Uchwała Nr 417/2010
Rady Miejskiej w Kłodawie
z dnia 31 maja 2010 r.
w sprawie : uchwalenia regulaminu korzystania z placów zabaw
zlokalizowanych na terenie Gminy Kłodawa

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt. 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o
samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 zm.: Dz.U. z 2002r. Nr 23,
poz.220 i Nr 62, poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271 i Nr 214 poz.1806, z 2003r.
Dz.U. Nr 80 poz .717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Dz.U. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz.1203, z 2005r. Nr 172 poz.1441 i z 2006r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337 z 2007r.
Dz. U. Nr 48,poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 z 2008r. Nr 180,poz.1111,Nr
223, poz.1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420 ,Nr 157 poz. 1241, z 2010r. Nr 28 poz. 142 i poz.
146 uchwala się, co następuje:
§1
Uchwala się regulamin określający ogólne zasady korzystania z placów zabaw
zlokalizowanych na terenie gminy Kłodawa w niżej określonym brzmieniu :
1. Plac zabaw jest terenem ogólnodostępnym służy zabawie , rekreacji i wypoczynkowi
dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym .
2. Za bezpieczeństwo dzieci na placach zabaw odpowiedzialność ponoszą rodzice lub
opiekunowie prawni.
3. Z urządzeń zabawowych należy korzystać wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem
a z uwagi na bezpieczeństwo bawiących się dzieci należy przestrzegać następujących
reguł:
- w pobliżu urządzeń zabawowych zabronione są gry zespołowe, jazda na rowerze,
deskorolce, rolkach , wrotkach ,
- zabronione jest wchodzenie na jakiekolwiek elementy konstrukcji urządzeń
zabawowych , które nie służą do siadania lub stania ,co szczególnie dotyczy huśtawek ,
drabinek, bramek i innych urządzeń zabawowych i rekreacyjnych,
- zabronione jest korzystanie z huśtawek , ważek i karuzel przez więcej niż jedno dziecko
na jednym miejscu,
- korzystanie z poszczególnych urządzeń zabawowych winno być dostosowane do
rozwoju psycho- fizycznego dziecka ,oceny winien dokonać rodzic/opiekun dziecka,
- rodzice /opiekunowie dzieci winni pamiętać o odpowiedzialności prawnej za ewentualne
szkody wyrządzone przez dzieci na osobach lub mieniu .
4. Na placu zabaw zabrania się:
1) wykopywania i wycinania drzew lub krzewów, niszczenia roślinności,
2) niszczenia elementów urządzeń zabawowych, sportowych oraz wszelkich innych
elementów małej architektury,ogrodzenia lub innych elementów zabudowy,
3) pozostawiania na placu zabaw dzieci bez opieki osób dorosłych,

4) jazdy i parkowania pojazdów samochodowych z wyjątkiem pojazdów służb
komunalnych, oraz pojazdów uprzywilejowanych,
5) palenia ognisk lub korzystania z grila ,
6) zaśmiecania terenu oraz tworzenia dzikich wysypisk,
7) spożywania napojów alkoholowych, w tym także piwa lub przebywania w stanie
nietrzeźwym,
8) palenia tytoniu,
9) wprowadzania zwierząt,
10) prowadzenia działalności handlowej i umieszczania reklam poza miejscem
wyznaczonym przez Burmistrza Kłodawy,
11) wnoszenia i pozostawiania na terenie placu zabaw przedmiotów niebezpiecznych ,
bądź takich , które stanowią przeszkodę dla innych użytkowników placu,
12)korzystania z urządzeń do zabawy dzieciom powyżej 13 lat i osobom dorosłym.
5. Każda osoba znajdująca się na terenie placu zabaw lub terenie
rekreacyjnym zobowiązana jest stosować się do niniejszego regulaminu.
6. O wszelkich aktach wandalizmu lub innych niebezpiecznych zdarzeniach mających
miejsce na placu zabaw poinformować należy Policję, Straży Miejską lub Urząd
Miasta i Gminy Kłodawa tel. 063 2730-622
Telefony alarmowe:
Policja tel. 997
Straż Pożarna tel. 998
Pogotowie Ratunkowe 999
Straż Miejska 609 063 539
Centrum Powiadamiania Ratunkowego 112
7. Osoby nie dostosowujące się do powyższych zakazów podlegają odpowiedzialności
karnej i cywilnej na podstawie odrębnych przepisów.
§2
Regulamin określa zasady i tryb korzystania z placów zabaw oraz terenów
rekreacyjnych.
§3
Regulamin, o którym mowa w § 1, będzie wywieszony do wiadomości publicznej
na tablicach usytuowanych na terenach placów zabaw .
§4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłodawy .
§5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicząca Rady
Jadwiga Jaroniewska

