
 

 

UCHWAŁA NR XII/128/19 

RADY MIEJSKIEJ W SIECHNICACH 

z dnia 29 sierpnia 2019 r. 

w sprawie wprowadzenia regulaminów korzystania z placów zabaw, siłowni plenerowych, placów 

rekreacyjnych, parków oraz terenów zieleni urządzonej stanowiących własność Gminy Siechnice 

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

(Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) Rada Miejska w Siechnicach uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Uchwala się regulaminy korzystania z obiektów użyteczności publicznej stanowiących własność 

Gminy Siechnice w zakresie: placów zabaw, siłowni plenerowych, placów rekreacyjnych, parków oraz terenów 

zieleni urządzonej. 

2. Regulamin korzystania z gminnych placów zabaw - stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

3. Regulamin korzystania z gminnych siłowni plenerowych – stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

4. Regulamin korzystania z gminnych placów rekreacyjnych - stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 

5. Regulamin korzystania z gminnych parków oraz terenów zieleni urządzonej - stanowi załącznik nr 4  

do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Siechnic. 

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

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady: 

R. Kasprowicz

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 11 września 2019 r.

Poz. 5302



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII/128/19 

Rady Miejskiej w Siechnicach 

z dnia 29 sierpnia 2019 r. 

 

 

Regulamin korzystania z gminnych placów zabaw 

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

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

3. Administratorem obiektów jest Gmina Siechnice. 

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

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

6. Na terenie placu zabaw dzieci mogą przebywać wyłącznie pod opieką rodziców lub dorosłych 

opiekunów. 

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

8. Z każdego urządzenia ze względów bezpieczeństwa może korzystać ograniczona ilość dzieci. 

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

10. Zabrania się korzystania z urządzeń uszkodzonych. 

11. Na terenie placu zabaw obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania napojów alkoholowych, 

przyjmowania środków odurzających, palenia tytoniu oraz przebywania na nim osób w stanie nietrzeźwym  

lub pod wpływem środków odurzających. 

12. Na placu zabaw zabrania się: 

1) niszczenia urządzeń znajdujących się na placu, 

2) wchodzenia na dachy i górne elementy konstrukcji obiektów, 

3) huśtania się na stojąco, 

4) palenia ognisk, 

5) zaśmiecania terenu, 

6) niszczenia zieleni, 

7) wprowadzania zwierząt, 

8) wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów, 

9) gier zespołowych oraz jazdy na rowerze pomiędzy urządzeniami, 

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

13. Osoby przebywające na placu zabaw nie mogą swoim zachowaniem uniemożliwiać lub ograniczać 

korzystania z infrastruktury placu innym użytkownikom. 

14. Wszelkie nieprawidłowości i uszkodzenia urządzeń należy niezwłocznie zgłaszać do Urzędu 

Miejskiego w Siechnicach, ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice, telefon (71) 786 09 01, e-mail: 

biuro@umsiechnice.pl. 

Numery telefonów alarmowych: 

Europejski numer alarmowy - 112 

Policja - 997 

Straż pożarna - 998 

Pogotowie ratunkowe - 999 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII/128/19 

Rady Miejskiej w Siechnicach 

z dnia 29 sierpnia 2019 r. 

 

Regulamin korzystania z gminnych siłowni plenerowych 

1. Regulamin obowiązuje na terenach siłowni plenerowych, stanowiących własność Gminy Siechnice. 

2. Siłownia plenerowa to obiekt ogólnodostępny i niekomercyjny, a korzystanie z niego jest bezpłatne. 

3. Siłownia plenerowa to teren służący rozwojowi sportu, rekreacji i wypoczynkowi. 

4. Administratorem obiektów jest Gmina Siechnice. 

5. Osoby korzystające z siłowni plenerowej są zobowiązane do zapoznania się z niniejszym Regulaminem. 

6. Każda osoba znajdująca się na terenie siłowni plenerowej zobowiązana jest stosować się do niniejszego 

Regulaminu. 

7. Siłowania plenerowa jest przeznaczona dla osób dorosłych i dzieci od 10-tego roku życia, o wzroście 

powyżej 140 cm. 

8. Na terenie siłowni plenerowej dzieci mogą przebywać wyłącznie pod opieką rodziców lub dorosłych 

opiekunów. 

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

użytkowania. 

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

11. Niewłaściwe użytkowanie lub zbyt intensywny trening może skutkować urazami. 

12. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz: 

1) wspinania się na urządzenia i ich niszczenia, 

2) spożywania alkoholu oraz przyjmowania środków odurzających, 

3) palenia tytoniu, 

4) wprowadzania zwierząt, 

5) wnoszenia przedmiotów niebezpiecznych, 

6) niszczenia zieleni oraz śmiecenia, 

7) korzystania z siłowni plenerowej po godzinie 21:00. 

13. Osoby będące pod wpływem alkoholu lub środków odurzających mają bezwzględny zakaz przebywania 

na terenie obiektu i korzystania z urządzeń. 

14. Osoby przebywające na terenach siłowni plenerowych nie mogą swoim zachowaniem uniemożliwiać 

lub ograniczać korzystania z infrastruktury siłowni innym użytkownikom. 

15. Wszelkie nieprawidłowości i uszkodzenia urządzeń należy niezwłocznie zgłaszać do Urzędu 

Miejskiego w Siechnicach, ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice, telefon (71) 786 09 01, e-mail: 

biuro@umsiechnice.pl. 

Numery telefonów alarmowych: 

Europejski numer alarmowy - 112 

Policja - 997 

Straż pożarna - 998 

Pogotowie ratunkowe - 999 
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XII/128/19 

Rady Miejskiej w Siechnicach 

z dnia 29 sierpnia 2019 r. 

