UCHWAŁA NR XLIII/494/2018
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH
z dnia 21 czerwca 2018 r.
w sprawie regulaminu korzystania z placów zabaw będących własnością Gminy Krapkowice.
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
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994) Rada Miejska w Krapkowicach uchwala, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się regulamin korzystania z placów zabaw będących własnością Gminy Krapkowice,
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Regulamin korzystania z placów zabaw winien być ogłoszony na specjalnych tablicach
informacyjnych, w ilości odpowiedniej do wielkości obiektu.
§ 3. Na tablicach regulaminowych poza treścią regulaminu mogą znajdować się symbole graficzne
zakazów.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego oraz podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń i w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Andrzej Małkiewicz
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Załącznik do uchwały Nr XLIII/494/2018
Rady Miejskiej w Krapkowicach
z dnia 21 czerwca 2018 r.

Regulamin korzystania z placów zabaw będących własnością Gminy Krapkowice
1. Plac zabaw jest obiektem użyteczności publicznej przeznaczonym do zabawy, rekreacji
i wypoczynku.
2. Wejście na teren placu zabaw jest równoznaczne z zapoznaniem się i przyjęciem Regulaminu.
3. Korzystanie z placu zabaw jest nieodpłatne.
4. Plac zabaw jest czynny codziennie od godz. 08:00 do zmroku. Korzystanie z placu zabaw po tych
godzinach jest zabronione.
5. Plac zabaw przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży do lat 15.
6. Dzieci poniżej 7 lat mogą przebywać na terenie placu zabaw wyłącznie pod opieką osób
pełnoletnich. Za dzieci pozostawione na placu zabaw bez opieki odpowiedzialność ponoszą ich
rodzice lub opiekunowie.
7. Korzystanie z poszczególnych urządzeń zabawowych winno być dostosowane do rozwoju psychoruchowego dziecka. Oceny winien dokonać rodzic lub opiekun dziecka.
8. Z urządzeń będących na wyposażeniu placu zabaw wolno korzystać wyłącznie zgodnie z ich
przeznaczeniem, przestrzegając zasad bezpieczeństwa.
9. Na terenie placu zabaw zabrania się:
a) wchodzenia na górne elementy urządzeń zabawowych, szczególnie huśtawek, przeplotni,
drabinek, dachów,
b) korzystania z huśtawek, karuzel i zjeżdżalni przez więcej niż jedno dziecko na jednym
miejscu jednocześnie,
c) korzystania z urządzeń wspinaczkowych bez nadzoru opiekunów,
d) przebywania w bezpośredniej bliskości będących w ruchu huśtawek i innych urządzeń
zabawowych,
e) niszczenia urządzeń zabawowych, elementów wyposażenia, ogrodzenia oraz roślinności,
f) gry w piłkę,
g) wprowadzania zwierząt, z wyjątkiem psów służbowych i psów przewodników osób
niepełnosprawnych,
h) wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów,
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i) korzystania z urządzeń w czasie deszczu, opadów śniegu, silnych mrozów, oblodzeń,
braku widoczności oraz innych przypadkach zagrożenia życia i zdrowia (np. awarii
urządzeń),
j) obecności osób będących pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,
k) użytkowania na terenie placu zabaw sprzętu niezgodnego z przeznaczeniem do
użytkowania na placu zabaw np. roweru, motoroweru, deskorolki, rolek, itp.,
l) zaśmiecania placu zabaw,
m) przeszkadzania w zajęciach lub zabawie.
10. Osoby nieprzestrzegające Regulaminu mogą zostać usunięte z placu zabaw przez uprawnione
osoby.
11. Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach zastrzega sobie prawo zamknięcia placu zabaw w
przypadku prac pielęgnacyjnych, remontowych lub w przypadkach ocenionych jako zagrażające
bezpieczeństwu użytkowników placu zabaw, poprzez wywieszenie w widocznym miejscu
stosownej informacji.
12. Wszelkie zauważone uszkodzenia urządzeń zabawowych, akty wandalizmu lub inne
niebezpieczne zdarzenia mające miejsce na placu zabaw należy zgłaszać do Urzędu Miasta i
Gminy w Krapkowicach, ul. 3 Maja 21 (tel. kontaktowy: 77 44 66 881).
Telefony kontaktowe:
Policja – 997
Pogotowie Ratunkowe – 999
Straż Miejska – 606 448 422
Urząd – 77 44 66 881
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