
UCHWAŁA NR XLIX/313/22 
RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODŹCU 

z dnia 29 marca 2022 r. 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z placów zabaw i siłowni zewnętrznych stanowiących 
własność Gminy Nowogrodziec 

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) Rada Miejska w Nowogrodźcu uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się Regulamin korzystania z placów zabaw i siłowni zewnętrznych zlokalizowanych na 
terenie Gminy Nowogrodziec będących własnością Gminy Nowogrodziec, stanowiący załącznik do niniejszej 
uchwały. 

§ 2. Każdy korzystający z placów zabaw i siłowni zewnętrznych zlokalizowanych na terenie Gminy 
Nowogrodziec zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu. 

§ 3. Traci moc uchwała nr XIX/133/19 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 30 grudnia 2019 r. 
w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z placów zabaw i siłowni zewnętrznych stanowiących 
własność Gminy Nowogrodziec (Dz. Urz. Woj. Dol. z 2020 r. poz. 417). 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowogrodźca. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Łukasz Konrad Izydorczyk 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 2EFEE1E6-C20B-441B-9CC0-6E28310C52F0. Podpisany Strona 1



Załącznik do uchwały Nr XLIX/313/22 

Rady Miejskiej w Nowogrodźcu 

z dnia 29 marca 2022 r. 

Regulamin korzystania z placów zabaw i siłowni zewnętrznych stanowiących własność Gminy 
Nowogrodziec 

1. Place zabaw i siłownie zewnętrzna są obiektami użyteczności publicznej przeznaczonymi do zabawy, 
rekreacji i wypoczynku dzieci, młodzieży i dorosłych. 

2. Korzystanie z placów zabaw i siłowni zewnętrznych jest ogólnodostępne i bezpłatne. 

3. Place zabaw i siłownie zewnętrzne czynne są codziennie w godzinach 7:00-22:00. 

4. Wejście na teren placu zabaw i siłowni zewnętrznej jest równoznaczne z zapoznaniem się i przyjęciem 
regulaminu. 

5. Z urządzeń znajdujących się na placach zabaw mogą korzystać wyłącznie dzieci, przy czym dzieci do 
7 lat mogą przebywać na terenie placu zabaw tylko pod opieką rodziców lub opiekunów dorosłych. 

6. Z urządzeń siłowni zewnętrznych mogą korzystać osoby dorosłe i dzieci od 10 roku życia, przy czym 
dzieci do 14 roku życia powinny pozostać pod opieką rodziców lub opiekunów dorosłych. 

7. Z urządzeń zainstalowanych na placach zabaw i siłowniach zewnętrznych należy korzystać zgodnie z ich 
przeznaczeniem, a ponadto, z uwagi na bezpieczeństwo użytkowników, należy przestrzegać następujących 
reguł: 

1) zabrania się korzystania z huśtawek, karuzel i zjeżdżalni przez więcej niż jedno dziecko na jednym miejscu 
jednocześnie; 

2) zabrania się wchodzenia na górne elementy konstrukcji urządzeń zabawowych, szczególnie dotyczy to 
huśtawek, przeplotni, drabinek, dachów domków; 

3) zabronione jest korzystanie z urządzeń w czasie deszczu, opadów śniegu, silnych mrozów, oblodzenia, 
braku widoczności oraz silnych wiatrów; 

4) korzystanie z poszczególnych urządzeń zabawowych winno być dostosowane do rozwoju 
psychofizycznego dziecka; 

5) z urządzeń wspinaczkowych można korzystać wyłącznie pod nadzorem opiekunów; 

6) zabronione jest korzystanie z urządzeń w sposób niezgodny z instrukcją obsługi. 

8. Na placach zabaw i siłowniach zewnętrznych obowiązuje zakaz: 

1) jazdy na rowerze, deskorolce, wrotkach i rolkach; 

2) poruszania się pojazdów mechanicznych, za wyjątkiem pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów służb 
technicznych; 

3) palenia ognisk oraz używania materiałów pirotechnicznych i szkodliwych substancji chemicznych, 

4) wprowadzania zwierząt, z wyjątkiem psów przewodników osób niepełnosprawnych; 

5) spożywania napojów alkoholowych lub innych środków odurzających, przebywania osób nietrzeźwych 
oraz palenia tytoniu; 

6) wnoszenia przedmiotów potencjalnie niebezpiecznych, mogących spowodować zranienie lub inny 
uszczerbek na zdrowiu. 

9. W sytuacji wykonywania prac pielęgnacyjnych i remontowych zarządca może zabronić korzystania 
z placu zabaw lub siłowni zewnętrznej poprzez wywieszenie w widocznym miejscu na terenie obiektu 
stosownej informacji. 
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10. Wszelkie zauważone uszkodzenia urządzeń zabawowych i rekreacyjnych lub zniszczenia zieleni należy 
zgłaszać do Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu (tel.75 738 06 60). 

11. Wszelkie akty wandalizmu oraz informacje o łamaniu zakazów, o których mowa w niniejszym 
Regulaminie należy zgłaszać Policji lub Straży Miejskiej. 

12. Korzystający z placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych są zobowiązani do bezwzględnego 
przestrzegania Regulaminu, przepisów ppoż. i bhp. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Łukasz Konrad Izydorczyk 
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