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UCHWAŁA NR 105/6/X/11
RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ
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Data: 2012-01-13

z dnia 29 listopada 2011r.
w sprawie ustanowienia zasad korzystania z gminnych placów zabaw
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1)) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustanawia się zasady korzystania z gminnych placów zabaw w formie „Regulaminu korzystania
z gminnych placów zabaw”, stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Regulamin ma zastosowanie do placów zabaw administrowanych przez Gminę Iłowa.
§ 3. Regulamin korzystania z gminnych placów zabaw ma zastosowanie do osób znajdujących się na
terenie placu zabaw lub korzystających z urządzeń placu zabaw.
§ 4. Regulamin, o którym mowa w § 1, podlega podaniu do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie
na tablicach informacyjnych usytuowanych przy wejściu na plac zabaw.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Iłowej.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Józef Brzezicki

1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102,
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.
128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111
i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr
106, poz. 675 oraz z 2011 Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 217, poz. 1281.
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 105/6/X/11
Rady Miejskiej w Iłowej
z dnia 29 listopada 2011r.

Regulamin korzystania z gminnych placów zabaw
1. Plac zabaw jest dla dzieci terenem służącym zabawie i wypoczynkowi.
2. Dzieci w wieku przedszkolnym mogą przebywać na terenie obiektu, tylko pod opieką osoby dorosłej.
3. Osoby przebywające na terenie obiektu zobowiązane są do zachowania porządku.
4. Z urządzeń zabawowych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.
5. Zabronione jest stawanie na ruchomych częściach urządzeń.
6. Na terenie placu zabaw obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania napojów alkoholowych,
przyjmowania środków odurzających, palenia tytoniu oraz przebywania na nim osób w stanie nietrzeźwym.
7. Zabrania się w szczególności:
a) niszczenia urządzeń zabawowych,
b) zaśmiecania terenu,
c) rozbijania butelek,
d) niszczenia zieleni,
e) jazdy na rowerze,
f) wprowadzania zwierząt.
8. Za szkody materialne powstałe na skutek nieprawidłowego korzystania z obiektu, jego urządzeń i sprzętu
odpowiadają korzystający, a w przypadku niepełnoletnich ich opiekunowie i rodzice.
9. Wszelkie uszkodzenia urządzeń lub zniszczenia należy zgłaszać do Urzędu Miejskiego w Iłowej
ul. Żeromskiego 27, tel. 683 681 400.

