
 

 

UCHWAŁA NR XXXIII.192.2021 

RADY GMINY STARA KAMIENICA 

z dnia 30 sierpnia 2021 r. 

w sprawie regulaminu korzystania z placów zabaw, boisk sportowych i miejsc rekreacji  

na terenie Gminy Stara Kamienica 

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1372) Rada Gminy Stara Kamienica uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Ustanawia się Regulamin korzystania z placów zabaw, boisk sportowych i miejsc rekreacji, 

określający zasady korzystania z stanowiących własność Gminy Stara Kamienica terenów, zlokalizowanych  

na terenie Gminy Stara Kamienica na działkach: 

1) 774 w Kopańcu; 

2) 202, 205/9, 379 w Wojcieszycach; 

3) 306/17 w Barcinku; 

4) 69/28, 59, 325/2 w Starej Kamienicy; 

5) 389 w Małej Kamienicy; 

6) 251 w Kromnowie; 

7) 68/2 w Chromcu; 

8) 241 w Rybnicy. 

2. Plac zabaw, boisko sportowe, miejsce rekreacji to ogólnodostępny teren wyposażony w urządzenia 

służące zabawie i rekreacji. 

3. Z urządzeń należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem. 

4. Osoby przebywające na terenach wymienionych w pkt 1 zobowiązane są do zachowania ładu i porządku. 

5. Dzieci poniżej 7 roku życia mogą przebywać na terenach wymienionych w pkt 1 wyłącznie pod opieką 

rodzica, opiekuna prawnego lub osoby dorosłej upoważnionej przez rodzica lub opiekuna prawnego, natomiast 

dzieci powyżej 7 roku życia za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego. 

6. Na terenach wymienionych w pkt 1 zabrania się: 

1) wprowadzania zwierząt; 

2) wjazdu wszelkimi pojazdami; 

3) niszczenia urządzeń służących zabawie i rekreacji; 

4) palenia ognisk. 
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7. W godzinach od 22:00 do 06:00 na terenie placu zabaw obowiązuje cisza nocna. 

8. Informacje o uszkodzeniu urządzeń znajdujących się na terenach wymienionych w pkt 1  należy zgłaszać 

zarządcy terenu. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodnicząca Rady: 

Jolanta Kuczewska 
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