
 
 
 
 

Dziennik Urzędowy 
Województwa Zachodniopomorskiego Nr 55 – 7883 –       Poz. 1249 

 

 
Poz. 1249 

 
UCHWAŁA NR XVI/86/08 

Rady Gminy Bielice 
z dnia 29 kwietnia 2008 r. 

 
w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z placów zabaw na terenie gminy Bielice. 

 
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin- 

nym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. 
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; 
z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, 
poz. 1218) uchwala się, co następuje

§ 1. Wprowadza się: 
 

Regulamin korzystania z placów zabaw na terenach będących własnością gminy Bielice 
1. Place zabaw pełnią funkcje rekreacyjno - wypoczynkowe. 

2. Na placu zabaw zabrania się: 

1) niszczenia elementów urządzeń służących do zabawy, sportu oraz innych elementów małej architektury; 

2) przebywania dzieci do lat 7 bez opieki rodziców; 
3) jazdy i parkowania pojazdów silnikowych; 
4) palenia ognisk; 
5) zaśmiecania terenu; 
6) spożywania napojów alkoholowych i przebywania w stanie nietrzeźwym; 
7) palenia tytoniu oraz używania środków psychotropowych; 
8) wprowadzania zwierząt; 
9) jazdy na rowerze, rolkach i wrotkach; 
10) prowadzenia działalności handlowej i umieszczania reklam; 
11) postępowania zagrażającego innym użytkownikom, w tym korzystania jednocześnie przez wielu użytkowników z 
tego samego urządzenia w tym samym czasie, jeżeli urządzenie przeznaczone jest do korzystania przez jedną osobę 
bądź w odpowiedniej kolejności; 
12) wnoszenia i pozostawiania na terenie placu zabaw przedmiotów niebezpiecznych bądź takich, które stanowią 
przeszkodę dla innych użytkowników; 
13) korzystania z urządzeń znajdujących się na placu zabaw przez osoby powyżej 15 roku życia. 

3. Każda osoba znajdująca się na terenie placu zabaw zobowiązana jest stosować się do niniejszego 

 regulaminu. Osoby nie stosujące się do powyższych zakazów będą podlegać odpowiedzialności na podstawie przepisów 

Kodeksu wykroczeń (Dz. U z 2007 r. Nr 109, poz. 756 z późniejszymi zmianami) oraz art. 43 ustawy o wychowaniu w 

trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późniejszymi zmianami). 

§ 2. Regulamin, o którym mowa w § 1, będzie podany do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie na 

tablicach usytuowanych na terenach placów zabaw. 

§ 3. Regulamin obowiązuje we wszystkich miejscowościach gminy Bielice, w których są lub będą zamon- 

towane place zabaw. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielice. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz- 

twa Zachodniopomorskiego. 
 

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 

                                 Edward Mocarski 





 


