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Poprawka nr 1 do projektu uchwały według druku numer 2767  

W załączniku nr 1 do projektu uchwały wprowadza się następującą zmianę:  

W § 6. ust. 1 pkt 5) “grillowania, palenia ognisk, pozostawiania palących się 

przedmiotów” dopisuje się na końcu: “poza wyznaczonymi przez Zarządcę 

Parku miejscami do tego przeznaczonymi”.  

Uzasadnienie:  

Poprawka dopuszcza grillowanie, ale w wyznaczonych przez Zarządcę Parku 

miejscach specjalnie do tego przeznaczonych.  
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Poprawka nr 2 do projektu uchwały według druku numer 2767  

W załączniku nr 1 do projektu uchwały wprowadza się następującą zmianę:  

Z § 6. ust. 1 pkt 5) “grillowania, palenia ognisk, pozostawiania palących się 

przedmiotów” wykreśla się słowo “grillowania”.  

Uzasadnienie:  

Poprawka nr 2 jest dalej idąca niż poprawka nr 1, gdyż dopuszcza grillowanie na 

terenie Parku, a nie tylko w wyznaczonych strefach - Zakrzówek był/jest jednym 

z najpopularniejszych miejsc do grillowania przez mieszkańców. Zakazywanie 

im tego stałoby w sprzeczności z ideą przygotowania parku z myślą o nich.  
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Poprawka nr 3 do projektu uchwały według druku numer 2767  

W załączniku nr 1 do projektu uchwały wprowadza się następującą zmianę:  

W § 6. ust. 1 pkt 14) “używania sprzętu pływającego bez zgody Zarządcy Parku” 

dopisuje się po ostatnim słowie: “z wyłączeniem kajaków, pontonów, 

materaców, desek, dmuchanych kół”.  

Uzasadnienie:  

W regulaminie nie ma wyjaśnienia co projektodawca ukrył pod pojęciem “sprzętu 

pływającego”, czy jest to definicja ustawa czy też nie, dlatego uszczegółowiając 

zapisy proponuje się poduszczenie indywidualnego sprzętu pływającego, 

popularnego na polskich plażach i akwenach.  
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Poprawka nr 4 do projektu uchwały według druku numer 2767  

W załączniku nr 1 do projektu uchwały wprowadza się następującą zmianę:  

W § 9. “Dzieci do lat 15 mogą przebywać na terenie Parku tylko pod czujną 

opieką Dorosłych" liczbę 15 zastępuje się liczbą 13.  

Uzasadnienie:  

Poprawka ma na celu obniżenie dopuszczonego wieku, po osiągnięciu którego 

młodzież mogłaby przebywać na terenie parku bez dorosłych. W przeciwnym 

wypadku przejście przez teren parku czy przejazd na rowerze od ulicy 

Norymberskiej do ul. Twardowskiego dla np. czternastolatków byłby możliwy 

tylko pod opieką dorosłych. 
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