
Projekt

z dnia  17 września 2019 r.
Zatwierdzony przez Wójta Jemielnicy

UCHWAŁA NR ________
RADY GMINY JEMIELNICA

z dnia .................... 2019 r.

w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z placów zabaw, obiektów sportowych oraz terenów 
rekreacyjnych

Na podstawie art. 40 ust.  1 i 2 pkt 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2019 r., poz.506 i poz. 1309) uchwala  się, co następuje :

§ 1. Przyjmuje się regulaminy korzystania z placów zabaw, obiektów sportowych oraz terenów 
rekreacyjnych stanowiących własność Gminy Jemielnica, to jest:

1) regulamin korzystania z placów zabaw stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały;

2) regulamin korzystania z obiektów sportowych stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały;

3) regulamin korzystania z terenów rekreacyjnych stanowiący załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 2. Regulaminy. o których mowa w § 1 , winne być ogłoszone nna specjalnych tablicach informacyjnych 
w ilościach odpowiednich do wielkości obiektu.

§ 3. Traci moc uchw2ała Nr II/8/06 Rady Gminy Jemielnica z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie przyjęcia 
regulaminów korzystania z terenów rekreacyjnych na terenie Gminy Jemielnica (Dz. Urz. Woj. Opol. Nr 3, 
poz. 56 z dnia 19 stycznia 2007 r.)

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Jemielnicy.

§ 4. Uchwała  wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Norbert Jaskóła
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ________

Rady Gminy Jemielnica

z dnia .................... 2019 r.

Regulamin korzystania z placów zabaw będących własnością Gminy Jemielnica.

1. Plac zabaw jest obiektem użyteczności publicznej przeznaczonym do zabawy, rekreacji i wypoczynku.

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

3. Korzystanie z placu zabaw jest nieodpłatne.

4. Plac zabaw jest czynny codziennie od godz. 08:00 do zmroku. Korzystanie z placu zabaw po tych 
godzinach jest zabronione.

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

6. Dzieci poniżej 7 lat mogą przebywać na terenie placu zabaw wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich. Za 
dzieci pozostawione na placu zabaw bez opieki odpowiedzialność ponoszą ich rodzice lub opiekunowie.

7. Korzystanie z poszczególnych urządzeń zabawowych winno być dostosowane do rozwoju 
psychoruchowego dziecka. Oceny winien dokonać rodzic lub opiekun dziecka.

8. Z urządzeń będących na wyposażeniu placu zabaw wolno korzystać wyłącznie zgodnie z ich 
przeznaczeniem, przestrzegając zasad bezpieczeństwa.

9. Na terenie placu zabaw zabrania się:

1) wchodzenia na górne elementy urządzeń zabawowych, szczególnie huśtawek, przeplotni, drabinek,

2) korzystania z huśtawek, karuzel i zjeżdżalni przez więcej niż jedno dziecko na jednym miejscu 
jednocześnie,

3) korzystania z urządzeń wspinaczkowych bez nadzoru opiekunów,

4) przebywania w bezpośredniej bliskości będących w ruchu huśtawek i innych urządzeń zabawowych,

5) niszczenia urządzeń zabawowych, elementów wyposażenia, ogrodzenia oraz roślinności - 
art. 124 i art. 144 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 821 oraz z 2018 r., poz. 79)

6) wprowadzania zwierząt, z wyjątkiem psów przewodników osób niepełnosprawnych,

7) wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów,

8) korzystania z urządzeń w czasie deszczu, opadów śniegu, silnych mrozów, oblodzeni, braku widoczności 
oraz innych przypadkach zagrożenia życia i zdrowia (np. awarii urządzeń),

9) obecności osób będących pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,

10) użytkowania na terenie placu zabaw sprzętu niezgodnego z przeznaczeniem do użytkowania na placu 
zabaw np. roweru, motoroweru, hulajnogi, deskorolki, rolek itp.,

11) zanieczyszczania lub zaśmiecania placu zabaw - art. 145 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. (Dz.U. z 2019 r., 
poz. 821 oraz z 2018 r., poz. 79)

