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Poz. 1644
UCHWAŁA NR IX/58/15
RADY GMINY W KLIMONTOWIE
z dnia 29 kwietnia 2015 r.

w sprawie regulaminu korzystania z placów zabaw na terenie gminy Klimontów
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt. 4, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt.
Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) Rada Gminy w Klimontowie uchwala co następuje:
§ 1. Określa się regulamin korzystania z placu zabaw w brzmieniu jak w załączniku Nr 1 do niniejszej
uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady
Czesław Fijałkowski
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Załącznik do Uchwały Nr IX/58/15
Rady Gminy w Klimontowie
z dnia 29 kwietnia 2015 r.
Regulamin korzystania z placu zabaw
§ 1. 1. Place zabaw dla dzieci, zgodnie z prowadzoną ewidencją gminną, są ogólnodostępnymi obiektami
uzyteczności publicznej służącej zabawie, rekreacji i wypoczynkowi.
2. Place zabaw czynne są codziennie w godzinach 6.00 - 22.00.
§ 2. Dzieci poniżej 7 roku życia mogą przebywać na placu zabaw tylko pod opieką osób dorosłych
(rodziców lub opiekunów).
§ 3. Z urządzeń zabawowych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.
§ 4. 1. Zabrania się wchodzenia na górne elementy konstrukcji urządzeń zabawowych, szczególnie dotyczy
to huśtawek, przeplotni, drabinek, dachów wież oraz wykonywania z nich skoków.
2. Zabrania się korzystania z huśtawek, karuzel i zjeżdżalni przez wiekszą niż przewidziana przez
producenta ilość dzieci.
3. Zabrania się stawania na ruchomych częściach urządzeń.
§ 5. Na terenie placu zabaw zabrania się:
1) niszczenia urzadzeń,
2) zaśmiecania terenu,
3) wprowadzania zwierząt,
4) jazdy na rowerach, rolkach z wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych,
5) wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów,
6) palenia tytoniu i rozpalania ognia,
7) postępowania zagrażającego bezpieczeństwu innych użytkowników,
8) spożywania napojów alkoholowych i używek.
§ 6. Wszelkie zauważone uszkodzenia urządzeń zabawowych lub zniszczenia należy zgłaszać do Urzedu
Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1.

