
 

 

UCHWAŁA NR XLVII/439/2018 

RADY GMINY LUBACZÓW 

z dnia 14 marca 2018 r. 

w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z placów zabaw, siłowni plenerowych,  

terenów rekreacyjnych oraz obiektów sportowych zlokalizowanych na terenie Gminy Lubaczów 

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2017.1875 

t.j.) Rada Gminy Lubaczów, uchwala co następuje: 

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

Gminy Lubaczów w zakresie: ogólnodostępnych placów zabaw, siłowni plenerowych, terenów rekreacyjnych 

oraz obiektów sportowych. 

§ 2. 1. Uchwala się: 

1) Regulamin korzystania z gminnych placów zabaw - stanowiący załącznik nr 1 do uchwały; 

2) Regulamin korzystania z gminnych siłowni plenerowych i terenów rekreacyjnych - stanowiący załącznik  

nr 2 do uchwały; 

3) Regulamin korzystania z gminnych obiektów sportowych stanowiących załącznik nr 3 do uchwały; 

2. Regulaminy, o których mowa w ust. 1, ogłoszone są na tablicach informacyjnych, zlokalizowanych na 

obszarze obiektów, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lubaczów oraz stronie internetowej Gminy. 

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Lubaczów. 

§ 4. Traci moc uchwałą Rady Gminy Lubaczów nr XLV/425/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie 

przyjęcia regulaminu korzystania z placów zabaw, siłowni plenerowych, terenów rekreacyjnych oraz obiektów 

sportowych zlokalizowanych na terenie Gminy Lubaczów. 

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

Województwa Podkarpackiego. 

  

 

Przewodniczący  

Rady Gminy Lubaczów 

 

 

Roman Cozac 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia piątek, 13 kwietnia 2018 r.

Poz. 1842



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVII/439/2018 

Rady Gminy Lubaczów 

z dnia 14 marca 2018 r. 

Regulamin korzystania z placów zabaw stanowiących własność Gminy Lubaczów 

§ 1. Regulamin korzystania z placów zabaw stanowiących własność Gminy Lubaczów określa zasady i tryb 

korzystania z nich.  

§ 2. Ilekroć w regulaminie mowa jest o:  

1) placu zabaw – należy przez to rozumieć teren, na którym znajdują się urządzenia zabawowe i inne 

urządzenia o podobnym przeznaczeniu, służące zabawie, rekreacji i wypoczynkowi dzieci w wieku  

do lat 14; 

2) administratorze – należy przez to rozumieć Gminny Ośrodek Kultury w Lubaczowie, będący podmiotem 

upoważnionym do zarządzania placem zabaw. 

§ 3. Z urządzeń zabawowych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem, a ponadto z uwagi na 

bezpieczeństwo bawiących się, należy przestrzegać następujących reguł:  

1) zapoznać się z niniejszym regulaminem i przestrzegać jego zasad; 

2) nie korzystać z urządzeń w czasie złych warunków atmosferycznych np. deszczu czy oblodzenia; 

3) w pobliżu urządzeń zabawowych nie przeprowadzać gier zespołowych, nie jeździć na rowerze  i pojazdami 

mechanicznymi; 

§ 4. Na terenie placu zabaw zabrania się: 

1) wchodzenia na górne elementy konstrukcji urządzeń zabawowych, szczególnie dotyczy to huśtawek, 

drabinek, ogrodzenia; 

2) korzystania z huśtawek, zjeżdżalni i karuzel przez więcej niż jedno dziecko na jednym miejscu; 

3) korzystania z urządzeń w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem; 

4) przebywania w bezpośredniej bliskości urządzeń będących w ruchu; 

5) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem placu zabaw (np. rowerów, 

motorowerów, deskorolek, rolek, quadów, pojazdów mechanicznych itp;); 

6) korzystania z urządzeń uszkodzonych. 

§ 5. Każda osoba korzystająca z placu zabaw zobowiązana jest dbać o utrzymanie należytego porządku 

i estetyki na jego terenie oraz utrzymywać w należytym stanie sprzęt stanowiący jego wyposażenie. 

§ 6. Wszelkie uszkodzenia należy niezwłocznie zgłaszać administratorowi lub do Urzędu Gminy Lubaczów 

- nr tel. 16 736 20 68. 

§ 7. Wykaz telefonów alarmowych:  

112 – tel. alarmowy 

999 – Pogotowie ratunkowe. 

998 – Straż pożarna 

997 – Policja 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVII/439/2018 

Rady Gminy Lubaczów 

z dnia 14 marca 2018 r. 

Regulamin korzystania z siłowni plenerowych i terenów rekreacyjnych  

stanowiących własność Gminy Lubaczów 

§ 1. Regulamin korzystania z siłowni plenerowych i terenów rekreacyjnych stanowiących własność Gminy 

Lubaczów, określa zasady i tryb korzystania z nich. 

§ 2. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o: 

1) siłowni plenerowej – należy przez to rozumieć miejsce, na którym są zainstalowane na stałe urządzenia 

służące do wykonywania ćwiczeń fizycznych przez użytkowników, bez nadzoru i pomocy z zewnątrz; 

2) terenie rekreacyjnym –należy przez to rozumieć teren na którym znajdują się obiekty małej architektury, 

sprzęt sportowy i inne urządzenia służące rekreacji i wypoczynkowi; 

3) administratorze – należy przez to rozumieć Gminny Ośrodek Kultury w Lubaczowie, który jest podmiotem 

upoważnionym do zarządzania siłownią plenerową i terenami rekreacyjnymi. 

§ 3. Siłownia plenerowa jest przeznaczona dla osób dorosłych i młodzieży powyżej 14 roku życia lub 

o wzroście powyżej 140 cm. 

