
 

 

UCHWAŁA NR XIX/136/2012 

RADY GMINY CHYBIE 

z dnia 11 września 2012 r. 

w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z placu zabaw przy ul. Bielskiej 40 w Chybiu 

Na podstawie art. 40 ust.2 pkt. 4, art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) Rada Gminy Chybie uchwala co następuje:  

 

§ 1. Przyjmuje się „Regulamin korzystania z placu zabaw przy ul. Bielskiej 40 w Chybiu”, w brzmieniu 

określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.  

§ 2. Regulamin korzystania z placu zabaw określonego w § 1 podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej 

w obrębie obiektu .  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chybie.  

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

Województwa Śląskiego.  
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DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 29 października 2012 r.

Poz. 4274



Załącznik do Uchwały Nr XIX/136/2012 

Rady Gminy Chybie 

z dnia 11 września 2012 r. 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLACU ZABAW PRZY UL. BIELSKIEJ 40 W CHYBIU  

1) Plac zabaw dla dzieci służący zabawie, rekreacji i wypoczynkowi jest przeznaczony dla osób będących 

mieszkańcami budynku, przy którym jest on zlokalizowany .  

2) Korzystanie z placu zabaw może odbywać się w godzinach od 7
00 

do zmroku i jest nieodpłatne .  

3) W celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieci, rodzice i opiekunowie powinni uprzednio sprawdzić stan 

urządzeń zabawowych .  

4) Na terenie placu zabaw zabrania się:  

a) wykorzystywania elementów wyposażenia placu zabaw oraz urządzeń parkowych niezgodnie 

z przeznaczeniem;  

b) pozostawiania dzieci do lat 7 bez opieki osób dorosłych;  

c) korzystania z urządzeń placu zabaw dzieciom w wieku powyżej 15 lat;  

d) wjeżdżania pojazdami mechanicznymi oraz jazdy na rowerze w pobliżu urządzeń zabawowych;  

e) jazdy na rolkach lub deskorolkach;  

f) korzystania z placu zabaw w czasie niesprzyjających warunków pogodowych;  

g) montowania i korzystania z urządzeń lub sprzętu własnej konstrukcji .  

5) Osoby nie przestrzegające postanowień niniejszego Regulaminu podlegają odpowiedzialności na zasadach 

określonych w odrębnych przepisach.  
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