
UCHWAŁA NR 559.LX.2014
RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY

z dnia 30 września 2014 r.

w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z miejskich placów zabaw na terenie
Jeleniej Góry

Na podstawie art. 18 ust.1, art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.) Rada Miejska Jeleniej Góry uchwala, co następuje :

§ 1. Uchwala się regulamin korzystania z miejskich placów zabaw, stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej 
uchwały.

§ 2. Regulamin ma zastosowanie do placów zabaw stanowiących własność Miasta Jelenia Góra.

§ 3. Regulamin, o którym mowa w § 1, podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie 
na tablicach informacyjnych usytuowanych na terenie placów zabaw.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jeleniej Góry.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jeleniej Góry:
L. Wrotniewski

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 8 października 2014 r.

Poz. 4259



 
 
 
 
 

REGULAMIN MIEJSKIEGO PLACU ZABAW 
 

1. Z urządzeń zabawowych mogą korzystać dzieci w wieku do 12 lat; wymóg ten nie 
dotyczy urządzeń fitness (siłowych), jeżeli takie znajdują się na placu zabaw. 

2. Na placu zabaw dzieci w wieku do 7 lat muszą znajdować się pod nadzorem opiekuna 
- osoby dorosłej. Opiekun ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka na placu 
zabaw oraz za szkody wyrządzone przez dziecko na terenie placu. 

3. Z urządzeń na placu zabaw można korzystać tylko zgodnie z ich przeznaczeniem. 
4. Na placu zabaw obowiązują następujące zakazy: 
 
 

a) zakaz wprowadzania psów i innych zwierząt       - znak 
 
 
 

b) zakaz wchodzenia na dachy i górne elementy  
    konstrukcyjne urządzeń           - znak 

 
 

c) zakaz korzystania z urządzeń przez więcej niż jedną  
    osobę na pojedynczym miejscu         - znak 

    
 
 

d) zakaz jazdy na rowerze, motorowerze, motorze, quadzie     - znak 
 
 
 
 

e) zakaz spożywania alkoholu         - znak 
 
 
 
    

f) zakaz palenia           - znak 
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