§ 4. Każda osoba korzystająca pierwszy raz z urządzeń siłowni plenerowej ma obowiązek zapoznać się 

z zasadami bezpiecznego korzystania z urządzeń i stosować się do nich, a zwłaszcza: 

1) zapoznać się z niniejszym regulaminem i przestrzegać jego zasad; 

2) zapoznać się ze sposobem wykonywania ćwiczeń, zamieszczonym na każdym urządzeniu; 

3) przed przystąpieniem do ćwiczeń należy sprawdzić stan techniczny urządzenia; 

4) osoby z problemami zdrowotnymi przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny skonsultować się z lekarzem; 

5) nie należy korzystać z urządzeń w czasie złych warunków atmosferycznych np. deszczu czy oblodzenia. 

§ 5. Na terenie siłowni plenerowej zabrania się: 

1) korzystania z urządzeń w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem; 

2) korzystania z urządzeń uszkodzonych; 

3) przebywania w bezpośredniej bliskości urządzeń będących w ruchu; 

4) wchodzenia na górne elementy konstrukcji urządzeń siłowni. 

§ 6. Tereny rekreacyjne wyposażone w  sprzęt sportowy lub obiekty małej architektury są ogólnodostępne 

i służą wypoczynkowi i rekreacji. Z uwagi na bezpieczeństwo korzystających, należy przestrzegać 

następujących reguł:  

1) z urządzeń stanowiących wyposażenie terenów rekreacyjnych należy korzystać zgodnie z ich 

przeznaczeniem; 

2) zachować szczególną uwagę podczas korzystania z urządzeń służących do grillowania; 

§ 7. Na terenach rekreacyjnych zabrania się: 

1) korzystania z urządzeń w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem; 

2) korzystania z urządzeń uszkodzonych; 

3) wchodzenia na górne elementy konstrukcji, urządzeń, a zwłaszcza bramek, ogrodzeń, wiat itp.; 

4) samowolnego przemieszczania urządzeń stanowiących wyposażenie terenu rekreacyjnego. 
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§ 8. Każda osoba korzystająca z siłowni plenerowej i terenu rekreacyjnego zobowiązana jest dbać 

o utrzymanie należytego porządku i estetyki na ich terenie oraz utrzymywać w należytym stanie sprzęt 

sportowy i rekreacyjny stanowiący ich wyposażenie. 

§ 9. Uwagi dotyczące funkcjonowania siłowni i terenu rekreacyjnego, a także wszelkie uszkodzenia należy 

niezwłocznie zgłaszać administratorowi lub do Urzędu Gminy Lubaczów - nr tel. 16 736 20 68. 

§ 10. Telefony alarmowe: 

112 – tel. alarmowy 

999 – pogotowie ratunkowe 

998 - straż pożarna 

997 - policja 
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVII/439/2018 

Rady Gminy Lubaczów 

z dnia 14 marca 2018 r. 

Regulamin korzystania z obiektów sportowych zlokalizowanych na terenie Gminy Lubaczów. 

§ 1. Regulamin korzystania z obiektów sportowych stanowiących własność Gminy Lubaczów, określa 

zasady i tryb korzystania z nich. 

§ 2. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o: 

1) obiekcie sportowym - należy przez to rozumieć zespół urządzeń terenowych oraz budynków 

przeznaczonych do celów sportowych; 

2) boisku sportowym – należy przez to rozumieć wydzielony teren, wyposażony w sprzęt sportowy, służący 

do prowadzenia ćwiczeń gimnastycznych, gier, rozgrywek i zawodów sportowych, znajdujący się na 

terenie obiektu sportowego; 

3) administratorze – należy przez to rozumieć Ludowy Klub Sportowy, który jest podmiotem upoważnionym 

do zarządzania obiektem sportowym. 

§ 3. Obiekt sportowy służy do organizowania zawodów, zajęć, imprez: sportowych, rekreacyjnych, 

kulturalnych i oświatowych. 

§ 4. Organizowanie zawodów, zajęć czy imprez wymaga zgody administratora obiektu. 

§ 5. Za bezpieczeństwo i porządek podczas zawodów, zajęć czy imprez odbywających się na terenie 

obiektu odpowiada jej organizator. 

§ 6. Każdy korzystający z obiektu sportowego jest zobowiązany do: 

1) zapoznania się z niniejszym regulaminem i przestrzegania jego zasad; 

2) podporządkowywania się poleceniom osoby prowadzącej zajęcia, służb porządkowych lub administratora 

obiektu; 

3) dbania o utrzymanie ładu i estetyki na terenie obiektu; 

§ 7. Na terenie obiektu sportowego zabrania się: 

1) wchodzenia na ogrodzenie i inne elementy wyposażenia obiektu, 

2) korzystania z wyposażenia obiektu niezgodnie z jego przeznaczeniem. 

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

bezpieczeństwa. W tym celu zabrania się: 

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

deskorolka, quad itp.; 

2) samowolnego przemieszczania urządzeń stanowiących wyposażenie boiska; 

3) korzystania z urządzeń w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem; 

4) korzystania z urządzeń z widocznymi uszkodzeniami; 

§ 9. Zabrania się przebywania na terenie obiektu podczas wykonywania prac konserwacyjnych lub innych 

wynikających z decyzji administratora. 

§ 10. Uwagi dotyczące funkcjonowania obiektu sportowego, a także wszelkie uszkodzenia należy zgłaszać 

niezwłocznie administratorowi lub do Urzędu Gminy Lubaczów - nr tel. 16 736 20 68. 

§ 11. Telefony alarmowe: 

112 – tel. alarmowy 

999 – pogotowie ratunkowe 

998 - straż pożarna 

997 - policja 
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