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Poz. 1353
UCHWAŁA NR XXXV.228.2014
RADY GMINY KOLSKO
z dnia 17 czerwca 2014 r.

w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z placów zabaw, będących własnością Gminy Kolsko.
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. 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się Regulamin korzystania z placów zabaw, będących własnością Gminy Kolsko
- stanowiący załącznik do uchwały.
§ 2. Regulamin o którym mowa w § 1, podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na
tablicach usytuowanych na terenach placów zabaw.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kolsko.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.

Przewodnicząca Rady
Agnieszka Liśkiewicz

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego
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Poz. 1353

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXV.228.2014
Rady Gminy Kolsko
z dnia 17 czerwca 2014r.
Regulamin korzystania z placów zabaw
1. Plac zabaw służy zabawie, rekreacji i wypoczynkowi dzieci i młodzieży w wieku do 15 lat.
2. Dzieci poniżej 7 lat mogą przebywać na placu zabaw wyłącznie pod opieką rodziców lub pełnoletnich
opiekunów.
3. Dzieci od 7 roku życia mogą przebywać na placu zabaw bez opieki..
4. Plac zabaw udostępniony jest we wszystkie dni tygodnia nieodpłatnie z wyjątkiem dni w których będzie
to konieczne do przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych, konserwacyjnych czy remontowych.
5. Dopuszcza się zamknięcie placu zabaw w okresie zimowym i gdy niesprzyjające warunki atmosferyczne
nie pozwalają na bezpieczne korzystanie z niego.
6. Plac zabaw jest czynny codziennie od godziny 8:00 do zmroku z wyłączeniem obiektów położonych na
terenie placówek oświatowych, które w dni nauki są ogólnodostępne od godziny 15:00.
7. Z urządzeń zabawowych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.
8. W celu zapewnienia bezpiecznego korzystania z placów zabaw zabrania się:
1) wspinania się na górne elementy konstrukcji urządzeń zabawowych,
2) niewłaściwego korzystania z huśtawek, ważek, itp. przez więcej niż jedno dziecko na jednym miejscu,
3) zaśmiecania terenu,
4) dewastowania urządzeń zabawowo-rekreacyjnych, niszczenia zieleni, ogrodzeń oraz innego wyposażenia
placu zabaw,
5) korzystania z uszkodzonych urządzeń zabawowo-rekreacyjnych,
6) zakłócania spokoju i porządku publicznego,
7) rozpalania ognisk oraz wnoszenia materiałów pirotechnicznych i szkodliwych substancji chemicznych,
8) wprowadzania zwierząt,
9) jazdy rowerami, motorowerami, motocyklami, samochodami i quadami.
9. Na terenie placu zabaw obowiązuje zakaz spożywania napojów alkoholowych, palenia tytoniu oraz
używania środków odurzających.
10. Wszelkie nieprawidłowości, uszkodzenia urządzeń i wypadki, należy niezwłocznie zgłaszać
bezpośrednio sołtysowi wsi, dyrektorowi zespołu edukacyjnego lub w Urzędzie Gminy Kolsko, jak również
- odpowiednim służbom ratowniczym.

