
 

 

UCHWAŁA NR XXXVIII/205/18 

RADY GMINY MARKLOWICE 

z dnia 24 maja 2018 r. 

w sprawie regulaminu korzystania z placów zabaw znajdujących się na terenie Gminy Marklowice 

Na podstawie: 

- art. 7 ust. 1 pkt. 10, art. 40 ust. 2 pkt. 4, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.), 

- art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów 

prawnych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1523), 

Rada Gminy Marklowice 

uchwala 

§ 1. Przyjąć regulamin korzystania z placu zabaw znajdującego się na terenie: Zalewiska Z-06, przy ulicy 

Krakusa i przy ulicy Widokowej w Marklowicach, stanowiący załącznik do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marklowice. 

§ 3. Regulamin wprowadzony niniejszą uchwałą należy umieścić w widocznym miejscu na terenie którego 

dotyczy oraz ogłosić w BIP Urzędu Gminy Marklowice. 

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

Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodnicząca Rady Gminy Marklowice 

 

 

mgr Krystyna Klocek 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 28 maja 2018 r.

Poz. 3459



Załącznik do uchwały Nr XXXVIII/205/18 

Rady Gminy Marklowice 

z dnia 24 maja 2018 r. 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLACU  ZABAW 

znajdującego się na terenie Zalewiska Z-06, przy ulicy Krakusa i przy ulicy Widokowej w Marklowicach 

1. Plac zabaw służy zabawie i rekreacji dzieci. 

2. Dzieci powyżej 7 roku życia mogą przebywać na terenie placu zabaw wyłącznie pod opieką osób 

dorosłych. 

3. Z urządzeń zabawowych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem. 

4. Na terenie placu zabaw zabrania się: 

- jazdy na rowerze 

- gry w piłkę w sposób zorganizowany. 

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 2 – Poz. 3459


		2018-05-28T08:43:52+0000
	Polska
	KRZYSZTOF NOWAK; Śląski Urząd Wojewódzki
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




