
Uchwała Nr  XXXVII/285/14 

Rady Gminy Kłodawa 

z dnia 28 lutego 2014r. 
 

w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z placów zabaw będących własnością 
Gminy Kłodawa. 

 

Na podstawie art. 40 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 

z 2013r., poz.594 z późn. zm.)  Rada Gminy Kłodawa uchwala, co następuje: 

 

§1. Uchwala się regulamin korzystania z placów zabaw będących własnością Gminy Kłodawa 

stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§2. Regulamin, o którym mowa w §1 podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie 

na tablicach informacyjnych usytuowanych na terenie placów zabaw. 

 

§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 

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

Województwa Lubuskiego. 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Andrzej Legan 

 

 

Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 40 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym, rada gminy ma prawo stanowić 

przepisy ustrojowo-organizacyjne określające zasady i tryb korzystania z gminnych urządzeń               

i obiektów użyteczności publicznej. Do obiektów użyteczności publicznej należy zaliczyć place zabaw 

znajdujące na terenie Gminy Kłodawa. Są one wyposażone w urządzenia do zabaw i pełnią funkcję 

rekreacyjno-wypoczynkową.  

Regulaminy korzystania z urządzeń i obiektów użyteczności publicznej są gminnymi aktami prawa 

miejscowego, które podlegają publikacji w dzienniku urzędowym województwa na obszarze, którego 

położona jest dana gmina. Powyższa uchwała powinna być podjęta przez Radę Gminy Kłodawa w celu 

określenia zasad korzystania z placów zabaw, które będą miały charakter aktów normatywnych 

powszechnie obowiązujących. 

 

 
                 
             



Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady gminy Kłodawa  
Nr XXXVII/285/14 z dnia 28 lutego 2014r. 

 
 

REGULAMIN PLACU ZABAW 

1. Plac zabaw dla dzieci jest terenem służącym zabawie i wypoczynkowi dzieci i młodzieży szkolnej. 
2. Elementy placu zabaw przeznaczone są dla dzieci od 3 lat do 14 lat. 

3. Dzieci poniżej 7 lat mogą korzystać z urządzeń znajdujących się na placu zabaw wyłącznie pod 

opieką osób dorosłych. 
4. Każda osoba znajdująca się na terenie placu zabaw zobowiązana jest stosować się do niniejszego 

Regulaminu. 
5. Z wyposażenia placu zabaw należy korzystać zgodnie z jego przeznaczeniem. 

6. Osoby przebywające na terenie placu zabaw zobowiązane są do zachowania porządku. 

7. Na terenie placu zabaw zabrania się: 
a) niszczenia urządzeń do zabawy oraz elementów małej architektury, 

b) wchodzenia na dachy i górne elementy konstrukcji obiektów, 
c) jazdy na rowerach i innych pojazdach, 

d) palenia ognisk, 

e) zaśmiecania terenu, 
f) palenia tytoniu, przyjmowania środków odurzających, spożywania napojów alkoholowych                 

i przebywania w stanie nietrzeźwym, 
g) wprowadzania zwierząt, 

h) przebywania po zmroku. 
8. Rodzice lub opiekunowie ponoszą prawną i materialną odpowiedzialność za ewentualne szkody 

wyrządzone przez ich dzieci na osobach lub mieniu. 

9. Osoby korzystające z placu zabaw zobowiązane są do zachowania bezpieczeństwa i porządku oraz 
poszanowania zieleni. 

10. Wszelkie awarie i uszkodzenia urządzeń należy niezwłocznie zgłaszać do Sołtysa lub do Urzędu 
Gminy Kłodawa, ul. Gorzowska 40, tel. 95 7216 669. 

11. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego Regulaminu podlegają karom 

określonym w odrębnych przepisach. 
12. Gmina Kłodawa nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w wyniku niezastosowania się 

do przepisów porządkowych. 
 
Telefony alarmowe: 

Policja 997 
Pogotowie Ratunkowe 999 
Straż pożarna  998 
Telefon alarmowy  112 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


