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UCHWAŁA Nr X/66/11
Rady Miejskiej w Braniewie
z dnia 30 września 2011 r.

w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z placu zabaw.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 4 i
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r., z
2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80,
poz. 717 Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,
Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,
poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337,
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 984, Nr 173,
poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223,
poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241,
z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146 i Nr 106,
poz. 675, Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 117, poz. 679,
Nr 134, poz. 777 i Nr 21, poz. 113) uchwala się, co
następuje:

§ 2. Regulamin, o którym mowa w § 1, podlega
podaniu do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Braniewie i na
tablicach informacyjnych usytuowanych przy wejściu na
plac zabaw.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta Braniewo.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Braniewie
Tadeusz Barycki

§ 1. Wprowadza się regulamin korzystania z placu
zabaw, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
Załącznik
do uchwały Nr X/66/11
Rady Miejskiej w Braniewie
z dnia 30 września 2011 r.
REGULAMIN PLACU ZABAW DLA DZIECI
§ 1. Plac zabaw dla dzieci zwany dalej w dalszej treści
regulaminu „placem zabaw” bądź „placem” jest obiektem
użyteczności publicznej służącym zabawie, rekreacji,
wypoczynkowi, wychowaniu i edukacji dzieci.

2) powstrzymać się od dalszego korzystania z urządzeń
w wypadku powstania zagrożenia (w tym: niekorzystne
warunki atmosferyczne, brak oświetlenia, nadmierna
liczba korzystających).

§ 2. 1. Z placu zabaw mogą korzystać dzieci w wieku
do 14 lat.

§ 4. W
celu zapewnienia bezpieczeństwa
korzystającym, na terenie placu zabaw zabronione jest:

2. Dzieci w wieku poniżej 7 lat mogą korzystać z placu
tylko pod opieką rodziców lub pełnoletnich opiekunów.

1) organizowanie zabaw, gier oraz przebywanie w
pobliżu
urządzeń
zabawowych
posiadających
elementy ruchome będących w użyciu,

§ 3. 1. Dzieci powinny korzystać z urządzeń
stanowiących wyposażenie placu zabaw adekwatnie do
ich wieku i rozwoju psychofizycznego, „za co
odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie
dzieci.”*
2. Z urządzeń zabawowych należy korzystać zgodnie
z ich przeznaczeniem, w sposób wskazany przez
producenta tych urządzeń.
3. Każdy użytkownik przed przystąpieniem do
korzystania z urządzeń placu zabaw zobowiązany jest:
1) sprawdzić czy urządzenie nie posiada jakichkolwiek
uszkodzeń
uniemożliwiających
korzystanie
z
urządzenia, w szczególności: pęknięć, rys, nadłamań,
uszczerbków, a w przypadku ich zauważenia
użytkownik winien powstrzymać się od przystąpienia
do korzystania z urządzenia.

2) wchodzenie na elementy konstrukcji
zabawowych do tego nie przeznaczonych,

urządzeń

3) przyjmowanie podczas korzystania z urządzeń
zabawowych pozycji innej niż wynikająca z konstrukcji
tego urządzenia i jego przeznaczenia,
4) korzystanie z niesprawnego technicznie urządzenia
zabawowego,
5) korzystanie z placu zabaw i jego wyposażenia
niezgodnie z ich przeznaczeniem.
§ 5. Na terenie placu zabaw obowiązują wynikające z
niniejszego regulaminu oraz przepisów odrębnych zakazy:
1) pozostawiania śmieci i odpadów, poza miejscem do
tego wyznaczonym,
2) wprowadzania zwierząt,

3) wjeżdżania pojazdami dwu i jednośladowymi oraz
wprowadzania sprzętu i urządzeń zabawowych
niezgodnych z przeznaczeniem placu zabaw,
4) spożywania napojów alkoholowych i palenia tytoniu,
5) wnoszenia materiałów, substancji i przedmiotów
zagrażających bezpieczeństwu lub zdrowiu i życiu
korzystających z placu zabaw,
6) zakłócania porządku i uniemożliwiania dzieciom
korzystania z placu zabaw lub jego urządzeń,
7) nieobyczajnego
zachowania
wulgarnego słownictwa,

oraz

używania

8) korzystania z urządzeń zabawowych przez osoby w
wieku powyżej 14 roku życia,
9) korzystania z placu zabaw od godz. 22ºº do godz. 6ºº
w sposób zakłócający ciszę nocną,
10) korzystania z placu zabaw w przypadku braku
odpowiedniego oświetlenia,
11) gier zespołowych, chyba że plac zabaw wyposażony
jest w urządzenia służące do rozgrywania takich gier,
12) montowania i korzystania z urządzeń lub sprzętu
własnej konstrukcji.
§ 6. Na terenie placu zabaw nie mogą przebywać
osoby:

____________
* Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
- PN.4131.372.2011 z dnia 21 października 2011 r.

1) będące pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych
środków odurzających,
2) w wieku powyżej 14 roku życia jeżeli nie pełnią roli
opiekuna dziecka korzystającego z placu zabaw,
3) w wieku do 14 lat bez pełnoletniego opiekuna po
zapadnięciu zmroku.
§ 7. Właściciel placu zabaw lub działający w jego
imieniu administrator placu mogą czasowo wyłączyć
obiekt lub jego część z użytkowania.
§ 8. Korzystający z placu zabaw ponoszą
odpowiedzialność materialną i prawną za wyrządzone
szkody materialne powstałe wskutek nieprawidłowego
korzystania z placu zabaw i jego wyposażenia, a w
przypadku
osób
niepełnoletnich
odpowiedzialność
ponoszą ich opiekunowie prawni.*
§ 9. Korzystający z placu zabaw zobowiązani są
zapoznać się z niniejszym regulaminem i bezwzględnie
stosować się do jego postanowień.
§ 10. 1. Właścicielem placu zabaw jest Gmina Miasta
Braniewa.
2. Zarządcą placu zabaw jest Administracja Budynków
Komunalnych w Braniewie.
3. Użytkownicy korzystają z placu zabaw na własną
odpowiedzialność.*

