
 

 

UCHWAŁA NR XXVIII/180/16 

RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA 

z dnia 28 listopada 2016 r. 

w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z miejskich placów zabaw na terenie Dzierżoniowa 

Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz.U. z 2016 poz. 446 i poz. 1579)  uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uchwala się regulamin korzystania z miejskich placów zabaw, stanowiący załącznik do niniejszej 

uchwały. 

§ 2. Regulamin ma zastosowanie do placów zabaw stanowiących własność Gminy Miejskiej Dzierżoniów. 

§ 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 Burmistrzowi Dzierżoniowa. 

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

Województwa Dolnośląskiego. 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej: 

J. Rudnicki

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 5 grudnia 2016 r.

Poz. 5527



Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/180/16 

Rady Miejskiej Dzierżoniowa 

z dnia 28 listopada 2016 r. 

 

Regulamin korzystania z miejskich placów zabaw na terenie Dzierżoniowa 

1. Regulamin obowiązuje na placach zabaw stanowiących własność Gminy Miejskiej Dzierżoniów. 

2. Plac zabaw to ogólnodostępny teren służący zabawie, rekreacji i wypoczynkowi. 

3. Dzieci poniżej 7 roku życia mogą przebywać na terenie placu zabaw tylko pod opieką osób dorosłych. 

4. Z urządzeń zabawowych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem i zachowaniem zasad 

bezpieczeństwa. 

5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom placu zabaw zabrania się: 

1) wprowadzania zwierząt, 

2) jazdy na rowerze, motorowerze i innych pojazdach kołowych, 

3) korzystania z urządzeń przez więcej niż jedną osobę na pojedynczym stanowisku, 

4) samowolnego przenoszenia urządzeń stanowiących wyposażenie placu zabaw, 

5) wchodzenia na ogrodzenia i zadaszenia urządzeń stanowiących wyposażenie placu zabaw, 

6) palenia tytoniu, wnoszenia i spożywania alkoholu i zażywania środków odurzających oraz przebywania 

osób nietrzeźwych, 

7) palenia ognisk, grillowania, używania materiałów pirotechnicznych, 

8) prowadzenia działalności handlowej i umieszczania reklam bez zgody zarządzającego terenem, 

9) przebywania i korzystania z obiektów poza godzinami otwarcia oraz podczas prac konserwacyjnych  

i innych wykonywanych przez zarządzającego terenem. 

6. Plac zabaw jest udostępniany codziennie od godz. 6:00 do godz. 22:00. Od godziny 22:00 do godz. 6:00 

obowiązuje zakaz przebywania na placu zabaw. 

7. Wszelkie zauważone uszkodzenia urządzeń zabawowych i innych elementów wyposażenia oraz akty 

wandalizmu oraz przypadki nieprzestrzegania regulaminu należy zgłaszać do Straży Miejskiej w Dzierżoniowie 

tel. 74 6 450 888 lub 515 906 514. 
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