
 

 

UCHWAŁA NR LVI/597/2018 

RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU 

z dnia 2 października 2018 r. 

w sprawie ustalenia  Regulaminu korzystania z Placu Rekreacyjnego w Kobylnicy. 

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

(t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 994 ze zmianami) Rada Miejska w Swarzędzu uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się Regulamin korzystania z Placu Rekreacyjnego w Kobylnicy, stanowiący załącznik nr 1 do 

niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz. 

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

Województwa Wielkopolskiego. 

 

Przewodnicząca Rady  

(-) Barbara Henryka Czachura  

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 15 października 2018 r.

Poz. 7873



Załącznik 

 do uchwały Nr LVI/597/2018 

Rady Miejskiej w Swarzędzu 

z dnia 2 października 2018 r. 

 

Regulamin korzystania z Placu Rekreacyjnego w Kobylnicy 

1. Plac rekreacyjny jest obiektem użyteczności publicznej, którego właścicielem jest Gmina Swarzędz, 

przeznaczonym do rekreacji i wypoczynku, organizacji imprez o charakterze rekreacyjno – wypoczynkowym 

oraz realizacji celów i zadań statutowych sołectwa Kobylnica. 

2. Plac rekreacyjny jest dostępny w godzinach od 6:00 do 22:00. 

3. Plac rekreacyjny i znajdujące się na nim urządzenia są powszechnie dostępne. 

4. Każdy zamiar organizacji imprezy na terenie placu rekreacyjnego przez grupę osób wiąże się 

z obowiązkiem zgłoszenia i uzyskania zgody zarządcy obiektu. 

5. Po zakończeniu imprezy, jej organizator ma obowiązek  uporządkować  teren. 

6. Dzieci do lat 7 mogą korzystać z placu rekreacyjnego wyłącznie pod opieką osób dorosłych. 

7. Na terenie placu rekreacyjnego zabrania się: 

1) palenia papierosów, za wyjątkiem miejsca do tego wyznaczonego, 

2) spożywania napojów alkoholowych, 

3) nieobyczajnego zachowania i używania wulgarnego słownictwa, 

4) zakłócania porządku publicznego, 

5) wprowadzania psów, z wyłączeniem psów asystujących w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. 

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 

6) wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów i substancji zagrażających życiu i zdrowiu osobom 

korzystającym z placu, 

7) rozpalania ogniska bez uzyskania zgody zarządcy obiektu, 

8) niszczenia i dewastowania urządzeń, 

9) korzystania z placu rekreacyjnego i jego urządzeń  w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem lub 

stwarzający niebezpieczeństwo dla innych osób. 

8. Korzystający z placu rekreacyjnego zobowiązani są do bezwzględnego dostosowania się do niniejszego 

regulaminu. 
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