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Poz. 528
UCHWAŁA NR LVII/324/14
RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE
z dnia 26 lutego 2014 r.

w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z placów zabaw będących własnością Gminy Kożuchów.
Na podstawie art.40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594; poz. 645; poz. 1318) Rada Miejska w Kożuchowie uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się regulamin korzystania z placów zabaw w Gminie Kożuchów zwany dalej „regulaminem”
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Regulamin, o którym mowa w § 1 podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na
tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kożuchowie, tablicach informacyjnych usytuowanych przy wejściu na
place zabaw oraz podlega ogłoszeniu w Biuletynie informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kożuchowie.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kożuchowa .
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Jan Medyński
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Poz. 528

Załącznik
do Uchwały Nr LVII/324/14
Rady Miejskiej w Kożuchowie
z dnia 26 lutego 2014 roku

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLACÓW ZABAW BĘDĄCYCH
WŁASNOŚCIĄ GMINY KOŻUCHÓW
§ 1. Plac zabaw jest ogólnodostępnym obiektem służącym do zabaw, rekreacji
i wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w wieku do lat 13.
§ 2. Korzystanie z placu zabaw jest bezpłatne.
§ 3. Dzieci poniżej 7 roku życia mogą przebywać na terenie placu zabaw tylko pod
opieką osób dorosłych (rodziców lub opiekunów).
§ 4. Korzystanie ze wszystkich urządzeń znajdujących się na placu zabaw powinno
odbywać się zgodnie z ich przeznaczeniem i funkcją.
§ 5. Na terenie placu zabaw zabrania się:
1) wspinania się na górne elementy konstrukcji urządzeń zabawowych;
2) korzystania z widocznie uszkodzonych urządzeń zabawowo-rekreacyjnych;
3) wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów;
4) wjeżdżania rowerami, motorowerami, motocyklami i samochodami.
§ 6. Zakaz o którym mowa w § 5 pkt 4 nie dotyczy wózków inwalidzkich, pojazdów
administratora placu zabaw.
§ 7. Wszelkie nieprawidłowości, uszkodzenia urządzeń zabawowych należy zgłaszać:
Urząd Miejski w Kożuchowie, ul. Rynek 1a, 67-120 Kożuchów, tel. 68 355 59 40

