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 3 listopada 2015 r. poz. 4175) stwierdzającym
nieważność niektórych zapisów regulaminów i oddaleniem przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
skargi na przedmiotowe rozstrzygnięcie (wyrok z 11 grudnia 2015 r. Sygn. akt III SA/Łd 1168/15), proponuje się
uchylić Uchwałę Nr XIII/155/15 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie
regulaminów określających zasady korzystania z parków, skwerów, placów zabaw należących do Miasta Piotrkowa
Trybunalskiego i uchwalić regulaminy w wersji uwzględniającej uwagi organu nadzoru.
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ....................
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia....................2016 r.
Regulamin określający zasady korzystania z Parku im. Księcia Józefa Poniatowskiego

§ 1. 1. Park im. Księcia Józefa Poniatowskiego wpisany jest do rejestru zabytków i udostępniany do użytku
publicznego w celach wypoczynku oraz aktywnej rekreacji w miejscach do tego przeznaczonych.
2. Teren parku stanowi własność Miasta Piotrków Trybunalski i administrowany jest przez Zarząd Dróg i
Utrzymania Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z siedzibą przy ul. Kasztanowej 31 w Piotrkowie Trybunalskim.
§ 2. W celu ochrony i trwałego zachowania funkcji oraz zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników ustala się
następujące zasady korzystania z parku:
1) osoby przebywające na terenie parku winny zachowywać się w sposób nie zakłócający odpoczynku i
bezpieczeństwa innych użytkowników parku,
2) poruszanie
się
na
deskorolkach,
łyżworolkach
oraz
rowerem
winno
odbywać
w sposób nie utrudniający poruszania się pieszych, wyłącznie po alejkach utwardzonych asfaltem,

się

3) używanie pojazdów mechanicznych na terenie parku jest zabronione. Nie dotyczy to pojazdów Policji i Straży
Miejskiej, pojazdów używanych przez służby techniczne, ratunkowe, porządkowe oraz pojazdów
posiadających zgodę administratora obiektu. Ruch wymienionych pojazdów jest dopuszczony wyłącznie po
alejkach utwardzonych asfaltem,
4) wprowadzanie psów na teren parku może odbywać się pod warunkiem, że będą trzymane na uwięzi, w sposób
nie powodujący zagrożenia lub uciążliwości dla ludzi, a psy agresywne, w tym wszystkie psy ras
wymienionych w przepisach odrębnych tj. w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z
dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu psów uznawanych za agresywne (Dz.U. z 2003 r. Nr 77, poz.687)
oraz psy mieszańce z tymi rasami – dodatkowo obowiązkowo wyposażone w kagańce. Właściciele psów
zobowiązani są do sprzątania odchodów pozostawionych przez zwierzęta i nie dopuszczenia do niszczenia
przez nich roślinności.
5) używanie sprzętu nagłaśniającego, grillowanie, handel, organizacja imprez, umieszczanie tablic, napisów,
ogłoszeń może odbywać się pod warunkiem uzyskania zezwolenia od administratora parku.
§ 3. Na terenie parku obowiązuje zakaz połowu ryb w stawie i zarybiania, kąpieli w stawie, wchodzenia do
niego i zanieczyszczania wody, wrzucania jakichkolwiek przedmiotów.
§ 4. Korzystanie z placu zabaw dla dzieci zlokalizowanego na terenie parku, winno odbywać się na zasadach
określonych w Regulaminie korzystania z placów zabaw dla dzieci, zawartych w załączniku nr 6 do uchwały.
§ 5. Korzystanie z ogrodu botanicznego zlokalizowanego na terenie parku winno odbywać się przy zachowaniu
dodatkowych następujących zasad:
1) Wstęp do ogrodu jest możliwy w miesiącach kwiecień – listopad w każdy dzień tygodnia w godz. 8.00 – 20.00.
2) Zwiedzanie ogrodu może odbywać się wyłącznie po wyznaczonych ścieżkach.
3) Na terenie całego ogrodu zabrania się ruchu pojazdów mechanicznych i jazdy na rowerze.
4) Zabrania się wchodzenia do fontanny i oczka wodnego oraz zanieczyszczania wody.
§ 6. Zaleca się zachowanie ostrożności na terenie parku podczas silnych wiatrów, opadów atmosferycznych
oraz burz a w szczególności nie przebywanie pod konarami oraz w sąsiedztwie starych drzew.
