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UCHWAŁA NR XII/111/12
RADY GMINY WILCZĘTA
z dnia 29 sierpnia 2012 r.
w sprawie uchwalenia regulaminów określających zasady korzystania z ogólnodostępnych placów zabaw
będących własnością Gminy Wilczęta.
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214,
poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 , poz. 717, Nr 162, poz. 1568 , z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i 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, Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r.
Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 , poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106,
poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 40, poz. 230, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887,
Nr 217, poz. 1218) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się „Regulamin korzystania z placu zabaw w Nowicy” w brzmieniu stanowiącym załącznik
nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwala się „Regulamin korzystania z placu zabaw w Słobitach” w brzmieniu stanowiącym załącznik
nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Regulaminy, o których mowa w § 1 i § 2, podaje się do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie
go na tablicach usytuowanych na terenach placów zabaw.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilczęta.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko - Mazurskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Wilczęta
Andrzej Pańczuk
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/111/12
Rady Gminy Wilczęta
z dnia 29 sierpnia 2012 r.
REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLACU ZABAW W NOWICY
Plac zabaw ma służyć wypoczynkowi naszych najmłodszych, starajmy się więc by zabawa ta nie była zakłócona
wypadkami spowodowanymi nieprzemyślanymi działaniami i dbajmy o to miejsce, aby nasze dzieci miały
możliwość do zabawy w przyzwoitych warunkach!
1) Plac zabaw służy zabawie, rekreacji i wypoczynkowi dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 15 lat;
2) Dzieci poniżej 7 roku życia mogą przebywać na terenie placu zabaw wyłącznie pod opieką rodziców,
opiekuna prawnego lub osoby dorosłej upoważnionej przez rodzica lub opiekuna prawnego, natomiast
dzieci powyżej 7 roku życia za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych;
3) Na plac zabaw nie wolno wprowadzać zwierząt;
4) Na placu zabaw nie wolno śmiecić. Odpadki należy wrzucać do koszy na śmieci;
5) Korzystanie z urządzeń zabawowych i przebywanie na placu zabaw może odbywać się w godzinach od
7:00 do 20:00;
6) Zabrania się wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających
7) Dzieci i młodzież powinny zachować bezpieczną odległość od urządzeń będących w użyciu
8) Za wszelkie obrażenia poniesione w wyniku korzystania z placu zabaw odpowiedzialność ponosi
rodzic lub opiekun prawny poszkodowanego*
9) Na terenie placu zabaw zabrania się:
a) w pobliżu urządzeń zabawowych organizowania gier zespołowych oraz jazdy na rowerze;
b) wchodzenia na dachy konstrukcji, płoty, bramy i inne urządzenia, które temu nie służą –
nie przestrzeganie zakazu grozi poważnym wypadkiem;
c) wchodzenia na górne elementy konstrukcyjne obiektów, szczególnie huśtawek, przeplotni,
drabinek itp.
d) niszczenia i uszkadzania roślinności;
e) palenia ognisk oraz używania materiałów pirotechnicznych i szkodliwych substancji chemicznych;
f) spożywania napojów alkoholowych, środków odurzających oraz palenia tytoniu;
g) korzystania z urządzeń w czasie ograniczenia lub braku widoczności;
10) Korzystanie ze wszystkich urządzeń musi odbywać się zgodnie z ich przeznaczeniem i funkcją;
11) Rodzice/Opiekunowie dzieci powinni pamiętać o odpowiedzialności prawnej za ewentualne szkody
wyrządzone przez dzieci na osobach lub mieniu;*
12) W przypadku stwierdzenia wyrządzenia szkody, osoba odpowiedzialna za dokonanie zniszczeń
zostanie za nią obciążona materialnie;*
13) O wszelkich aktach wandalizmu lub innych niebezpiecznych zdarzeniach mających miejsce na placu
zabaw poinformować należy Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowicy lub Urząd Gminy Wilczęta
tel. 55 249 65 04 lub zadzwonić pod jeden z numerów alarmowych 997, 998, 999, 112.
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/111/12
Rady Gminy Wilczęta
z dnia 29 sierpnia 2012 r.
REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLACU ZABAW W SŁOBITACH
Plac zabaw ma służyć wypoczynkowi naszych najmłodszych, starajmy się więc by zabawa ta nie była zakłócona
wypadkami spowodowanymi nieprzemyślanymi działaniami i dbajmy o to miejsce, aby nasze dzieci miały
możliwość do zabawy w przyzwoitych warunkach!
1) Plac zabaw służy zabawie, rekreacji i wypoczynkowi dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 15 lat;
2) Dzieci poniżej 7 roku życia mogą przebywać na terenie placu zabaw wyłącznie pod opieką rodziców,
opiekuna prawnego lub osoby dorosłej upoważnionej przez rodzica lub opiekuna prawnego, natomiast
dzieci powyżej 7 roku życia za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych;
3) Na plac zabaw nie wolno wprowadzać zwierząt;
4) Na placu zabaw nie wolno śmiecić. Odpadki należy wrzucać do koszy na śmieci;
5) Korzystanie z urządzeń zabawowych i przebywanie na placu zabaw może odbywać się w godzinach od
7:00 do 20:00;
6) Zabrania się wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających
7) Dzieci i młodzież powinny zachować bezpieczną odległość od urządzeń będących w użyciu
8) Za wszelkie obrażenia poniesione w wyniku korzystania z placu zabaw odpowiedzialność ponosi
rodzic lub opiekun prawny poszkodowanego*
9) Na terenie placu zabaw zabrania się:
a) w pobliżu urządzeń zabawowych organizowania gier zespołowych oraz jazdy na rowerze;
b) wchodzenia na dachy konstrukcji, płoty, bramy i inne urządzenia, które temu nie służą – nie
przestrzeganie zakazu grozi poważnym wypadkiem;
c) wchodzenia na górne elementy konstrukcyjne obiektów, szczególnie huśtawek, przeplotni, drabinek itp.
d) niszczenia i uszkadzania roślinności;
e) palenia ognisk oraz używania materiałów pirotechnicznych i szkodliwych substancji chemicznych;
f) spożywania napojów alkoholowych, środków odurzających oraz palenia tytoniu;
g) korzystania z urządzeń w czasie ograniczenia lub braku widoczności;
10) Korzystanie ze wszystkich urządzeń musi odbywać się zgodnie z ich przeznaczeniem i funkcją;
11) Rodzice/Opiekunowie dzieci powinni pamiętać o odpowiedzialności prawnej za ewentualne szkody
wyrządzone przez dzieci na osobach lub mieniu;*
12) W przypadku stwierdzenia wyrządzenia szkody, osoba odpowiedzialna za dokonanie zniszczeń
zostanie za nią obciążona materialnie;*
13) O wszelkich aktach wandalizmu lub innych niebezpiecznych zdarzeniach mających miejsce na placu
zabaw poinformować należy Dyrektora Szkoły Podstawowej w Słobitach lub Urząd Gminy Wilczęta
tel. 55 249 65 04 lub zadzwonić pod jeden z numerów alarmowych 997, 998, 999, 112.

* Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
- PN-4131.231.2012 z dnia 25 września 2012 r.

