UCHWAŁA NR X/81/2007
RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE
z dnia 28 czerwca 2007 roku.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Gminnych placów zabaw.
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z
2001 r. Nr 142, poz. 1591 zm.: z 2002 r. Dz.U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr
153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Dz.U. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Dz.U.
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Dz.U. Nr 172, poz. 1441, Dz.U. Nr 175, poz. 1457, z
2006 r. Dz.U. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r.Dz.U. Nr 48, poz. 327) uchwala się, co
następuje:
§ 1. Regulamin gminnych placów zabaw zwany dalej „Regulaminem” określa zasady korzystania z
gminnych placów zabaw na terenie Gminy Strzelno.
§ 2. Regulamin stosuje się na terenach gminnych oznaczonych tablicami jako „Place zabaw”, na
których znajdują się urządzenia zabawowe i inne urządzenia o podobnym przeznaczeniu stanowiące
własność Gminy Strzelno.
§ 3. Postanowienia § 4 niniejszego Regulaminu są umieszczane na placu zabaw w widocznym
miejscu.
§ 4.1. Urządzenia zabawowe zamontowane na terenie placu zabaw przeznaczone są do korzystania
przez dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym do 12 lat.
2. Dzieci poniżej 7 roku życia powinny przebywać na terenie placu zabaw pod opieką dorosłych.
3. Z urządzeń zabawowych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.
4. Na terenie placu zabaw zabrania się w szczególności:
a) wprowadzania psów,
b) spożywania napojów alkoholowych oraz palenia tytoniu,
c) zaśmiecania terenu i niszczenia urządzeń zabawowych oraz zieleni,
d) wjeżdżania pojazdami mechanicznymi oraz jazdy na rowerze w pobliżu urządzeń zabawowych,
e) rozpalania ognisk,
f) przebywania po godzinie 22.oo.
5. Uszkodzenia należy zgłaszać do Referatu Oświaty , Kultury i Sportu Urząd Miejski w
Strzelnie.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzelna.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr inż. Dorota Repulak

UZASADNIENIE

W związku z powstaniem nowych placów zabaw na terenie Gminy Strzelno należało ustanowić
regulamin korzystania z nich stąd niniejsza uchwała.