§ 7. W przypadku stwierdzenia aktów wandalizmu, naruszenia zasad bezpieczeństwa oraz zakłócenia porządku
publicznego należy powiadomić służby porządkowe (Policja - 997, Straż Miejska - 986, Straż Pożarna - 998,
pogotowie ratunkowe – 999 lub 112).
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§ 8. Na terenie parku obowiązują ograniczenia i zakazy mające zastosowanie do miejsc publicznych,
ustanowione w przepisach ogólnych oraz w prawie miejscowym.
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ....................
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia....................2016 r.
Regulamin określający zasady korzystania z Parku Śródmiejskiego św. Jana Pawła II
§ 1. 1. Park udostępniany jest do użytku publicznego w celach wypoczynku oraz aktywnej rekreacji w
miejscach do tego przeznaczonych.
2. Teren parku stanowi własność Miasta Piotrków Trybunalski i administrowany jest przez Zarząd Dróg i
Utrzymania Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z siedzibą przy ul. Kasztanowej 31 w Piotrkowie Trybunalskim.
§ 2. W celu ochrony i trwałego zachowania funkcji oraz zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników ustala się
następujące zasady korzystania z parku:
1) osoby przebywające na terenie parku winny zachowywać się w sposób nie zakłócający odpoczynku i
bezpieczeństwa innych użytkowników parku,
2) poruszanie się na deskorolkach, łyżworolkach oraz rowerem winno odbywać się w sposób nie utrudniający
poruszania się pieszych,
3) używanie pojazdów mechanicznych na terenie parku jest zabronione. Nie dotyczy to pojazdów Policji i Straży
Miejskiej, pojazdów używanych przez służby techniczne, ratunkowe, porządkowe, pojazdów zaopatrzenia oraz
posiadających zgodę administratora obiektu,
4) wprowadzanie psów na teren parku może odbywać się pod warunkiem, że będą trzymane na uwięzi, w sposób
nie powodujący zagrożenia lub uciążliwości dla ludzi, a psy agresywne, w tym wszystkie psy ras
wymienionych w przepisach odrębnych tj. w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z
dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu psów uznawanych za agresywne (Dz.U. z 2003 r. Nr 77, poz.687)
oraz psy mieszańce z tymi rasami – dodatkowo obowiązkowo wyposażone w kagańce. Właściciele psów
zobowiązani są do sprzątania odchodów pozostawionych przez zwierzęta i nie dopuszczenia do niszczenia
przez nich roślinności.
5) używanie sprzętu nagłaśniającego, grillowanie, handel, organizacja imprez, umieszczanie tablic, napisów,
ogłoszeń może odbywać się pod warunkiem uzyskania zezwolenia od administratora parku.
§ 3. Na terenie parku obowiązuje zakaz:
1) zanieczyszczania wody w fontannie i wchodzenia do niecki,
2) wprowadzania zwierząt do niecki fontanny,
3) wchodzenia na teren amfiteatru miejskiego w czasie, gdy nie trwają imprezy kulturalne.
§ 4. Woda w fontannie nie nadaje się do spożycia i do kąpieli.
§ 5. Zaleca się zachowanie ostrożności na terenie parku podczas silnych wiatrów, opadów atmosferycznych
oraz burz a w szczególności nie przebywanie pod konarami oraz w sąsiedztwie starych drzew.
§ 6. W przypadku stwierdzenia aktów wandalizmu, naruszenia zasad bezpieczeństwa oraz zakłócenia porządku
publicznego należy powiadomić służby porządkowe (Policja - 997, Straż Miejska - 986, Straż Pożarna - 998,
pogotowie ratunkowe – 999 lub 112).
§ 7. Na terenie parku obowiązują ograniczenia i zakazy mające zastosowanie do miejsc publicznych,
ustanowione w przepisach ogólnych oraz w prawie miejscowym.
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr ....................
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia....................2016 r.
Regulamin określający zasady korzystania z Parku Belzackiego
§ 1. 1. Park Belzacki wpisany jest do rejestru zabytków i udostępniany do użytku publicznego w celach
wypoczynku oraz aktywnej rekreacji w miejscach do tego przeznaczonych.
2. Teren parku stanowi własność Miasta Piotrków Trybunalski i administrowany jest przez Zarząd Dróg i
Utrzymania Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z siedzibą przy ul. Kasztanowej 31 w Piotrkowie Trybunalskim.
