
UCHWAŁA NR XXI/218/08 
Rady Miejskiej w Grodkowie 

z dnia 24 września 2008r. 
 

w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z placów zabaw zlokalizowanych na terenie 
miasta i gminy Grodków 

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

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 
153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, 
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 
2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 
1218), Rada Miejska w Grodkowie uchwala, co następuje: 

 

    § 1 
Przyjmuje się regulamin korzystania z placów zabaw zlokalizowanych na terenach gminy i miasta 
Grodków, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 
 

§ 2 

Regulamin, o którym mowa w § 1, podlega podaniu do wiadomości publicznej poprzez 
wywieszenie na tablicach usytuowanych na terenach placów zabaw. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodkowa. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego. 
 

 
 

 
 
 Przewodniczący Rady 

 Karol Grzybowski 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do uchwały nr XXI/218/08 

Rady Miejskiej w Grodkowie 

z dnia 24 września 2008r.  

 

 

Regulamin korzystania z placów zabaw na terenie gmi ny i miasta Grodków  

§ 1. Plac zabaw słuŜy rekreacji i wypoczynkowi dzieci i młodzieŜy. 

§ 2. Dzieci w wieku poniŜej 7 lat mogą przebywać na terenie placu zabaw wyłącznie pod opieką 

rodziców lub opiekunów. 

§ 3. Z urządzeń zabawowych naleŜy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem, a ponadto z uwagi na 

bezpieczeństwo bawiących się, naleŜy przestrzegać następujących reguł: 

 1. W pobliŜu urządzeń przeznaczonych do zabawy zabronione są gry zespołowe i jazda na rowerze. 

 2. Zabronione jest wchodzenie na górne elementy konstrukcji urządzeń zabawowych, szczególnie dotyczy 

to np. huśtawek, karuzel, drabinek. 

 3. Zabronione jest korzystanie z huśtawek, karuzel itp. przez więcej niŜ jedno dziecko na jednym miejscu. 

§  4. Na placu zabaw obowiązuje zakaz: 

 1. SpoŜywania napojów alkoholowych lub innych środków odurzających, przebywania osób nietrzeźwych 

oraz palenia tytoniu. 

 2. Wprowadzania zwierząt. 

 3. Zaśmiecania terenu oraz niszczenia roślinności. 

 4. Dewastowania urządzeń zabawowo - rekreacyjnych oraz ogrodzeń. 

 5. Zakłócania spokoju i porządku publicznego. 

 6. Palenia ognisk oraz uŜywania materiałów pirotechnicznych i szkodliwych substancji chemicznych.  

      § 5.  Wszelkie zauwaŜone uszkodzenia urządzeń zabawowych i zniszczenia zieleni oraz 

nieprzestrzeganie powyŜszego regulaminu prosimy zgłaszać do StraŜy Miejskiej w Grodkowie                        

(tel. 077 40 40 329) lub sołtysowi danego sołectwa, na terenie którego znajduje się plac zabaw.  

 

 


