
UCHWAŁA NR XI/61/2019
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU

z dnia 30 lipca 2019 r.

w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z placów zabaw i siłowni zewnętrznych stanowiących 
własność Gminy Międzylesie 

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. 
poz.506) Rada Miejska w Międzylesiu uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Wprowadza się Regulamin korzystania z placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych stanowiących 
własność Gminy Międzylesie. 

2.  Regulamin placów zabaw stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

3.  Regulamin siłowni zewnętrznych stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Regulaminy, o których mowa w § 1, podlegają podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na 
tablicach informacyjnych, usytuowanych przy wejściu na teren placów zabaw i siłowni zewnętrznych, 
w widocznym miejscu. 

§ 3. Każda osoba korzystająca z placu zabaw lub siłowni zewnętrznej zlokalizowanych na terenie Gminy 
Międzylesie zobowiązana jest do przestrzegania Regulaminu. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Międzylesie. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego.
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/61/2019 Rady Miejskiej 

w Międzylesiu z dnia 30 lipca 2019 r. 

 Regulamin korzystania z placów zabaw stanowiących własność gminy Międzylesie 

1.  Plac zabaw jest ogólnodostępnym terenem przeznaczonym do zabawy, rekreacji i wypoczynku. 

2.  Korzystanie z placu zabaw jest nieodpłatne. 

3.  Wejście na teren placu zabaw jest równoznaczne z zapoznaniem się i przyjęciem Regulaminu. 

4.  Plac zabaw przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży do lat 15. 

5.  Dzieci poniżej 10 roku życia mogą przebywać na terenie placu zabaw wyłącznie pod opieką osób dorosłych 
(rodziców lub opiekunów). 

6. 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; 

b) zabrania się korzystania z huśtawek, karuzel, zjeżdźalni 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;

7.  Na terenie placu zabaw obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania napojów alkoholowych lub innych 
środków odurzających oraz zakazuje się przebywania osób nietrzeźwych. 

8. Zabrania się ponadto: 

a) wprowadzania zwierząt, z wyjątkiem psów przewodników osób niewidomych; 

b) gry w piłkę; 

c) palenia tytoniu; 

d) palenia ognisk oraz używania materiałów pirotechnicznych i szkodliwych substancji; 

e) zaśmiecania placu zabaw; 

f) niszczenia urządzeń zabawowych, elementów wyposażenia oraz roślinności; 

g) korzystania z urządzeń niesprawnych; 

h) jazdy na rowerach, rolkach i deskorolkach, wrotkach oraz pojazdami mechanicznymi.

9.  W godzinach od 20.00 do 8.00 obowiązuje zakaz przebywania na terenie placu zabaw. 

10.  W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych lub prac pielęgnacyjnych administrator może 
zabronić korzystania z placu zabaw poprzez wywieszenie, w widocznym miejscu na terenie placu zabaw, 
stosownej informacji. 

11. Wszelkie uszkodzenia urządzeń zabawowych oraz skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania i korzystania 
z placu zabaw należy zgłaszać do Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie, Plac Wolności 1, tel.74 812 63 27, email: 
urzad@miedzylesie.pl 

Telefony alarmowe  : Telefon alarmowy - 112; Policja - 997; Pogotowie Ratunkowe - 999; Straż Pożarna - 
998.
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/61/2019 Rady Miejskiej 

w Międzylesiu z dnia 30 lipca 2019 r. 

 Regulamin korzystania z siłowni zewnętrznych stanowiących własność Gminy Międzylesie 

1.  Warunkiem korzystania z siłowni zewnętrznej jest zapozanie się z poniższym regulaminem i jego 
przestrzeganie. 

2.  Siłownia zewnętrzna jest ogólnodostępnym obiektem sportowym, służącym rozwojowi sportu i rekreacji 
mieszkańców, a korzystanie z niego jest bezpłatne. 

3.  Każda osoba korzystająca z siłowni zewnętrznej zobowiązana jest dbać o utrzymanie należytego porządku 
i estetyki na terenie obiektu oraz utrzymywać w należytym stanie sprzęt sportowy. 

4.  Urządzenia siłowni zewnętrznej przeznaczone są dla młodzieży i dorosłych. 

5.  Za młodzież korzystającą z siłowni zewnętrznej odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni. 

6.  Za wszelkie szkody powstałe na skutek nieprawidłowego korzystania z obiektu, wszelkiego rodzaju 
uszkodzenia i zniszczenia wyposażenia obiektu i urządzeń, odpowiada osoba, która wyrządziła szkodę lub jej 
opiekunowie prawni. 

7.  Osoba korzystająca z urządzeń siłowni zewnętrznej ćwiczy na własną odpowiedzialność. 

8.  Każdy użytkownik korzystający z urządzeń siłowni zewnętrznej po raz pierwszy winnien zapoznać się 
z zasadami bezpiecznego korzystania z urządzenia i sposobem wykonywania ćwiczeń, zamieszczonym na każdym 
urządzeniu. 

9.  Każdy użytkownik siłowni zewnętrznej zobowiązany jest do posiadania obuwia przeznaczonego do ćwiczeń 
fizycznych zapewniającego stabilne położenie stopy na podestach. 

10. Na terenie siłowni zewnętrznej obowiązuje bezwzględny zakaz: 

a) korzystania z urządzeń niezgodnie z przeznaczeniem; 

b) hałasowania i zakłócania spokoju innym użytkownikom; 

c) niszczenia urządzeń i wyposażenia obiektu oraz roślinności; 

d) wprowadzania zwierząt, z wyjątkiem psów przewodników osób niewidomych; 

e) palenia tytoniu, spożywania alkoholu, środków odurzających lub innych podobnie działających substancji; 

f) zaśmiecania terenu; 

g) palenia ognisk oraz używania materiałów pirotechnicznych i szkodliwych substancji chemicznych; 

h) jazdy na rowerze, rolkach, deskorolkach i innym sprzęcie, z wyjątkiem pojazdów używanych przez osoby 
niepełnosprawne; 

i) korzystania z niesprawnych urządzeń.

11.  Gmina Międzylesie nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu 
niezgodnie z regulaminem, a także za mienie pozostawione na terenie obiektu. 

12. Wszelkie skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania i korzystania z siłowi zewnętrzej należy zgłaszać do 
Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie, tel.74 812 63 27, e-mail: urzad@miedzylesie.pl 

Telefony alarmowe  : Telefon alarmowy - 112; Policja - 997; Pogotowie Ratunkowe - 999; Straż Pożarna - 
998.
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