
do Protokołu Nr X/07 
z Sesji Rady Gminy Lichnowy 
z dnia 18.10.2007 r.

Z a łą c z n ik  N r  J 4

Uchwała Nr X/87/07 
Rady Gminy Lichnowy 
z dnia 18 października 2007 r.

w sprawie regulaminu korzystania z placów zabaw na terenie gminy Lichnowy

Na podstawie art. 18 ust. 1, art.40 ust.2 pkt 4, art. 41 ust.l oraz art.42 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym(t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada 

Gminy Lichnowy uchwala co następuje:

§1 .

Wprowadza się „Regulamin korzystania z placów zabaw położonych na terenie gminy

Lichnowy”.

§2 .

1. Plac zabaw dla dzieci to ogólnodostępny teren służący zabawie i rekreacji.

2. Korzystanie z placu zabaw może odbywać się w godzinach od 7.00 do 22.00, wyjątek 

stanowią imprezy plenerowe organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w 

Lichnowach.

3. Dzieci do lat 7 na terenie placu zabaw powinny przebywać wyłącznie pod opieką 

dorosłych, którzy za nie ponoszą pełną odpowiedzialność.

4. Osoby przebywając na terenie obiektu zobowiązane są do zachowania spokoju i porządku.

5. Z urządzeń zabawowych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.

6. Na terenie placu zabaw zabrania się:

a) niszczenia oraz uszkadzania elementów wyposażenia placu zabaw oraz innych urządzeń, 

tj.: ławek, koszy na śmieci, ogrodzenia, oświetlenia, a także ich wykorzystywania 

niezgodnie z przeznaczeniem;



b) niszczenia trawników, drzew i krzewów oraz pozostałych elementów zieleni tj. 

kwietników, rabat;

c) pozostawiania dzieci do lat 7 bez opieki osób dorosłych;

d) korzystania z urządzeń zabawowych placu zabaw dzieciom w wieku powyżej 15 lat;

e) spożywania napojów alkoholowych;

f) zakłócania ciszy i porządku publicznego;

g) palenia ognisk;

h) wprowadzania zwierząt na teren placów zabaw;

i) hałasowania oraz zakłócania spokoju innym użytkownikom;

j) śmiecenia i pozostawiania odpadów z gospodarstw domowych.

7. Osoby nie przestrzegające postanowień niniejszego Regulaminu podlegają 

odpowiedzialności na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

8. Wszelkie zauważone uszkodzenia urządzeń zabawowych lub zniszczenia zieleni prosimy 

zgłaszać do Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu, ul. Lachowicza 25, Lichnowy, tel. 

055 271 26 32.

§3 .

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lichnowy.

§4 .

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Pomorskiego.

P R Z E W  1DNIC 
Raż Gmi

Michalski



Uzasadnienie

W związku z powstawaniem na terenie gminy Lichnowy kolejnych placów zabaw, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, Rada Gminy ma obowiązek wydać akt prawa 

miejscowego dotyczącego zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń 

użyteczności publicznej, jakimi są place zabaw. W celu uregulowania porządku i sposobu 

korzystania z poszczególnych placów zabaw, ustala się jeden regulamin dla wszystkich 

istniejących obiektów. Niniejszy regulamin będzie obowiązywał również na 

nowopowstających placach.

Mając na uwadze powyższe wnioskuję o podjęcie niniejszej uchwały.

riiaemar Lamkowski


