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UCHWAŁA Nr LI/220/10 

Rady Gminy Piecki 

z dnia 8 lipca 2010 r. 

 

w sprawie udostępnienia placu zabaw w Krutyni dla mieszkańców i regulaminów placów zabaw na terenie Gminy. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. 
Dz. U. Nr 142, poz. 1591, zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, 
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 806, Nr 153, 
poz. 1271, 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. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, 
poz. 1111, z 2009 r. Nr 223, poz. 1458, Nr 52, poz. 420, 
Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146) w związku 
z realizacją działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii 
rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom 
przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój 
wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2007 - 2013, w szczególności z rozporządzeniem 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 r. 
(Dz. U. Nr 38, poz. 220 z późn. zm.) Rada Gminy Piecki 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1. Udostępnia się teren na działce Nr 62 w obrębie 

Krutyń przy Szkole Podstawowej w  Krutyni na 
ogólnodostępny plac zabaw. 

 
§ 2. Wprowadza się Regulamin Gminnych Placów 

Zabaw, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały 
dla powstających na terenie Gminy Piecki placów zabaw. 

 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 

Piecki. 
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 

dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego. 
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Jan Gleba 

 
 
 

Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr LI/220/10 
Rady Gminy Piecki 
z dnia 8 lipca 2010 r. 

 
Regulamin gminnych placów zabaw 

 
1. Place zabaw są czynne od godz. 6.00 do 

godz. 22.00, korzystanie z nich i przebywanie po godz. 
22.00 jest zabronione. 

 
2. Z urządzeń placu zabaw mogą korzystać dzieci 

i młodzież do lat 15. 
 
3. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie placu 

zabaw wyłącznie pod opieką rodziców lub opiekunów 
dorosłych. 

 
4. Na terenie placu zabaw zabrania się: 

 
  1) przebywania osobom pod wpływem alkoholu lub pod 

działaniem innych środków odurzających, 
 
  2) wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, 
 
  3) niszczenia sprzętu i urządzeń, 
 
  4) zaśmiecania terenu, 
 
  5) wprowadzania zwierząt. 
 

5. Gmina Piecki nie ponosi odpowiedzialności za 
szkody fizyczne i wynikające z utraty zdrowia przez osoby 
niewłaściwie używające sprzętu oraz łamiące 
postanowienia Regulaminu.* 

 
6. Osoby korzystające z placu zabaw powinny 

stosować się do poleceń władz sołectwa oraz gminnych. 
 
7. Osoby niszczące sprzęt i urządzenia placu zabaw 

bądź ich opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność 
materialną.* 

 
8. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy 

niniejszego Regulaminu będą usuwane z terenu placu 
zabaw. 

 
9. Skargi i wnioski można składać w Urzędzie Gminy 

Piecki lub bezpośrednio u sołtysa wsi. 
 
10. Nieznajomość niniejszego Regulaminu nie zwalnia 

z obowiązku jego przestrzegania. 
 
11. Regulamin placu zabaw został zatwierdzony Uchwałą 

Nr LI/220/10 Rady Gminy Piecki w dniu 8 lipca 2010 r. 
 

 
 
 
____________________ 
* Rozstrzygnięcie nadzorcze PN.0911-171/10 z dnia 13 sierpnia 2010 r. 
 
 


