UCHWAŁA NR XII/108/2012
RADY GMINY CHŁOPICE
z dnia 27 lutego 2012 r.
w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z placów zabaw usytuowanych na obszarze Gminy
Chłopice
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr
142, poz. 1591 ze zm.) Rada Gminy Chłopice uchwala, co następuje:
§ 1. Wprowadza się regulamin korzystania z placów zabaw należących do Gminy Chłopice, stanowiący
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Każda osoba znajdująca się na terenie placu zabaw zobowiązana jest stosować się do regulaminu.
§ 3. Regulamin, o którym mowa w § 1, podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Chłopicach, a także usytuowaniu w formie tablicy informacyjnej przy każdym
placu zabaw należącym do Gminy Chłopice.
§ 4. Tablica informacyjna powinna zawierać:
1) Regulamin placu zabaw w formie tekstowej i rysunkowej przedstawiający zasady korzystania z obiektu.
2) Numery telefonów do podstawowych jednostek w sferze bezpieczeństwa i porządku publicznego:
a) Pogotowie Ratunkowe,
b) Policja,
c) Straż Pożarna,
d) Urząd Gminy w Chłopicach.
§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego.
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/108/2012
Rady Gminy Chłopice
z dnia 27 lutego 2012 r.

Regulamin korzystania z placów zabaw usytuowanych na obszarze Gminy Chłopice
1. Place zabaw przeznaczone są dla dzieci od lat 3.
2. Na placu zabaw lub terenie rekreacyjnym zabrania się:
1) wykopywania i wycinania drzew lub krzewów, z wyjątkiem drzew lub krzewów, na które uzyskano zezwolenia
wymagane odrębnymi przepisami,
2) niszczenia drzew i krzewów,
3) niszczenia elementów urządzeń zabawowych, sportowych oraz wszelkich innych elementów małej
architektury,
4) przebywania dzieci do lat 12 bez opieki osób dorosłych,
5) jazdy i parkowania pojazdów samochodowych z wyjątkiem pojazdów służb komunalnych oraz pojazdów
uprzywilejowanych,
6) palenia ognisk,
7) zaśmiecania terenu oraz tworzenia dzikich wysypisk,
8) spożywania napojów alkoholowych, w tym także piwa lub przebywania w stanie nietrzeźwym,
9) palenia tytoniu,
10) wprowadzania psów i kotów.
3. Na placu zabaw należy przestrzegać następujących reguł:
1) nie wolno jeździć rowerem ani grać w piłkę,
2) nie wolno wchodzić na dachy wież i domków,
3) nie wolno wchodzić na elementy konstrukcji huśtawek i przeplotni,
4) nie wolno na jednym miejscu huśtać się we dwoje.
4. Osoby nie przestrzegające postanowień regulaminu podlegają odpowiedzialności za popełnienie wykroczeń
z art. 51, 54, 77, 98, 144, 145 ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeks wykroczeń (Dz.U. Nr 12 poz. 114 z późn. zm.)
oraz z art. 431 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 późn. zm.).
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