§ 2. W celu ochrony i trwałego zachowania funkcji oraz zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników ustala się
następujące zasady korzystania z parku:
1) osoby przebywające na terenie parku winny zachowywać się w sposób nie zakłócający odpoczynku i
bezpieczeństwa innych użytkowników parku,
2) poruszanie się na deskorolkach, łyżworolkach oraz rowerem winno odbywać się w sposób nie utrudniający
poruszania się pieszych,
3) używanie pojazdów mechanicznych na terenie parku jest zabronione. Nie dotyczy to pojazdów Policji i Straży
Miejskiej, pojazdów używanych przez służby techniczne, ratunkowe, porządkowe oraz pojazdów
posiadających zgodę administratora obiektu,
4) wprowadzanie psów na teren parku może odbywać się pod warunkiem, że będą trzymane na uwięzi, w sposób
nie powodujący zagrożenia lub uciążliwości dla ludzi, a psy agresywne, w tym wszystkie psy ras
wymienionych w przepisach odrębnych tj. w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z
dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu psów uznawanych za agresywne (Dz.U. z 2003 r. Nr 77, poz.687)
oraz psy mieszańce z tymi rasami – dodatkowo obowiązkowo wyposażone w kagańce. Właściciele psów
zobowiązani są do sprzątania odchodów pozostawionych przez zwierzęta i nie dopuszczenia do niszczenia
przez nich roślinności.
5) używanie sprzętu nagłaśniającego, grillowanie, handel, organizacja imprez, umieszczanie tablic, napisów,
ogłoszeń może odbywać się pod warunkiem uzyskania zezwolenia od administratora parku.
§ 3. Na terenie parku obowiązuje zakaz:
1) połowu ryb w stawie i zarybiania, kąpieli w stawie, wchodzenia do niego i zanieczyszczania wody, wrzucania
jakichkolwiek przedmiotów,
2) regulacji poziomu wody w stawie przez osoby do tego nieuprawnione.
§ 4. Zaleca się zachowanie ostrożności na terenie parku podczas silnych wiatrów, opadów atmosferycznych
oraz burz a w szczególności nie przebywanie pod konarami oraz w sąsiedztwie starych drzew.
§ 5. W przypadku stwierdzenia aktów wandalizmu, naruszenia zasad bezpieczeństwa oraz zakłócenia porządku
publicznego należy powiadomić służby porządkowe (Policja - 997, Straż Miejska - 986, Straż Pożarna - 998,
pogotowie ratunkowe – 999 lub 112).
§ 6. Na terenie parku obowiązują ograniczenia i zakazy mające zastosowanie do miejsc publicznych,
ustanowione w przepisach ogólnych oraz w prawie miejscowym.
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Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr ....................
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia....................2016 r.
Regulamin określający zasady korzystania z Parku 2000im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego
§ 1. 1. Park udostępniany jest do użytku publicznego w celach wypoczynku oraz aktywnej rekreacji w
miejscach do tego przeznaczonych.
2. Teren parku stanowi własność Miasta Piotrków Trybunalski i administrowany jest przez Zarząd Dróg i
Utrzymania Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z siedzibą przy ul. Kasztanowej 31 w Piotrkowie Trybunalskim.
§ 2. W celu ochrony i trwałego zachowania funkcji oraz zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników ustala się
następujące zasady korzystania z parku:
1) osoby przebywające na terenie parku winny zachowywać się w sposób nie zakłócający odpoczynku i
bezpieczeństwa innych użytkowników parku,
2) poruszanie się na deskorolkach, łyżworolkach oraz rowerem winno odbywać się w sposób nie utrudniający
poruszania się pieszych,
3) używanie pojazdów mechanicznych na terenie parku jest zabronione. Nie dotyczy to pojazdów Policji i Straży
Miejskiej, pojazdów używanych przez służby techniczne, ratunkowe, porządkowe oraz pojazdów
posiadających zgodę administratora obiektu,
4) wprowadzanie psów na teren parku może odbywać się pod warunkiem, że będą trzymane na uwięzi, w sposób
nie powodujący zagrożenia lub uciążliwości dla ludzi, a psy agresywne, w tym wszystkie psy ras
wymienionych w przepisach odrębnych tj. w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z
dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu psów uznawanych za agresywne (Dz.U. z 2003 r. Nr 77, poz.687)
oraz psy mieszańce z tymi rasami – dodatkowo obowiązkowo wyposażone w kagańce. Właściciele psów
zobowiązani są do sprzątania odchodów pozostawionych przez zwierzęta i nie dopuszczenia do niszczenia
przez nich roślinności.
