
UCHWAŁA VII/63/2019
RADY GMINY SKOROSZYCE

z dnia 28 czerwca 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminów obiektów sportowych i rekreacyjnych na terenie Gminy 
Skoroszyce

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4, ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U.        
z 2019 r. poz. 506) Rada Gminy Skoroszyce uchwala, co następuje:

§ 1. 

W uchwale nr XX/104/12 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 27 września 2012 r. w sprawie regulaminów 
obiektów sportowych i rekreacyjnych na terenie Gminy Skoroszyce § 1 pkt 4 tj. Regulamin placu zabaw 
określony w załączniku nr 4 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skoroszyce.

§ 3. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Skoroszyce

Henryk Sokołowski
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Załącznik do uchwały Nr VII/63/2019

Rady Gminy Skoroszyce

z dnia 28 czerwca 2019 r.

REGULAMIN PLACU ZABAW

1. Plac zabaw jest ogólnodostępnym terenem przeznaczonym do zabaw i wypoczynku dzieci                       
i młodzieży w godzinach od 7.00 do 22.00. 

2. Osoby korzystające z wyposażenia placu zabaw winny stosować się do niniejszego Regulaminu, poleceń 
Administratora oraz wykorzystywać urządzenia i sprzęt zgodnie z ich funkcją                                         
i przeznaczeniem. Przed rozpoczęciem użytkowania  należy sprawdzić ich stan techniczny.

3. Z urządzeń zabawowych, rekreacyjnych i sportowych dzieci do lat 12 powinny korzystać pod opieką 
osób dorosłych.

4. Każdy użytkownik jest zobowiązany do wykorzystywania urządzeń placu zabaw zgodnie z ich 
przeznaczeniem oraz do niezwłocznego powiadomienia administratora o zauważonych ewentualnych 
uszkodzeniach urządzeń w trosce o zdrowie własne i pozostałych użytkowników.

5. Korzystanie z urządzeń zabawowych, rekreacyjnych i sportowych na placu zabaw odbywa się wyłącznie 
na własną odpowiedzialność, a za ewentualne wypadki, jakie mogą się zdarzyć podczas korzystania z urządzeń 
zbawowych, rekreacyjnych i sportowych, niespowodowane zaniedbaniami administratora placu zabaw, 
odpowiedzialność ponoszą osoby,  z winy których powstał wypadek.

6. Rodzice/opiekunowie dzieci winni pamiętać o odpowiedzialności prawnej za ewentualne szkody 
wyrządzone przez dzieci na osobach lub mieniu.

7. Osoby przebywające na terenie placu zabaw obowiązane są do zachowania porządku i kulturalnego 
zachowania się.

8. Zabrania się niszczenia roślinności i zaśmiecania terenu.

9. Zabrania się wprowadzania psów.

10. Zabrania się wjeżdżania pojazdami mechanicznymi oraz jazdy na rowerze w pobliżu urządzeń 
zabawowych.

11. Zabrania się jazdy na łyżworolkach, deskorolkach.

12. Zabrania się używania materiałów pirotechnicznych lub innych niebezpiecznych materiałów lub 
substancji chemicznych.

13. Zabrania się korzystania z palcu zabaw po zmroku.

14. Zabrania się montowania i korzystania z urządzeń lub sprzętu własnej konstrukcji.

15. Zabrania się picia alkoholu, palenia papierosów.

16. Zabrania się wnoszenia na teren placu zabaw opakowań szklanych czy innych przedmiotów, które 
mogą stanowić zagrożenie dla użytkowników.

17. Zabrania się przebywania na terenie placu zabaw osób, znajdujących się pod wpływem alkoholu lub 
środków odurzających.

18. Osoby niszczące urządzenia lub sprzęt znajdujące się na placu zabaw ponoszą odpowiedzialność 
cywilnoprawną za wyrządzone szkody.

Administrator placu zabaw:

Gmina Skoroszyce

ul. Powstańców Śląskich 17, 48-320 Skoroszyce

Id: 192758FF-CECC-45AF-937B-3B300C0C8432. Podpisany Strona 1



Tel. 77 431 89 70

TELEFONY ALARMOWE

NUMER ALARMOWY 112

STRAŻ POŻARNA 998

POGOTOWIE RATUNKOWE 999

POLICJA 997
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