DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
Gorzów Wielkopolski, dnia 21 stycznia 2015 r. Elektronicznie podpisany przez:
Anna Zacharia; LUW

Poz. 145

Data: 2015-01-21 10:20:52

UCHWAŁA NR III/19/15
RADY MIEJSKIEJ W BABIMOŚCIE
z dnia 19 stycznia 2015 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z gminnych placów zabaw na terenie
Gminy Babimost
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) uchwala się, co następuje:
§ 1. Wprowadza się Regulamin korzystania z gminnych placów zabaw zlokalizowanych na terenie Gminy
Babimost, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Regulamin, o którym mowa w § 1 podlega podaniu do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie na
tablicach informacyjnych usytułowanych przy wejściu na place zabaw.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Babimostu.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Zygmunt Wołek

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego
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Załącznik do Uchwały Nr III/19/15
Rady Miejskiej w Babimoście
z dnia 19 stycznia 2015 r.
Regulamin korzystania z ogólnodostępnych placów zabaw zlokalizowanych na terenie gminy Babimost.
§ 1. 1. Plac zabaw, to ogólnodostępny teren służący wyłącznie zabawie, rekreacji i wypoczynkowi dzieci
i młodzieży do lat 14.
2. Dzieci poniżej lat 7 mogą przebywać na terenie placu zabaw pod opieką rodziców lub opiekunów.
§ 2. Z urządzeń zabawowych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem, a ponadto z uwagi na
bezpieczeństwo bawiących się, należy przestrzegać następujących reguł:
1) w pobliżu urządzeń zabawowych zabrania się gier zespołowych, jazdy na rowerze lub motorowerze,
2) zabrania się wchodzić na górne elementy konstrukcji urządzeń zabawowych,
3) zabrania się korzystać z huśtawek, ważek i karuzel przez więcej niż jedno dziecko na jednym miejscu,
4) zabrania się stawać na ruchomych częściach urządzeń.
§ 3. Plac zabaw dostępny jest w godzinach od 800 do 1700, a w okresie od miesiąca maja do miesiąca
września od 800 do 2100.
§ 4. 1. Każda osoba znajdująca się na terenie placu zabaw zobowiązana jest stosować się do niniejszego
regulaminu.
2. Wszelkie uszkodzenia urządzeń lub fakty nieprzestrzegania regulaminu należy zgłaszać do
administratora placu.

