
                                         UCHWAŁA  NR  XI / 57  /2007 
                                      RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.                                          

                                              z dnia  18 czerwca   2007 r. 

 w sprawie regulaminu korzystania z placów zabaw będących własnością gminy Książ Wlkp.
 

  
               Na podstawie art.40 ust.2 pkt.4 oraz art. 41 ust.1ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
 o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz.1591, 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, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457,  z 2006 r. Nr 17, 
poz.128, Nr 175,poz.1457, Nr 181, poz. 1337  z 2007 r. Nr 48,poz. 327)  Rada Miejska 
w Książu Wlkp.  u c h w a l a  Regulamin korzystania z placów zabaw będących własnością gminy
Książ Wlkp.  

            § 1. Regulamin zwany w treści uchwały " Regulaminem "określa zasady i tryb korzystania z 
placów zabaw położonych na terenie gminy Książ Wlkp. usytuowanych na terenach będących 
własnością lub w posiadaniu gminy. 
 
            § 2. Place zabaw są terenami ogólnie dostępnymi, służącymi zabawie, rekreacji i 
wypoczynkowi.

            § 3. Z urządzeń znajdujących się na placu zabaw mogą korzystać wyłącznie dzieci do lat 13.

            § 4. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na placu zabaw i korzystać z urządzeń pod opieką 
rodziców   lub opiekunów, którzy ponoszą za nie odpowiedzialność.

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

            § 6. Dla zapewnienia bezpieczeństwa korzystających z placu zabaw zabrania się:
     1) zaśmiecania terenu, 
     2) niszczenia zieleni i urządzeń zabawowych,
     3) wchodzenia na górne elementy konstrukcji urządzeń zabawowych,
     4) korzystania z huśtawek i innych urządzeń przez więcej niż jedno dziecko na jednym          
         siedzisku,
     5) jazdy i parkowania rowerów, motorowerów, pojazdów samochodowych z wyłączeniem
          pojazdów służb komunalnych oraz pojazdów uprzywilejowanych,
     6) wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów,
     7) rozpalania ognia, 
     8) postępowania zagrażającego innym użytkownikom,
     9) wyprowadzania zwierząt,

            § 7. Dostrzeżone uszkodzenia urządzeń należy niezwłocznie zgłosić właściwemu 
administratorowi: m.in.Dyrektorowi szkoły lub przedszkola, Urzędowi Miejskiemu w Książu Wlkp.

            



           § 8. Regulamin  podlega podaniu do wiadomości publicznej przez wywieszenie na tablicach
usytuowanych na terenie placów zabaw.

           § 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp.

           § 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.  

                                                                           Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                              w Książu Wlkp.
                                                                                         /-/ Paweł Walkowiak



                                                 U z a s a d n i e n i e 

  do Uchwały Nr XI/ 57  /2007 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia   18  czerwca  2007 r. 

        Zgodnie z art. 40 ust.2 pkt.4 ustawy o samorządzie gminnym Rada Miejska ustala zasady

i tryb korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Place zabaw,

zlokalizowane na terenach gminnych, stanowią takie właśnie obiekty użyteczności publicznej.

Są one kompleksowo wyposażone w urządzenia zabawowe i pełnią funkcje rekreacyjno- 

wypoczynkową  dla dzieci i młodzieży. Wprowadzenie regulaminu korzystania z placów zabaw ma 

na celu ustalenie zasad właściwego korzystania z urządzeń zabawowych a co za tym idzie 

zapewnienie bezpieczeństwa ich użytkowników. 

                                                                                             p.f. Burmistrza
                                                                                       Książa Wielkopolskiego
                                                                                      /-/ Bronisław Lachowicz


