
UCHWAŁA NR XXII/ 220/12 
Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim 

z dnia  28 czerwca  2012 r. 
 

w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z placów zabaw zlokalizowanych na 
terenie gminy i miasta Lwówek Śląski 

 
 

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) Rada Miejska w  Lwówku Śląskim uchwala, co 
następuje: 
 
§ 1. Wprowadza się regulamin korzystania z placów zabaw zlokalizowanych na terenie gminy     
i miasta Lwówek Śląski, 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 wiadomości publicznej poprzez 
wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski i na tablicach 
informacyjnych usytuowanych przy wejściu na plac zabaw. 
 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Lwówek Śląski. 
 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i z tym dniem tarci moc Uchwała Nr XLV/416/10 
Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie regulaminu korzystania 
z placów zabaw zlokalizowanych na terenie miasta Lwówek Śląski.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UZASADNIENIE 
 

               Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym                   

( Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz.1591 ze zm.) zadania własne Gminy obejmują między innymi 

sprawy utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, a wiec także placów 

zabaw. Zakres obowiązywania regulaminu przyjętego uchwałą Nr XLV/416/10 Rady Miejskiej 

Gminy Lwówek Śląski z dnia 29 lipca 2010r.w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania      

z placów zabaw zlokalizowanych na terenie miasta Lwówek Śląski dotyczył tylko placów zabaw 

zlokalizowanych na terenie miasta. W związku z powstaniem nowych placów zabaw na terenie 

poza miastem Lwówek Śląski zachodzi również potrzeba rozszerzenia zakresu obowiązywania 

regulaminu na teren gminy.  

           Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, ze podjęcie przedmiotowej uchwały jest 

uzasadnione.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do Uchwały Rady 
Miejskiej w Lwówku Śląskim 

Nr XXII/220/12 
z dnia 28 czerwca 2012 r. 

 
 
                                                                     REGULAMIN  
       korzystania z placów zabaw zlokalizowanych na terenie gminy i miasta Lwówek Śląski. 
 
 
1. Plac zabaw dla dzieci to ogólnodostępny teren służący zabawie, rekreacji i wypoczynkowi.  
2. Dzieci poniżej 7 roku życia mogą przebywać na terenie placu zabaw tylko pod opieką osób 
dorosłych (rodziców lub opiekunów).  
3. Z urządzeń zabawowych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem, ponadto z uwagi na 
bezpieczeństwo bawiących się należy przestrzegać następujących reguł:  
 
a) zabrania się wchodzenia na górne elementy konstrukcji urządzeń zabawowych, szczególnie 
dotyczy to huśtawek, przeplotni, drabinek, dachów domków;  
b) zabrania się korzystania z huśtawek, karuzel i zjeżdżalni przez więcej niż jedno dziecko na 
jednym miejscu jednocześnie;  
c) zabrania się stawania na ruchomych częściach urządzeń;  
d) z urządzeń mogą korzystać dzieci w wieku określonym w instrukcji korzystania z danego 
urządzenia; 
e) z urządzeń wspinaczkowych można korzystać wyłącznie pod nadzorem opiekunów;  
f) zabrania się w szczególności jazdy na rowerze lub motorowerze, rolkach, deskorolkach, 
wrotkach.  
 
4. Na terenie placu zabaw obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania napojów alkoholowych 
lub innych środków odurzających oraz zakaz przebywania osób nietrzeźwych.  
 
5. Zabrania się ponadto:  
a) wprowadzania zwierząt;  
b) gry w piłkę;  
c) palenia tytoniu;  
d)palenia ognisk oraz używania materiałów pirotechnicznych i szkodliwych substancji 
chemicznych.  
 
6. W godzinach od  2200 do 7 00 obowiązuje zakaz przebywania na terenie placu zabaw.  
 
7. Wszelkie uszkodzenia urządzeń zabawowych oraz informacje o łamaniu zakazów o których 
mowa w regulaminie należy zgłaszać do administratora lub Straży Miejskiej. 
 
 
 


