
 

 

UCHWAŁA NR X/62/19 

RADY GMINY MARCINOWICE 

z dnia 16 lipca 2019 r. 

w sprawie określenia zasad korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej zlokalizowanych 

na terenie Gminy Marcinowice 

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

gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) Rada Gminy Marcinowice uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwała reguluje zasady i tryb korzystania z obiektów użyteczności publicznej stanowiących własność 

Gminy Marcinowice  w zakresie: ogólnodostępnych - gminnych placów zabaw, wielofunkcyjnego placu 

rekreacyjnego, boisk zwanych dalej „obiektami”. 

§ 2. Ustala się następujące zasady korzystania z obiektów: 

1) obiekty są powszechnie dostępne dla celów i na potrzeby zgodnie z ich przeznaczeniem. 

2) korzystanie z gminnych placów zabaw odbywa się na zasadzie określonym w Regulaminie korzystania 

z placów zabaw - stanowiący załącznik nr 1 do uchwały. 

3) korzystanie z gminnych wielofunkcyjnych placów rekreacyjnych odbywa się na zasadach określonych 

w Regulaminie korzystania z wielofunkcyjnego placu rekreacyjnego - stanowiący załącznik nr 2  

do uchwały. 

4) korzystanie z gminnych boisk odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie korzystania z gminnych 

boisk – stanowiący załącznik nr 3 uchwały. 

§ 3. Wykonanie powierza się Wójtowi Gminy Marcinowice. 

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

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy: 

A. Fiołek 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 24 lipca 2019 r.

Poz. 4642



Załącznik nr 1 do uchwały Nr X/62/19 

Rady Gminy Marcinowice 

z dnia 16 lipca 2019 r. 

 

 

Regulamin korzystania z placu zabaw 
 

 

 

1. Regulamin obowiązuje na placach zabaw dla dzieci, stanowiących własność Gminy Marcinowice.  

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

3. Administratorem obiektów jest Gmina Marcinowice. 

4. Osoby korzystające z placu zabaw są zobowiązane do zapoznania się z niniejszym regulaminem  

i przestrzegania ustalonych zasad. 

5. Zasady korzystania z urządzeń wchodzących w skład tzw. siłowni plenerowych określa Regulamin 

producenta, a wszelkie kwestie nieuregulowane w Regulaminie producenta uzupełnia niniejszy Regulamin. 

6. Każda osoba znajdująca się na placu zabaw zobowiązana jest stosować się do niniejszego Regulaminu.  

7. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie placu zbaw wyłącznie pod opieką rodziców lub dorosłych 

opiekunów.  

8. Rodzice lub opiekunowie ponoszą prawną i materialną odpowiedzialność za ewentualne szkody 

wyrządzone przez dzieci na osobach lub mieniu.  

9. Z wyposażenia placu zabaw należy korzystać zgodnie z jego przeznaczeniem.  

10. Na placu zabaw zabrania się w szczególności:  

1) niszczenia urządzeń do zabawy oraz elementów małej architektury;  

2) wchodzenia na dachy i górne elementy konstrukcji obiektów;  

3) palenia ognisk;  

4) zaśmiecania terenu;  

5) palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych i przebywania w stanie nietrzeźwym;  

6) wprowadzania zwierząt;  

7) gier zespołowych pomiędzy urządzeniami;  

8) korzystania z placu zabaw po godzinie 21:00.  

11. Wszelkie nieprawidłowości i uszkodzenia urządzeń należy niezwłocznie zgłaszać do Urzędu Gminy 

Marcinowice, ul. Tuwima 2, 58-124 Marcinowice, telefon (74) 858 52 26, e-mail: gmina@marcinowice.pl. 

12. Gmina Marcinowice nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w wyniku nie zastosowania  

się do przepisów porządkowych.  

 

                                                  TELEFON ALARMOWY 112  
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Załącznik nr 2 do uchwały Nr X/62/19 

Rady Gminy Marcinowice 

z dnia 16 lipca 2019 r. 

 
 

               Regulamin korzystania z wielofunkcyjnego placu rekreacyjnego  
 

 

 

1. Wielofunkcyjny plac rekreacyjny jest obiektem służącym rozwojowi i rekreacji mieszkańców Gminy 

Marcinowice. 

