UCHWAŁA NR 139/20
RADY GMINY ZGORZELEC
z dnia 15 czerwca 2020 r.
w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z placów zabaw zlokalizowanych na terenie Gminy
Zgorzelec
Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt 4 i 41 ust. 1 ustawy z dnia
gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn.zm.).

8 marca 1990 r. o samorządzie

Rada Gminy Zgorzelec uchwala:
§ 1.
Uchwala się „Regulamin korzystania z placów zabaw” zlokalizowanych na terenie Gminy Zgorzelec
w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2.
Regulamin ma zastosowanie do gminnych placów zabaw usytuowanych w poszczególnych sołectwach na
terenie Gminy Zgorzelec
§ 3.
Regulamin podlega podaniu publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach informacyjnych
usytuowanych na terenie placów zabaw.
§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zgorzelec.
§ 5.
Traci moc uchwała nr 206/09 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 21 września 2009 r. w sprawie wprowadzenia
regulaminu korzystania z placów zabaw zlokalizowanych na terenie Gminy Zgorzelec.
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego.
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Załącznik do uchwały Nr 139/20
Rady Gminy Zgorzelec
z dnia 15 czerwca 2020 r.
REGULAMIN
KORZYSTANIA Z PLACU ZABAW
1. Plac zabaw dla dzieci to ogólnodostępny teren przeznaczony na zabawę i rekreację.
2. Korzystanie z placu zabaw jest bezpłatne.
§ 2.
1. Plac zabaw przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 3 lat.
2. Dzieci poniżej 13 -tu lat muszą znajdować się pod opieką osoby dorosłej.
§ 3.
.
1. Osoby przebywające na terenie placu zabaw zobowiązane są do szanowania urządzeń i zieleni oraz do
utrzymania porządku i czystości.
2. Na placu zabaw zabrania się:
1) niszczenia urządzeń zabawowych,
2) zaśmiecania terenu,
3) niszczenia zieleni,
4) jazdy na rowerze i pojazdami jednośladowymi,
5) wprowadzania jakichkolwiek zwierząt,
6) urządzania ognisk.
§ 4.
1. Z urządzeń umiejscowionych na placu zabaw należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.
2. Zabrania się wchodzić na górne elementy obiektów (belki huśtawek itp.).
§ 5.
1. Zarządzającym placem zabaw jest Gmina Zgorzelec z siedzibą w Zgorzelcu przy ul. Kościuszki 70,
59-900 Zgorzelec.
2. Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania placu zabaw można zgłaszać do Urzędu Gminy Zgorzelec
dzwoniąc pod nr telefonu 75 77 214 11 lub poprzez korespondencję mailową kierowaną na skrzynkę
podawczą urzędu : gmina@gmina.zgorzelec.pl
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