UCHWAŁA NR XIX/108/12
RADY GMINY WOLANÓW
z dnia 12 czerwca 2012 r.
w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z placów zabaw zlokalizowanych na terenie gminy Wolanów
Na podstawie art. 40 ust. 1 i 2 pkt 4, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. nr 142 poz. 1591 z 2001r. z późn. zm.) Rada Gminy Wolanów, uchwala co następuje:
§ 1. 1. Uchwala się „Regulamin korzystania z placów zabaw” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej
uchwały.
2. Regulamin dotyczy placów zabaw będących własnością lub w zarządzie Gminy Wolanów lub jej jednostek
organizacyjnych.
§ 2. Regulamin, o którym mowa w §1, podaje się do wiadomości publicznej poprzez umieszczenie jego treści
na terenie placu zabaw.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wolanów.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego

Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Murawski
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Załącznik do Uchwały Nr XIX/108/12
Rady Gminy Wolanów
z dnia 12 czerwca 2012 roku

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLACU ZABAW
W MIEJSCOWOŚCI …………………………………………..

1. Plac zabaw jest ogólnodostępnym terenem przeznaczonym do zabaw, rekreacji i
wypoczynku dzieci.
2. Z palcu zabawa można korzystać codziennie w godzinach od 7.00 do 21.00.
3. Z urządzeń zabawowych zamontowanych na terenie placu zabaw mogą
korzystać dzieci do lat 12.
4. Dzieci poniżej 7 roku życia mogą przebywać na terenie placu zabaw tylko pod
opieką osób dorosłych (rodziców lub opiekunów).
5. Za dzieci pozostawione na placu zabaw bez opieki odpowiedzialność ponoszą ich
rodzice lub opiekunowie.
6. Korzystanie ze wszystkich urządzeń znajdujących się na placu zabaw powinno
odbywać się zgodnie z ich przeznaczeniem i funkcją.
7. Na terenie placu zabaw zabrania się w szczególności:
1) niszczenia urządzeń zabawowych oraz elementów wyposażenia placu
zabaw,
2) niszczenia zieleni,
3) zaśmiecania terenu,
4) wprowadzania zwierząt,
5) wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów,
6) jazdy na rowerze lub motorowerze,
7) rozpalania ognia,
8) zakłócania spokoju i porządku publicznego.
8.

Na terenie placu zabawa należy przestrzegać zakazu wynikającego
z ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007 nr 70 poz. 473 z późn. zm.),
dotyczącego spożywania alkoholu w miejscach publicznych, jak również zakazu
palenia
tytoniu w miejscach publicznych, wynikającego z ustawy z dnia
9 listopada 1995 r. o ochronie
zdrowia przed następstwami
używania
tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz.U. z 1996 r. nr
10, poz. 55 z późn. zm.).

9. Wszelkie zauważone uszkodzenia urządzeń zabawowych należy zgłaszać do
Urzędu Gminy Wolanów, ul. Radomska 20, tel. 618-60-51 lub do sołtysa wsi.
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