 

 

Regulamin korzystania z gminnych placów rekreacyjnych 

1. Regulamin obowiązuje na terenach placów rekreacyjnych (tereny, na których zlokalizowane są stoły  

do ping-ponga, kosze do koszykówki, bramki do gry w piłkę nożną, stoliki szachowe, itp.), stanowiących 

własność Gminy Siechnice. 

2. Plac rekreacyjny to obiekt ogólnodostępny i niekomercyjny, a korzystanie z niego jest bezpłatne. 

3. Plac rekreacyjny to teren służący rozwojowi sportu, rekreacji i wypoczynkowi. 

4. Administratorem obiektów jest Gmina Siechnice. 

5. Osoby korzystające z placu rekreacyjnego są zobowiązane do zapoznania się z niniejszym Regulaminem. 

6. Każda osoba znajdująca się na terenie placu rekreacyjnego zobowiązana jest stosować się do niniejszego 

Regulaminu. 

7. Na terenie placu rekreacyjnego dzieci mogą przebywać wyłącznie pod opieką rodziców lub pełnoletnich 

opiekunów. 

8. Z urządzeń należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem. 

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

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

11. Na terenie placu rekreacyjnego obowiązuje zakaz: 

1) wspinania się na urządzenia i ich niszczenia, 

2) spożywania alkoholu oraz przyjmowania środków odurzających, 

3) palenia tytoniu, 

4) wprowadzania zwierząt, 

5) wnoszenia przedmiotów niebezpiecznych, 

6) niszczenia zieleni oraz śmiecenia, 

7) korzystania z placu rekreacyjnego po godzinie 21:00. 

12. Osoby będące pod wpływem alkoholu lub środków odurzających mają bezwzględny zakaz przebywania 

na terenie obiektu i korzystania z urządzeń. 

13. Osoby przebywające na terenach placów rekreacyjnych nie mogą swoim zachowaniem uniemożliwiać 

lub ograniczać korzystania z infrastruktury placów innym użytkownikom. 

14. Wszelkie nieprawidłowości i uszkodzenia urządzeń należy niezwłocznie zgłaszać do Urzędu 

Miejskiego w Siechnicach, ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice, telefon (71) 786 09 01, e-mail: 

biuro@umsiechnice.pl. 

Numery telefonów alarmowych: 

Europejski numer alarmowy - 112 

Policja - 997 

Straż pożarna - 998 

Pogotowie ratunkowe - 999 
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Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XII/128/19 

Rady Miejskiej w Siechnicach 

z dnia 29 sierpnia 2019 r. 

 

 

Regulamin korzystania z gminnych parków oraz terenów zieleni urządzonej 

W trosce o zachowanie ładu i porządku oraz bezpieczeństwa osób korzystających z parków i terenów 

zieleni urządzonej na terenie Gminy Siechnice wprowadza się zasady przebywania i korzystania na tych 

obszarach. 

1. Korzystanie z gminnych parków oraz terenów zieleni urządzonej równoważne jest z akceptacją 

niniejszego regulaminu. 

2. Korzystanie z gminnych parków oraz terenów zieleni urządzonej odbywa się zgodnie  

z ich przeznaczeniem i w sposób nie zagrażający innym użytkownikom. 

3. Osoby korzystające z gminnych parków oraz terenów zieleni urządzonej są zobowiązane do zachowania 

czystości i porządku. 

4. Zabrania się: 

1) niszczenia, uszkadzania i wyrywania roślinności, 

2) rozkopywania gruntu, 

3) zaśmiecania terenu, 

4) niszczenia i uszkadzania budynków i budowli, 

5) niszczenia i uszkadzania obiektów małej architektury, infrastruktury i wyposażenia (ławki, urządzenia 

zabawowe, kosze na śmieci, psie pakiety, ogrodzenia, altany, tablice informacyjne), 

6) prowadzenia handlu i usług bez zezwolenia zarządcy terenu, 

7) wprowadzania psów bez smyczy (nie dotyczy miejsc wyznaczonych), 

8) palenia ognisk (nie dotyczy miejsc wyznaczonych) oraz pozostawiania bez nadzoru palących się ognisk 

w miejscach do tego wyznaczonych, 

9) organizowania imprez bez zezwolenia zarządcy terenu, 

10) przebywania w stanie nietrzeźwym i pod wpływem środków odurzających, 

11) wjazdu pojazdami zmechanizowanymi (samochody, motocykle, kłady) z wyjątkiem pojazdów 

uprzywilejowanych i służb technicznych oraz innych pojazdów po uzyskaniu zgody zarządcy terenu, 

12) powodowania uciążliwego hałasu i używania sprzętu nagłośnieniowego bez zgody zarządcy terenu, 

13) wnoszenia i używania materiałów pirotechnicznych i wybuchowych bez zgody zarządcy terenu, 

14) umieszczania tablic, banerów, reklam i ogłoszeń bez zgody zarządcy terenu, 

15) korzystania ze zbiorników wodnych w innym zakresie niż ich funkcja i przeznaczenie. 

5. Nakazuje się: 

1) zachowanie czystości i porządku, 

2) sprzątanie nieczystości i odchodów własnych zwierząt, 

3) zachowanie szczególnej ostrożności podczas silnych wiatrów, opadów atmosferycznych oraz burz. 

6. Wszelkie nieprawidłowości dotyczące parków oraz terenów zieleni urządzonej należy niezwłocznie 

zgłaszać do Urzędu Miejskiego w Siechnicach, ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice, telefon (71) 786 09 01, 

e-mail: biuro@umsiechnice.pl. 
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Numery telefonów alarmowych: 

Europejski numer alarmowy - 112 

Policja - 997 

Straż pożarna - 998 

Pogotowie ratunkowe – 999 
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