
 

 

UCHWAŁA NR XXXIV/266/21 

RADY GMINY OLEŚNICA 

z dnia 23 września 2021 r. 

w sprawie regulaminu korzystania z placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych  

na terenie gminy Oleśnica. 

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

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) Rada Gminy Oleśnica uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się Regulamin korzystania z placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych stanowiących własność 

Gminy Oleśnica 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 i siłowni zewnętrznych w widocznym 

miejscu. 

§ 3. Każdy korzystający z placów zabaw stanowiących własność Gminy Oleśnica, zobowiązany  

jest do przestrzegania Regulaminu. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Oleśnica. 

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

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady: 

Tadeusz Kunaj

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 4 października 2021 r.

Poz. 4468



Załącznik do uchwały nr XXXIV/266/21 

Rady Gminy Oleśnica 

z dnia 23 września 2021 r. 

 

 

Regulamin korzystania z placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych stanowiących  

własność Gminy Oleśnica 

1. Plac zabaw oraz siłownia zewnętrzna są obiektami użyteczności publicznej służącymi zabawie, rekreacji 

i wypoczynkowi dzieci, młodzieży i dorosłych. 

2. Każda osoba znajdująca się na terenie obiektów wskazanych powyżej zobowiązana jest do zapoznania się 

z treścią niniejszego Regulaminu i stosowania jego postanowień. 

3. Administratorem obiektów jest Urząd Gminy w Oleśnicy. 

4. Administrator obiektów nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania 

z obiektu, użytkownicy korzystają z obiektów na własną odpowiedzialność i odpowiadają materialnie  

za wyrządzone szkody. 

5. Administrator obiektów nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na placu zabaw i siłowni 

zewnętrznej. 

6. Zasady korzystania z placu zabaw: 

1) dzieci w wieku poniżej 7 lat mogą przebywać na terenie placu zabaw wyłącznie pod opieką rodziców  

lub opiekunów; 

2) z wyposażenia placu zabaw należy korzystać zgodnie z jego przeznaczeniem, 

a ponadto z uwagi na bezpieczeństwo bawiących się, należy przestrzegać następujących zasad: 

a) zabronione jest wchodzenie na górne elementy konstrukcji urządzeń zabawowych, szczególnie dotyczy  

to huśtawek, domków, drabinek, bramek i dachów, 

b) zabronione jest korzystanie z huśtawek, ważek i karuzel przez więcej niż jedno dziecko na jednym miejscu, 

c) zabrania się korzystania z placu zabaw po godz. 22.00, a na placach nieoświetlonych - po zapadnięciu 

zmroku,  

d) gry zespołowe i jazda na rowerze, deskorolce, wrotkach czy rolkach jest niedozwolona, 

e) na terenie placu zabaw niedozwolone jest spożywanie alkoholu, środków odurzających, palenie tytoniu, 

używanie materiałów pirotechnicznych oraz wprowadzanie zwierząt. 

7. Zasady korzystania z siłowni zewnętrznej: 

1) urządzenia siłowni zewnętrznej są przeznaczone do rekreacyjnego treningu; 

2) siłownia jest przeznaczona dla osób dorosłych i dzieci od 8-go roku życia; 

3) z urządzeń należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem, a ponadto z uwagi na bezpieczeństwo 

użytkowników, należy przestrzegać następujących zasad: 

a) ćwiczenia należy wykonywać zgodnie z instrukcją przymocowaną na każdym urządzeniu,  

a ich intensywność dopasować do indywidualnej kondycji. Z powodu nieprawidłowego lub zbyt 

intensywnego treningu mogą występować kontuzje lub urazy zdrowia, 

b) zabronione jest wchodzenie na górne elementy konstrukcji urządzeń, 

c) zabronione jest korzystanie z urządzeń przez więcej niż jedną osobę na jednym miejscu, 

d) zabronione jest korzystanie z urządzeń po zapadnięciu zmroku. 
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