
  
Uchwała Nr XLVI(334)2009 
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia  7 października 2009 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z placów zabaw oraz terenów rekreacyjnych 
w granicach administracyjnych Gminy Brzesko.

Na podstawie art. 18 ust. 1, 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 2001 r.  Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Brzesku 
uchwala co następuje:

§ 1.

Wprowadza się "Regulamin korzystania z placów zabaw oraz terenów rekreacyjnych w granicach 
administracyjnych Gminy Brzesko", stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Granice terenów, na których obowiązuje Regulamin, określa Burmistrz Brzeska w drodze odrębnego 
zarządzenia.

§ 3.

 Regulamin podaje się do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie go na tablicach usytuowanych 
na placach zabaw oraz terenach rekreacyjnych.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeska .

§ 5.

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



ZAŁĄCZNIK Nr 1 

REGULAMIN
korzystania z placów zabaw oraz terenów rekreacyjnych w granicach administracyjnych

Gminy Brzesko

1. Place zabaw oraz tereny rekreacyjne pełnią funkcje zdrowotne i  rekreacyjno -  wypoczynkowe.

2. Na placu zabaw lub terenie rekreacyjnym zabrania się:
1) niszczenia drzew i krzewów;
2) niszczenia sprzętu i urządzeń zabawowych i sportowych oraz innych urządzeń;
3) jazdy  i  parkowania  pojazdów  samochodowych,  z  wyjątkiem  pojazdów  służb  komunalnych  oraz 

pojazdów uprzywilejowanych;
4) palenia ognisk lub korzystania z grilla poza miejscem wyznaczonym;
5) zaśmiecania terenu;
6) tworzenia dzikich wysypisk;
7) spożywania wszelkich napojów alkoholowych, lub przebywania w stanie nietrzeźwym;
8) palenia tytoniu oraz używania środków odurzających;
9) wprowadzania psów i kotów (dotyczy placów zabaw);

10) prowadzenia działalności handlowej i umieszczania reklam poza miejscami wyznaczonymi do tego 
celu przez Urząd Miejski,

11) prowadzenia gier hazardowych,
12)  wnoszenia  broni,  materiałów  wybuchowych,  fajerwerków,  innych  wyrobów  pirotechnicznych, 
substancji  żrących lub farbujących oraz innych przedmiotów niebezpiecznych lub mogących być użyte 
jako  broń.

3. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na placach zabaw i terenach rekreacyjnych wyłącznie pod opieką osób 
dorosłych.

4. Place zabaw i  place do gier  sportowych na terenach rekreacyjnych stanowiących własność Gminy 
Brzesko funkcjonują w godz. od 6.00 do zmroku.

5.  Urządzenia  zabawowe  znajdujące  się  na  placu  zabaw  należy  wykorzystywać  zgodnie  z  ich 
przeznaczeniem i wykonywać tylko te ćwiczenia, do których zostały zaprojektowane.

6.  Każda osoba znajdująca się na placu zabaw lub terenie rekreacyjnym zobowiązana jest stosować się 
do niniejszego regulaminu.

7. Gmina nie ponosi odpowiedzialności:
a) za kradzieże oraz przedmioty pozostawione na terenie placu,
b) za wszelkie szkody powstałe na skutek nieprzestrzegania regulaminu.

8. Wszelkie nieprawidłowości, uszkodzenia urządzeń i wypadki należy niezwłocznie zgłaszać do Urzędu 
Gminy  Brzesku  ul.  Głowackiego  51,  32-800  Brzesko,  tel.  014/68663100.  Plac  podlega  okresowym 
kontrolom i przeglądom.


