
 

 

UCHWAŁA NR XX/212/20 

RADY GMINY DŁUGOŁĘKA 

z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

w sprawie Regulaminu korzystania z placów zabaw na terenie gminy Długołęka 

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 2020 r., poz. 713) Rada Gminy Długołęka uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się Regulamin korzystania z placów zabaw stanowiących własność gminy Długołęka zwany 

dalej „Regulaminem”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Regulamin podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach 

informacyjnych, usytuowanych przy wejściu na teren placów zabaw w widocznym miejscu. 

§ 3. Każdy korzystający z placów zabaw stanowiących własność gminy Długołęka, zobowiązany  

jest do przestrzegania Regulaminu. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Długołęka. 

§ 5. Traci moc uchwała nr XLIV/733/06 Rady Gminy Długołęka z dnia 5 września 2006 r. w sprawie 

uchwalenia regulaminu gminnych placów zabaw. 

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

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodnicząca Rady Gminy: 

M. Szymerowska

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 13 maja 2020 r.

Poz. 3153



Załącznik do uchwały Nr XX/212/20 

Rady Gminy Długołęka 

z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

 

 

REGULAMIN 

korzystania z placów zabaw stanowiących własność Gminy Długołęka 

1. Plac zabaw to obiekt użyteczności publicznej służący zabawie, rekreacji i wypoczynkowi. 

2. Wejście na teren placu zabaw jest równoznaczne z zapoznaniem się i przyjęciem Regulaminu. 

3. Z urządzeń zabawowych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem, a ponadto mając na względzie 

bezpieczeństwo osób bawiących się należy przestrzegać poniższych reguł: 

1) korzystanie z urządzeń zabawowych możliwe jest jedynie przez ilość osób, do której jest przystosowane 

urządzenie; 

2) ze zjeżdżalni należy zjeżdżać pojedynczo; 

3) zabrania się wchodzenia na górne elementy konstrukcji urządzeń zabawowych (poręcze, mocowania, dachy 

itp.); 

4) z urządzeń służących do wspinaczki można korzystać wyłącznie pod nadzorem opiekunów; 

5) z urządzeń zabawowych mogą korzystać dzieci do lat 15. 

4. W przestrzeni pomiędzy urządzeniami zabawowymi zabrania się grania w piłkę i inne gry zespołowe. 

5. Na terenie placu zabaw zabrania się jazdy na rowerach, rolkach, deskorolkach oraz pojazdami 

mechanicznymi. 

6. Przed wejściem na urządzenia zabawowe wymagające dużej sprawności ruchowej np. huśtawki, 

trampoliny, linaria, zestawy wspinaczkowe, należy pozbyć się wszystkich przedmiotów utrudniających 

bezpieczne korzystanie z nich, w szczególności toreb, plecaków, biżuterii, telefonów. 

7. Zabrania się korzystania z urządzeń zabawowych po zmierzchu oraz w okresie niekorzystnych warunków 

atmosferycznych, w szczególności podczas opadów deszczu, śniegu, burz, wichur. 

8. Podczas prac konserwacyjnych zarządca może zabronić korzystania z placu zabaw poprzez wywieszenie 

w widocznym miejscu na terenie placu zabaw odpowiedniej informacji. 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 2 – Poz. 3153


		2020-05-13T07:15:28+0000
	Polska
	Milena Pigdanowicz-Fidera
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




