
Uchwała Nr XV/105/2011 
Rady Gminy w Nowym Korczynie 

z dnia 25 listopada 2011 roku 
 
w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z placów zabaw i boisk rekreacyjnych 
 
 
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt  4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm./ oraz art. 2 ust. 1 i art. 13 ust. 2 ustawy 
z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów 
prawnych/ Dz.U. z 2001r. Nr 68, poz.449 ze zm. / Rada Gminy uchwala, 
co następuje :  
 

§. 1. 
 
Przyjmuje się Regulamin korzystania z placów zabaw i boisk rekreacyjnych zlokalizowanych 
na terenie Gminy Nowy Korczyn w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały. 
 

§. 2. 
 
Wykonanie uchwały powierz się Wójtowi Gminy. 
 

§. 3. 
 
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego 
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 



UZASADNIENIE 
 
do Uchwały Nr XV/105/2011 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 25 listopada 2011 
roku w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z placów zabaw i boisk 
rekreacyjnych 
 
 
            Projekt Regulaminu korzystania z placów zabaw i boisk rekreacyjnych 
zlokalizowanych na terenie Gminy Nowy Korczyn zawiera zasady i tryb korzystania 
z przedmiotowych obiektów. 
            Uchwalenie Regulaminu nałoży na osoby korzystające z tych terenów obowiązek 
stosowania określonych norm i zasad zachowania, a także osiągnięcia określonego standardu 
kultury społecznej. 
            Uchwalenie Regulaminu umożliwi również służbom porządkowym stosowne 
reagowanie w sytuacji rażącego naruszenia porządku publicznego. 
             Umieszczenie tablic informacyjnych zawierających tekst Regulaminu na terenach, 
na których będzie obowiązywać jest konieczne w odniesieniu do ewentualnych roszczeń 
odszkodowawczych z tytułu nieszczęśliwych wypadków. 



Załącznik do uchwały Rady Gminy 
                                                                                     w Nowym Korczynie XV/105/2011                                                                          

z dnia 25 listopada 2011roku  
 
 

 
 
  

REGULAMIN 
korzystania z placów zabaw i boisk rekreacyjnych zlokalizowanych 

na terenie Gminy Nowy Korczyn 
 

 
 
 

1. Plac zabaw i boiska /tereny/ rekreacyjne, zwane dalej obiektami rekreacyjnymi, są 
ogólnodostępnym terenem przeznaczonym do zabaw i wypoczynku dzieci i młodzieży, 
a także osób dorosłych. 
 

2. Z urządzeń zabawowych i sportowych  dzieci do lat 7 mogą korzystać pod opieką 
dorosłych. 
 

3. Korzystanie z poszczególnych urządzeń zabawowych i rekreacyjnych powinno być  
dostosowane do stopnia rozwoju psychoruchowego dziecka. Oceny możliwości 
korzystania przez dziecko z poszczególnych urządzeń winien dokonać rodzic/opiekun 
dziecka. 
 

4. Z urządzeń zabawowych i sportowych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem. 
 

5. Na obiekcie rekreacyjnym zabrania się w szczególności : 
 

a/ wjazdu pojazdów silnikowych, 
 
b/ jazdy na rowerze, z wyjątkiem rowerków dziecięcych, 
 
c/ wprowadzania psów, kotów i innych zwierząt 
 

6. Obiekt rekreacyjny jest dostępny w okresie od 1 kwietnia do 31 października 
w godzinach od 6.00 do 22.00 

 
         

 

 
 
 


