
UCHWAŁA NR XI/88/19
RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE

z dnia 25 września 2019 r.

w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z placów zabaw oraz gminnych boisk sportowych

Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 40 ust. 1 i 2 pkt 4 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.1)) Rada Miejska w Grodkowie uchwala, co 
następuje:

§ 1. Przyjmuje się regulaminy korzystania z placów zabaw oraz gminnych boisk sportowych stanowiących 
własność Gminy Grodków to jest:

1) Regulamin korzystania z placów zabaw - stanowiący załącznik nr 1 do uchwały;

2) Regulamin korzystania z gminnych boisk sportowych – stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.

§ 2. Regulaminy, o których mowa w § 1, podlegają podaniu do publicznej wiadomości poprzez 
umieszczenie ich na tablicach informacyjnych na terenie w/w obiektów gminnych i urządzeń użyteczności 
publicznej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodkowa.

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

 

 

Przewodnicząca Rady

Jadwiga Demska

1) Dz. U. z 2019 r. poz. 1309 i poz. 1696.
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI/88/19

Rady Miejskiej w Grodkowie

z dnia 25 września 2019 r.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLACÓW ZABAW

§ 1. Właścicielem i administratorem placów zabaw i znajdujacych się na ich terenie urządzeń jest Gmina 
Grodków. 

§ 2. Plac zabaw jest ogólnodostępnym terenem przeznaczonym do zabaw i wypoczynku dzieci i młodzieży 
w godzinach od 7.00 do zmroku.

§ 3. 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.

§ 4. Z urządzeń zabawowych, rekreacyjnych i sportowych dzieci do lat 7 powinny korzystać pod opieką 
osób dorosłych.

§ 5. 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.

§ 6. 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 zabawowych, rekreacyjnych i sportowych, niespowodowane zaniedbaniami administratora placu 
zabaw, odpowiedzialność ponoszą osoby, z winy których powstał wypadek.

§ 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 z wyjątkiem psów przewodników osób niepełnosprawnych.

§ 10. Zabrania się wjeżdżania pojazdami mechanicznymi oraz jazdy na rowerze, łyżworolkach 
i  deskorolkach w pobliżu urządzeń zabawowych.

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

§ 12. Zabrania się picia alkoholu, palenia papierosów i e-papierosów.

§ 13. Zabrania się wnoszenia na teren placu zabaw przedmiotów i substancji, które mogą stanowić 
zagrożenie dla użytkowników.

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

NUMER ALARMOWY 112

TEL. DO ADMINISTRATORA 77 40 40 321
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/88/19

Rady Miejskiej w Grodkowie

z dnia 25 września 2019 r.

REGULAMIN GMINNYCH BOISK SPORTOWYCH W GMINIE GRODKÓW

§ 1. Właścicielem i administratorem  boisk sportowych i znajdujacych się na ich terenie urządzeń jest 
Gmina Grodków. 

§ 2. Boisko to ogólnodostępny obiekt służący do rozgrywania meczów i innych zawodów oraz 
przeprowadzania zajęć sportowych i rekreacyjnych.

§ 3. Boisko czynne jest codziennie w godzinach od 7.00 do zmroku.

§ 4. Wstęp na teren boiska jest bezpłatny. 

§ 5. Dzieci poniżej 7 roku życia korzystają z boiska wyłącznie pod opieką osób dorosłych. 

§ 6. Korzystanie z boiska nie może stwarzać zagrożenia dla innych osób. 

§ 7. Na terenie boiska zabrania się: 

1) huśtania się na bramkach i innych metalowych elementach wyposażenia boiska oraz ich użytkowania 
w sposób niezgodny z przeznaczeniem;

2) montowania sprzętu lub urządzeń własnej konstrukcji;

3) wjazdu na teren boiska wszelkich pojazdów mechanicznych z wyjątkiem pojazdów uprzywilejowanych, 
obsługi technicznej i innych pojazdów za zgodą zarządcy boiska;

4) jazdy na rolkach, deskorolkach;

5) używania materiałów pirotechnicznych lub innych niebezpiecznych materiałów albo substancji 
chemicznych, z zastrzeżeniem uzyskania pisemnej zgody administratora boiska.

§ 8. Ustalenia zawarte w § 7 nie mają zastosowania w czasie zawodów sportowych lub treningów 
zorganizowanych zgodnie z odrębnymi przepisami. 

§ 9. 1. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia znajdujące się na boisku ponoszą materialną 
odpowiedzialność za wyrządzone szkody. 

2. Osoby korzystające z boiska zobowiązuje się do zapoznania się z powyższym regulaminem 
i przestrzegania go.
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