2. Właścicielem obiektu jest Gmina Marcinowice. 

3. Obiekt jest ogólnodostępny i niekomercyjny, a korzystanie z niego jest bezpłatne.  
4. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie obiektu wyłącznie w obecności rodziców lub opiekunów 

prawnych.  
5. Zasady korzystania z urządzeń wchodzących w skład tzw. siłowni plenerowych określa Regulamin 

producenta, a wszelkie kwestie nieuregulowane w Regulaminie producenta uzupełnia niniejszy 

Regulamin. 

6. Siłowania jest przeznaczona dla osób dorosłych i dzieci od 10-tego roku życia.  

7. Użytkownicy korzystają z urządzeń na własną odpowiedzialność.  

8. Przed przystąpieniem do korzystania należy sprawdzić stan techniczny urządzeń.  

9. Z urządzeń należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem oraz zamieszczoną instrukcją użytkowania 

10. Niewłaściwe użytkowanie lub zbyt intensywny trening może skutkować urazami lub uszkodzeniami 

urządzeń.  

11. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz:  

- wprowadzania zwierząt 

- wnoszenia przedmiotów niebezpiecznych,  

- śmiecenia. 

12. Osoby będące pod wpływem alkoholu, środków odurzających nie mogą przebywać na terenie obiektu i 

korzystać z urządzeń.  

13. Osoby niszczące urządzenia siłowni, bądź ich opiekunowie prawni, ponoszą odpowiedzialność 

materialną.  

14. Wszelkie uszkodzenia i nieprawidłowości należy zgłaszać administratorowi.  

15. Funkcję administratora pełni: Urząd Gminy w Marcinowicach, 58-124 Marcinowice, ul. Tuwima 2, 

telefon (74) 858 52 26, e-mail: gmina@marcinowice.pl. 
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Załącznik nr 3 do uchwały Nr X/62/19 

Rady Gminy Marcinowice 

z dnia 16 lipca 2019 r. 

 

 

                                          Regulamin korzystania z boisk  

 

 
1. Regulamin obowiązuje na boiskach sportowych, stanowiących własność Gminy Marcinowice  

2. Boiska są obiektami sportowymi, służącym rozwojowi sportu i rekreacji mieszkańców.  

3. Administratorem boiska jest Gmina Marcinowice  

4. Osoby korzystające z boiska sportowego są zobowiązane do zapoznania się z niniejszym regulaminem  

i przestrzegania ustalonych zasad.  

5. Każda osoba znajdująca się na boisku sportowym zobowiązana jest stosować się do niniejszego 

Regulaminu.  

6. Każda osoba korzystająca z boiska zobowiązana jest dbać o utrzymanie należytego porządku i estetyki  

na terenie całego obiektu oraz utrzymywać w należytym stanie sprzęt sportowy stanowiący wyposażenie 

boiska.  

7. Z boiska sportowego należy korzystać zgodnie z jego przeznaczeniem i zachowaniem ogólnych zasad 

bezpieczeństwa.  

8. Na boisku zabrania się w szczególności:  

1) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodny z przeznaczeniem boiska, np. rower, motorower, 

rolki, quady itd.  

2) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska, samowolnego przemieszczania urządzeń stanowiących 

wyposażenie boisk sportowych;  

3) wchodzenia na ogrodzenia i urządzenia sportowe;  

4) zaśmiecania terenu boiska i palenia ognisk, wynoszenia i używania rac świetlnych i dymnych, palenia 

tytoniu, wnoszenia i spożywania alkoholu, zażywania środków odurzających, oraz przebywania osób 

nietrzeźwych;  

5) wprowadzania zwierząt.  

9. Wszelkie nieprawidłowości i uszkodzenia urządzeń należy niezwłocznie zgłaszać do Urzędu Gminy 

Marcinowice, ul. Tuwima 2, 58-124 Marcinowice, telefon (74) 858 52 26, e-mail: gmina@marcinowice.pl.   

10. Gmina Marcinowice nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w wyniku nie zastosowania  

się do przepisów porządkowych.  

 

                                                TELEFON ALARMOWY 112  
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