5) używanie sprzętu nagłaśniającego, grillowanie, handel, organizacja imprez, umieszczanie tablic, napisów,
ogłoszeń może odbywać się pod warunkiem uzyskania zezwolenia od administratora parku.
§ 3. Zaleca się zachowanie ostrożności na terenie parku podczas silnych wiatrów, opadów atmosferycznych
oraz burz a w szczególności nie przebywanie pod konarami oraz w sąsiedztwie starych drzew.
§ 4. W przypadku stwierdzenia aktów wandalizmu, naruszenia zasad bezpieczeństwa oraz zakłócenia porządku
publicznego należy powiadomić służby porządkowe (Policja - 997, Straż Miejska - 986, Straż Pożarna - 998,
pogotowie ratunkowe – 999 lub 112).
§ 5. Na terenie parku obowiązują ograniczenia i zakazy mające zastosowanie do miejsc publicznych,
ustanowione w przepisach ogólnych oraz w prawie miejscowym.

Id: F14E00D5-170B-4278-8213-5BBABF783897. Projekt

Strona 1

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr ....................
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia....................2016 r.
Regulamin określający zasady korzystania ze skwerów
§ 1. 1. Skwer jest przestrzenią publiczną, miejscem wypoczynku i rekreacji, miejscem zabaw dla dzieci,
służącym ogółowi jego użytkowników,
2. Teren skweru stanowi własność Miasta Piotrków Trybunalski i administrowany jest przez Zarząd Dróg i
Utrzymania Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z siedzibą przy ul. Kasztanowej 31 w Piotrkowie Trybunalskim.
§ 2. W celu ochrony i trwałego zachowania funkcji oraz zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników ustala się
następujące zasady korzystania ze skweru:
1) osoby przebywające na terenie skweru winny zachowywać się w sposób nie zakłócający odpoczynku i
bezpieczeństwa innych użytkowników skweru,
2) poruszanie się na deskorolkach, łyżworolkach oraz rowerem winno odbywać się w sposób nie utrudniający
poruszania się pieszych,
3) używanie pojazdów mechanicznych na terenie skweru jest zabronione. Nie dotyczy to pojazdów Policji i Straży
Miejskiej, pojazdów używanych przez służby techniczne, ratunkowe, porządkowe oraz pojazdów
posiadających zgodę administratora obiektu.
4) wprowadzanie psów na teren skweru może odbywać się pod warunkiem, że będą trzymane na uwięzi, w sposób
nie powodujący zagrożenia lub uciążliwości dla ludzi, a psy agresywne, w tym wszystkie psy ras
wymienionych w przepisach odrębnych tj. w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z
dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu psów uznawanych za agresywne (Dz.U. z 2003 r. Nr 77, poz.687)
oraz psy mieszańce z tymi rasami – dodatkowo obowiązkowo wyposażone w kagańce. Właściciele psów
zobowiązani są do sprzątania odchodów pozostawionych przez zwierzęta i nie dopuszczenia do niszczenia
przez nich roślinności.
5) używanie sprzętu nagłaśniającego, grillowanie, handel, organizacja imprez, umieszczanie tablic, napisów,
ogłoszeń może odbywać się pod warunkiem uzyskania zezwolenia od administratora skweru.
§ 3. Zaleca się zachowanie ostrożności na terenie skweru podczas silnych wiatrów, opadów atmosferycznych
oraz burz a w szczególności nie przebywanie pod konarami oraz w sąsiedztwie starych drzew.
§ 4. W przypadku stwierdzenia aktów wandalizmu, naruszenia zasad bezpieczeństwa oraz zakłócenia porządku
publicznego należy powiadomić służby porządkowe (Policja - 997, Straż Miejska - 986, Straż Pożarna - 998,
pogotowie ratunkowe – 999 lub 112).
§ 5. Na terenie skweru obowiązują ograniczenia i zakazy mające zastosowanie do miejsc publicznych,
ustanowione w przepisach ogólnych oraz w prawie miejscowym.
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Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr ....................
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia....................2016 r.
Regulamin określający zasady korzystania z placów zabaw dla dzieci
§ 1. 1. Plac zabaw dla dzieci to ogólnodostępny teren służący zabawie, rekreacji i wypoczynkowi dzieci i
młodzieży.
2. Teren placu stanowi własność Miasta Piotrków Trybunalski i administrowany jest przez Zarząd Dróg i
Utrzymania Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z siedzibą przy ul. Kasztanowej 31 w Piotrkowie Trybunalskim
§ 2. 1. Na placu zabaw można przebywać w godzinach od. 6.00 do 22.00.
