
 

REGULAMIN ZESPOŁU PAŁACOWO – PARKOWEGO W ŻMIGRODZIE 

 

Teren Zespołu Pałacowo – Parkowego jest prawnie chroniony na mocy ustawy z dnia 23 lipca 

2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz.1568 z 

późn. Zm.). 

Nadzór konserwatorski nad Zespołem Pałacowo – Parkowym sprawuje Dolnośląski 

Wojewódzki Konserwator Zabytków z siedzibą we Wrocławiu. 

Administratorem Zespołu Pałacowo – Parkowego jest Zespół Placówek Kultury w Żmigrodzie. 

 

W trosce o historyczne i przyrodnicze walory oraz zapewnienia bezpieczeństwa 

użytkowników ustala się zasady korzystania z Zespołu Pałacowo – Parkowego zwanego w 

dalszej części parkiem: 

 

§ 1. Na terenie parku zezwala się na: 

1) Poruszane się pojazdami napędzanymi siłą mięśni ( rower, wózek, hulajnoga ), jeżeli 

nie zagraża to bezpieczeństwu pieszych; 

2) Piesze poruszanie się i przebywanie na trawnikach, o ile nie są one w ten sposób 

niszczone; 

3) Korzystanie z infrastruktury sportowo – rekreacyjnej, z zachowaniem regulaminów 

ich użytkowania; 

4) Grillowanie i palenie ognisk w miejscach do tego wyznaczonych wyłącznie przez 

administrację, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego; 

 

 

§ 2. Na terenie parku zabrania się: 

1) Zachowań zakłócających spokój, odpoczynek oraz zagrażających bezpieczeństwu 

innych użytkowników; 

2) Niszczenia i uszkadzania roślinności, rozkopywania terenu, wycinania drzew i 

krzewów bez wymaganego zezwolenia; 

3) Połowu ryb bez zgody administratora; 

4) Zaśmiecania terenu; 

5) Jazdy i parkowania pojazdów silnikowych z wyjątkiem pojazdów służb komunalnych, 

uprzywilejowanych, ochrony oraz pojazdów administratora parku; 



6) Sprzedaży i spożywania alkoholu z wyłączeniem miejsc, w których prowadzona jest 

działalność gospodarcza w tym zakresie oraz w trakcie organizowanych imprez na 

zasadach określonych odrębną decyzją; 

7) Pozostawiania dzieci w wieku do lat 7 bez opieki osoby dorosłej; 

8) Wprowadzania zwierząt domowych na trawniki; 

9) Używania materiałów pirotechnicznych, wybuchowych i szkodliwych substancji 

chemicznych; 

10) Przebywania w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających; 

11) Kąpieli w stawach. 

 

§ 3. Uzyskania zgody administratora parku wymaga: 

 

1) Organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych; 

2) Używanie sprzętu nagłaśniającego; 

3) Prowadzenie działalności gospodarczej, w tym handlowej i usługowej; 

4) Umieszczanie napisów, tablic, ogłoszeń i reklam; 

5) Rozpalanie ognisk. 

 

§ 4. Właścicielom psów nakazuje się sprzątanie odchodów pozostawionych przez ich 

zwierzęta. 

 

§ 5. Psy mogą być wprowadzane tylko na smyczy i w kagańcu, za wyjątkiem tych psów, 

którym niemożliwe jest założenie kagańca ze względu na ich budowę ciała, lub 

niewskazane ze względów zdrowotnych, potwierdzone zaświadczeniem weterynarza. 

 

§ 6. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność za osoby pozostające pod ich opieką 

lub nadzorem. 

 

§ 7. Zasady użytkowania stawów, znajdujących się na terenie parku, uregulowane są 

odrębnym regulaminem. 

 

§ 8. Na terenie parku należy zachować szczególną ostrożność: 

1) Podczas silnych wiatrów, opadów atmosferycznych oraz burz ( zaleca się nie 

wchodzenie w tym czasie do parku ); 

2) Ze względu na zagrożenie jakie stwarza stary drzewostan zabrania się wchodzenia na 

obszar zwartego zadrzewienia ( pod korony drzew ) 

 

 

§ 9. Korzystanie z parku jest bezpłatne. 

§ 10. Odpłatne usługi i obiekty na terenie Zespołu Pałacowo – Parkowego: 

1) Wynajem wyspy wraz z urządzeniami; 



2) Wypożyczanie kajaków i łódek; 

3) Sesje fotograficzne i filmowe. Za sesje wykonane w godzinach zamknięcia biura 

informacji turystycznej, należność należy uiścić najpóźniej w dniu następnym, w 

przeciwnym przypadku będą naliczane dodatkowe koszty związane z dochodzeniem 

roszczeń; 

4) Zwiedzanie baszty; 

5) Wynajmowanie pomieszczeń; 

6) Usługi przewodnickie. 

 

§ 11. Kontrolę przestrzegania regulaminu sprawują służby porządkowe ( policja, straż 

pożarna, ochrona ) oraz upoważnieni pracownicy Zespołu Placówek Kultury w Żmigrodzie. 

 

§ 12. Naruszenie postanowień regulaminu podlega karze przewidzianej w kodeksie 

wykroczeń, co nie wyklucza postępowania odszkodowawczego na drodze sądowej. 


