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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ JABŁONOWA POMORSKIEGO 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z placu zabaw oraz terenu, w obrębie którego  
znajdują się urządzenia sportowo-rekreacyjne 

Na podstawie 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 2020 r. poz. 713, poz.1378) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uchwala się Regulamin korzystania z placu zabaw oraz terenu przy ulicy Słonecznej 
w Jabłonowie Pomorskim, w obrębie którego  znajdują się urządzenia sportowo-rekreacyjne, stanowiący 
załącznik do uchwały. 

§ 5. Regulamin, o którym mowa w § 1, podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na 
tablicach informacyjnych przy wejściu na plac zabaw oraz teren, w obrębie którego  znajdują się 
urządzenia sportowo-rekreacyjne. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie. 
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 
 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Zbigniew Mikulicz 
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REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLACU ZABAW ORAZ TERENU  PRZY ULICY 
SŁONECZNEJ W JABŁONOWIE POMORSKIM, W OBRĘBIE KTÓREGO ZNAJDUJĄ 

SIĘ URZĄDZENIA SPORTOWO-REKREACYJNE 
 
1. Plac zabaw oraz teren, w obrębie którego znajdują się urządzenia rekreacyjno-sportowe, zwany 

dalej "placem zabaw", jest ogólnodostępnym obiektem przeznaczonym do zabawy, rekreacji 
i wypoczynku. 

2. Wejście na plac zabaw jest równoznaczne z zapoznaniem się i przyjęciem do wiadomości 
treści Regulaminu. 

3. Korzystanie z placu zabaw jest bezpłatne. 
4. Za bezpieczeństwo dzieci znajdujących się na placu zabaw odpowiedzialność ponoszą ich 

opiekunowie. 
5. Dzieci poniżej 10 roku życia mogą przebywać na placu zabaw wyłącznie pod opieką osób 

dorosłych (rodziców lub opiekunów). 
6. Z urządzeń zabawowych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem, funkcją oraz 

instrukcją użytkowania. 
7. Z uwagi na bezpieczeństwo bawiących się należy przestrzegać następujących reguł: 

1) zabrania się wchodzenia na dachy i górne elementy konstrukcji urządzeń zabawowych, 
szczególnie dotyczy to huśtawek, przeplotni, drabinek, dachów; 

2) zabrania się korzystania z huśtawek, karuzel, zjeżdżalni przez więcej niż jedno dziecko na 
jednym miejscu jednocześnie; 

3) zabrania się stawania na ruchomych częściach urządzeń; 
4) zabrania się wchodzenia na nawierzchnię syntetyczną w butach na wysokim obczasie; 
5) z urządzeń wspinaczkowych można korzystać wyłącznie pod nadzorem opiekunów. 

8. Na terenie placu zabaw obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, spożywania napojów 
alkoholowych lub innych środków odurzających oraz zakazuje się przebywania osobom 
nietrzeźwym. 

9. Zabrania się ponadto: 
1) wprowadzania zwierząt, z wyjątkiem psów przewodników osób niewidomych; 
2) palenia ognisk, używania materiałów pirotechnicznych i szkodliwych substancji; 
3) zaśmiecania terenu; 
4) niszczenia urządzeń zabawowych, elementów wyposażenia oraz roślinności; 
5) korzystania z urządzeń niesprawnych; 
6) korzystania z urządzeń w czasie ograniczenia i lub braku widoczności. 

10. Plac zabaw czynny jest codziennie w miesiącach: od listopada do marca w godzinach od 8.00 
do 18.00, od kwietnia do maja w godzinach od 8.00 do 20.00, od czerwca do sierpnia w 
godzinach od 8.00 do 21.00, od września do października w godzinach od 8.00 do 20.00. 

11. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych lub prac pielęgnacyjnych administrator 
może zabronić korzystania z placu zabaw poprzez wywieszenie w widocznym miejscu na 
terenie placu zabaw stosownej informacji. 

12. Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w 
trakcie korzystania z placu zabaw niezgodnie z regulaminem, a także za mienie pozostawione 
na jego terenie. 

Załącznik do uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego
z dnia 18 maja 2021 r.
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13. Wszelkie uszkodzenia urządzeń oraz skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania i korzystania 
z placu zabaw należy zgłaszać do Urzędu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie, ul. Gówna 
28, nr telefonu: 56 69 76 800, e-mail: umg@jablonowopomorskie.pl . 

 
Telefony alarmowe:  
Telefon alarmowy - 112;  
Policja - 997;  
Straż Pożarna – 998; 
Pogotowie Ratunkowe - 999.
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UZASADNIENIE 

Zgodnie z art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym organy gminy mogą wydawać 
akty prawa miejscowego w zakresie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń 
użyteczności publicznej, a organem właściwym do ustalenia tych aktów - zgodnie z art. 41 ust. 1 
ww. ustawy - jest rada gminy. Takim obiektem jest plac zabaw i teren rekreacyjny, na którym się 
on znajduje. 

Ze względu na ogólnodostępny charakter ww. obiektu konieczne jest doprecyzowanie 
warunków korzystania z tego obiektu. Regulamin stanowi jasne i przejrzyste zasady korzystania dla 
wszystkich użytkowników a ponadto umożliwia pracownikom obsługi wyznaczonym przez 
administratora oraz służbom porządkowym i organizatorom imprez korzystających z obiektu  
egzekwowanie poprawnego zachowania w miejscu użyteczności publicznej. 

Wobec powyższego przyjęcie uchwały jest uzasadnione i konieczne. 
 

 Burmistrz Miasta i Gminy 

  

Przemysław Górski 

 

Jabłonowo Pomorskie, dnia 18 maja 2021 roku
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