
Uchwała Nr 1017/XXXIX/2014
Rady Miasta Lublin

z dnia 13 marca 2014 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z Ogrodu Saskiego w Lublinie

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 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) - Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje: 

§ 1

Wprowadza się Regulamin korzystania z Ogrodu Saskiego w Lublinie stanowiący załącznik 
do niniejszej uchwały. 

§ 2

Celem wprowadzenia Regulaminu korzystania z Ogrodu Saskiego w Lublinie jest określenie 
współczesnych form użytkowania obiektu z uwzględnieniem jego historycznej wartości. 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin. 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubelskiego. 

 
z up. Przewodniczącego Rady 

Miasta Lublin

Zbigniew Targoński
Wiceprzewodniczący Rady Miasta 

Lublin

Id: 08FCC18A-CA03-4AAE-869B-688228B3D600. Podpisany Strona 1 z 3



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 1017/XXXIX/2014
Rady Miasta Lublin

z dnia 13 marca 2014 r.

Regulamin korzystania z Ogrodu Saskiego w Lublinie 

Ogród Saski w Lublinie to miejsce wyjątkowe. Inicjatywa jego powstania związana była 
z potrzebą poprawy warunków życia mieszkańców Lublina i ważnym elementem 
harmonizacji rozwoju przestrzennego miasta. Od prawie dwóch stuleci ten szczególny 
przykład sztuki ogrodowej - gdzie dzieło stworzone dzięki wyobraźni twórcy realizuje się 
kształtami formowanymi przez naturę - służy mieszkańcom miasta i odwiedzającym je 
turystom. Zwany niegdyś „letnim salonem miasta” jest żywym świadkiem historii i stanowi 
nasze dziedzictwo kulturowe. 

§ 1

Korzystanie z ogrodu powinno odbywać się z zachowaniem porządku, czystości oraz 
bezpieczeństwa wszystkich użytkowników. 

§ 2

Wstęp do ogrodu jest bezpłatny. 

§ 3

Ogród jest dostępny całą dobę, ale z uwagi na bezpieczeństwo zaleca się opuszczenie obiektu 
po zmroku oraz podczas niesprzyjających warunków pogodowych (burza, wichura, zawieja itp.). 

§ 4
1. Korzystanie z ogrodu ułatwia plan funkcjonalno-przestrzenny obiektu, stanowiący załącznik nr 

1 do Regulaminu. Uwzględnia on proponowane formy użytkowania ogrodu m.in. spacer na 
świeżym powietrzu, wypoczynek na kocu, zabawa z dziećmi na otwartych murawach 
parkowych oraz na placu zabaw. 

2. Niedopuszczalne są czynności, które mogą powodować straszenie zwierząt i niszczenie ich 
siedlisk, dewastację wyposażenia i szaty roślinnej poprzez np: rozbijanie namiotów, 
biwakowanie, palenie ognisk oraz niszczenie układów komunikacyjnych.

§ 5

Na teren ogrodu nie można wprowadzać psów z wyjątkiem psów przewodników. 

§ 6
1. Ze względu na bezpieczeństwo użytkowników ogrodu jazda na rowerze, deskorolce lub 

łyżworolkach może odbywać się po wyznaczonych ciągach komunikacyjnych asfaltowych 
z zachowaniem szczególnej ostrożności z uwagi na pieszych, a zwłaszcza dzieci i osoby 
w podeszłym wieku. 

2. Dzieci do lat 10 mogą jeździć na rowerze po wszystkich ciągach komunikacyjnych 
z uwzględnieniem powyższych zasad bezpieczeństwa.

§ 7

Na terenie ogrodu dozwolony jest ruch pojazdów mechanicznych należących do podmiotów 
związanych z funkcjonowaniem ogrodu, policji, pogotowia ratunkowego, straży pożarnej oraz 
straży miejskiej.
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Załącznik nr 1 
do Regulaminu korzystania 
z Ogrodu Saskiego w Lublinie

Plan funkcjonalno-przestrzenny Ogrodu Saskiego w Lublinie
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