2. Dzieci poniżej 7 roku życia powinny przebywać na placu zabaw wyłącznie pod opieką rodzica, opiekuna
prawnego lub osoby dorosłej upoważnionej przez rodzica, opiekuna prawnego.
§ 3. Z urządzeń zabawowych i wyposażenia należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.
§ 4. Osoby przebywające na terenie placu zabaw winny zachowywać się w sposób nie zakłócający odpoczynku,
zabawy i bezpieczeństwa innych użytkowników placu.
§ 5. Na placu zabaw obowiązuje zakaz:
1) wjeżdżania i poruszania się pojazdami silnikowymi (nie dotyczy pojazdów związanych z utrzymaniem obiektu,
wózków inwalidzkich i pojazdów posiadających zezwolenie administratora placu zabaw),
2) jazdy na rowerze,
3) wchodzenia na daszki urządzeń i górne elementy konstrukcji urządzeń zabawowych,
4) siadania we dwoje i więcej osób na pojedynczych siedziskach huśtawek, bujaków, karuzel,
5) huśtania się na stojąco,
6) podchodzenia pod urządzenie w trakcie korzystania z niego przez inną osobę, dotyczy to w szczególności
huśtawek i karuzel,
7) wprowadzania zwierząt.
§ 6. Teren placu zabaw stanowi strefę wolną od dymu tytoniowego.
§ 7. W przypadku stwierdzenia aktów wandalizmu, naruszenia zasad bezpieczeństwa oraz zakłócenia porządku
publicznego należy powiadomić służby porządkowe (Policja - 997, Straż Miejska - 986, Straż Pożarna - 998,
pogotowie ratunkowe – 999 lub 112).
§ 8. Na terenie placu zabaw obowiązują ograniczenia i zakazy mające zastosowanie do miejsc publicznych,
ustanowione w przepisach ogólnych oraz w prawie miejscowym.
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Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr ....................
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia....................2016 r.
Wykaz skwerów
1. Skwer im. Józefa Chełmońskiego przy ul. Słowackiego/Sienkiewicza,
2. Skwer Straży Ogniowej Ochotniczej przy ul. Krakowskie Przedmieście,
3. Skwer im. Nauczycieli Tajnego Nauczania przy ul. Próchnika/ Piastowska,
4. Skwer im. Michała Rawity-Witanowskiego przy ul. Wojska Polskiego/Al. Armii Krajowej,
5. Skwer przy ul. Sulejowska/Wyzwolenia,
6. Skwer przy Placu Niepodległości/Al. Kopernika,
7. Skwer przy Placu Zamkowym/Zamkowa/Wojska Polskiego,
8. Skwer przy Placu Litewskim/Wolborska,
9. Skwer Plac Pokoszarowy/Zamkowa/Curie Skłodowskiej/Jerozolimska,
10. Skwer przy ul. Wojska Polskiego/Cmentarna,
11. Skwer przy ul. Wysoka/Topolowa,
12. Skwer przy Al. Kopernika/Próchnika,
13. Skwer przy ul. P. Skargi (przy szkole),
14. Skwer przy ul. Słowackiego-Konopnickiej.
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Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr ....................
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia....................2016 r.
Wykaz placów zabaw dla dzieci
1. Plac zabaw na Os. Wyzwolenia (obok targowiska)
2. Plac zabaw przy ul. Rzecznej
3. Plac zabaw przy ul. PCK
4. Plac zabaw przy ul. Norwida 4
5. Plac zabaw przy ul. Wroniej 55/59
6. Plac zabaw przy E. Plater 4A
7. Plac zabaw przy ul. Jeziornej 39
8. Plac zabaw przy ul. Leśnej
9. Plac zabaw przy ul. Topolowej 16/20A
10. Plac zabaw przy ul. Żeromskiego 22 (Park im. Księcia Józefa Poniatowskiego)
11. Plac zabaw przy ul. Poprzecznej 7A (przy Powiatowym Urzędzie Pracy)
12. Plac zabaw przy ul. Słowackiego/Niecała
13. Plac zabaw na Placu Niepodległości
14. Plac zabaw przy ul. Prusa
15. Plac zabaw przy ul. Sulejowskiej 35/37/39,
16. Plac zabaw przy ul. Budki.

Id: F14E00D5-170B-4278-8213-5BBABF783897. Projekt

Strona 1

