
Regulamin  udostępniania                            
Ogrodu Botanicznego  

Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego  
 

 
Ogród Botaniczny jest własnością Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.  

Ogród Botaniczny spełnia funkcje: naukowo – badawcze, dydaktyczne, 
kulturalno – oświatowe i rekreacyjno – wypoczynkowe. 
 
 

I. Zasady udostępnienia 
  

1. Dostępny  od 1.V do 30.IX: 
      w dni robocze od godz. 8:00 – 15:00       
      w pozostałe dni od godz. 10:00 -18:00  
 

Od 1.X do 30.IV zamknięty dla osób prywatnych; udostępniany tylko do badań  
i dydaktyki, oraz w godzinach pracy grupom zorganizowanym w celach 
edukacyjnych.  

2. Wstęp nieodpłatny.  
3. Dzieci do lat 12 mogą przebywać w ogrodzie tylko pod opieką dorosłych. 
4. Kierownictwo ogrodu zastrzega możliwość zamknięcia ogrodu przy 

niesprzyjających warunkach pogodowych: intensywne opady, burze, 
wichury, bądź przy stosowaniu zabiegów agrotechnicznych.  

5. Zwiedzanie Ogrodu Botanicznego z przewodnikiem jest płatne. Zasady       
i kwotę odpłatności określa zarządzenie. Opłat nie pobiera się w trakcie 
imprez i akcji organizowanych przez OB i UKW. 

 
II.   Postanowienia porządkowe 
 
A.     Na terenie Ogrodu Botanicznego zabrania się: 

1. Wjeżdżania wszelkimi pojazdami i rowerami za wyjątkiem wózków 
inwalidzkich. 

2. Wprowadzania psów i innych zwierząt domowych.  
3. Spożywania alkoholu i innych środków odurzających. 
4. Przebywania osób nietrzeźwych i będących pod wpływem środków 

odurzających. 
5. Chodzenia nad kamiennymi tunelami. 
6. Wykopywania, niszczenia, łamania i zrywania roślin. 
7. Dewastacji budynków i elementów architektury ogrodu. 
8. Niszczenia i przemieszczania wszelkich urządzeń trwałych  

        i przenośnych (ławki, etykiety, głazy itp.). 
9. Zaśmiecania terenu. 



10. Zanieczyszczania zbiorników wodnych. 
11. Płoszenia, chwytania i dokarmiania zwierząt. 
12. Kąpieli i łowienia ryb. 
13. Wszelkiego zakłócania ciszy. 
14. Uprawiania sportów mogących przyczynić się do dewastacji ogrodu. 
15. Rozpalania ognisk i stwarzania zagrożenia pożarowego. 
 

  B.     Ponadto bez zgody właściciela zabrania się: 

1. Zbierania, zrywania owoców i nasion. 
2. Urządzania imprez. 
3. Stawiania obiektów, urządzeń i reklam. 
4. Prowadzenia działalności handlowej. 
5. Wykonywania fotografii i filmów dla celów komercyjnych. 
6. Przebywania w ogrodzie po jego zamknięciu. 
 
III. Postanowienia końcowe 
 
1. W ogrodzie należy zachować szczególną ostrożność przy przechodzeniu 

pod kamiennymi tunelami, w okolicy stawu i pasieki. 
2. UKW nie ponosi odpowiedzialności za wypadki zaistniałe z powodu 

nieprzestrzegania obowiązujących przepisów prawa i postanowień 
niniejszego Regulaminu. 

3. Zwiedzający i korzystający z urządzeń i obiektów ogrodu ponoszą 
odpowiedzialność za szkody powstałe z ich winy lub osób będących pod 
ich opieką. 

4. Kontrolowanie i egzekwowanie postanowień regulaminu należy do 
Kierownika Ogrodu Botanicznego, innych pracowników UKW oraz 
ochrony i Straży Miejskiej. 

5. Osoby naruszające postanowienia niniejszego regulaminu podlegają 
odpowiedzialności karnej w trybie i na zasadach przewidzianych  

      w ustawach: 
- Kodeks wykroczeń  
- O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
- O ochronie i kształtowaniu środowiska 
- O ochronie przyrody 

                                                           
 
 
                                                                                            Bydgoszcz, 27.04.2017 
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