
UCHWAŁA NR XI / 58 / 07 
RADY MIASTA BRZEZINY 

z dnia 30  sierpnia 2007r. 
 
w   sprawie wprowadzenia „Regulaminu korzystania z placów  zabaw 
będących własnością Gminy Miasto Brzeziny” 
 
            Na podstawie art. 40 ust.2 pkt3 i art.41 ust.1  ustawy  z  dnia  8 marca 
1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 
23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 
1806, z 2003r.  Nr 80, poz. 717,  Nr 162, poz. 1568 i z 2004r. Nr 102, poz. 1055 
i Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz.1759 i z 2005r. Nr 172, poz.1441,Nr 175, 
poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz.128) Rada Miasta Brzeziny uchwala , co 
następuje: 
 

§1.1.Wprowadza się „Regulamin korzystania z placów zabaw będących 
własnością Gminy Miasto Brzeziny”  w brzmieniu stanowiącym załącznik do 
niniejszej uchwały. 

2.Powyższy regulamin będzie obowiązywał na terenach wydzielonych 
fizycznie pod tego typu place zabaw, na których będą się znajdowały obiekty 
użytkowe służące do rekreacji codziennej, takie jak: piaskownice, huśtawki, 
drabinki oraz inne podobne urządzenia służące zabawie. Teren placu zabaw 
musi być oznaczony tablicą jako plac zabaw. 

 
§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brzeziny. 
 
§3.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w 

Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i podlega ogłoszeniu na 
tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Brzeziny oraz na terenach placów zabaw. 
 

 
 

PRZEWODNICZĄCY   RADY 
 
 

Zbigniew Bączyński 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik do uchwały  NR XI / 58 / 07 
Rady Miasta Brzeziny  
z dnia 30  sierpnia 2007r. 
w   sprawie wprowadzenia „Regulaminu 
korzystania z placów  zabaw będących 
własnością Gminy Miasto Brzeziny” 

 
 

Regulamin korzystania z placów zabaw będących własnością Gminy Miasto Brzeziny 
 

1.Plac zabaw to ogólnodostępny teren wyposażony w urządzenia przeznaczone do zabawy                      
   i rekreacji dzieci w wieku od 3 do 10 lat. 
2.Osoby przebywające na terenie obiektu zobowiązane są do zachowania spokoju i porządku. 
3.Dzieci poniżej 7 roku życia powinny bawić się pod opieką dorosłych. 
4.Z urządzeń znajdujących się na placu należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem. 
5.Rodzice/opiekunowie dzieci winni pamiętać o odpowiedzialności prawnej za ewentualne 
szkody wyrządzone przez dzieci na osobach lub mieniu. 
6. Zabrania się w szczególności: 
a. niszczenia urządzeń , 
b. zaśmiecania terenu, 
c. jazdy na rowerze, 
d. gry w piłkę w sposób zorganizowany, 
e. wprowadzania zwierząt, 
f. wykopywania i wycinania drzew i krzewów, 
g. palenia ognisk lub korzystania z grilla, 
h. spożywania napojów alkoholowych, przebywania w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem 
działania środków  odurzających oraz palenia tytoniu. 
7.Każda osoba znajdująca się na terenie placu zabaw zobowiązana jest do stosowania się do 
niniejszego regulaminu. 
 
 
TELEFONY ALARMOWE: 
Straż Pożarna -998 
Policja – 997 
Pogotowie ratunkowe -999 
Ogólny- pomoc – 112 ( z telefonu komórkowego) 
 
 

 
 
 
 

PRZEWODNICZĄCY   RADY 
 
 

Zbigniew Bączyński 
 