12) utrudniania korzystania z urządzeń, w które wyposażone są place zabaw i przeszkadzania w zajęciach lub 
zabawie - art. 143 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 821 oraz z 2018 r., poz. 79)

10. Osoby nieprzestrzegające Regulaminu mogą zostać usunięte z placu zabaw przez uprawnione osoby.

11. Urząd Gminy Jemielnica zastrzega sobie prawo zamknięcia placu zabaw w przypadku prac 
pielęgnacyjnych, remontowych lub w przypadkach ocenionych jako zagrażające bezpieczeństwu 
użytkowników placu zabaw, poprzez wywieszenie w widocznym miejscu stosownej informacji.

12. Wszelkie zauważone uszkodzenia urządzeń zabawowych, akty wandalizmu lub inne niebezpieczne 
zdarzenia mające miejsce na placu zabaw należy zgłaszać do Urzędu Gminy Jemielnica, ul. Strzelecka 67 (tel. 
kontaktowy: 77 4623-500) lub każdej napotkanej dorosłej osobie.
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ________

Rady Gminy Jemielnica

z dnia .................... 2019 r.

Regulamin korzystania z obiektów sportowych stanowiących własność Gminy Jemielnica.

1. Sala gimnastyczna, stadiony i boiska sportowe na terenie Gminy Jemielnica zwane dalej „obiektami 
sportowymi”, przeznaczone są do uprawiania sportu, przeprowadzania zajęć szkolnych oraz innych imprez 
sportowo rekreacyjnych i kulturalnych oraz zorganizowanych rozgrywek sportowych.

2. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o „Zarządzającym”, rozumie się przez to Wójta Jemielnicy 
lub podmiot, któremu powierzono zarządzanie i utrzymywanie obiektu sportowego.

3. Z obiektów sportowych mogą korzystać w szczególności:

1) kluby i sekcje sportowe pod nadzorem instruktora lub trenera,

2) dzieci i młodzież szkolna pod nadzorem nauczyciela lub w przypadku innych zajęć pod nadzorem 
pełnoletniego opiekuna,

3) zakłady pracy, instytucje, organizacje, zorganizowane grupy osób fizycznych pod nadzorem prowadzącego,

4) osoby fizyczne,

5) uczestnicy oraz kibice wyłącznie na organizowanych imprezach sportowych lub innych imprezach 
z udziałem publiczności.

4. Harmonogram korzystania z obiektu sportowego ustala Zarządzający, w oparciu o rezerwacje 
dokonywane przez podmioty zamierzające korzystać z obiektu.

5. Osoby przebywające w obiekcie sportowym zobowiązane są do ścisłego przestrzegania regulaminu, 
poleceń i zaleceń Zarządzającego oraz przestrzegania przepisów bhp i p.poż. oraz utrzymania czystości 
i porządku.

6. Zarządzający nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione lub pozostawione na obiekcie

7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom korzystającym z obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem zabrania się:

1) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego (np. rowery, motorowery, itp.) niż przeznaczonego do 
korzystania z boiska i bieżni, oraz używania sprzętu niesportowego,

2) materiałów lub narzędzi niebezpiecznych,

3) niszczenia urządzeń, bieżni i płyty boiska - art. 124 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. (Dz.U. z 2019 r., 
poz. 821 oraz z 2018 r., poz. 79)

4) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,

5) palenia tytoniu, spożywania alkoholu i środków odurzających oraz przebywania osób nietrzeźwych,

6) samowolnego przesuwania, przenoszenia bramek i innych urządzeń,

7) zanieczyszczania i zaśmiecania obiektu - art. 145 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. (Dz.U. z 2019 r., 
poz. 821 oraz z 2018 r., poz. 79)

8) utyrudniania prowadzenia zajęć, gier lub inne imprezy odbywające się na lub w obiekcie ,

9) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,

10) wprowadzania zwierząt,

11) umieszczania bez zgody Zarządzającego tablic, banerów i innych materiałów reklamowych,

12) korzystania z obiektu bez zgody Zarządzającego,

13) przebywania na obiekcie po zapadnięciu zmroku.
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8. Rozstrzygnięcia dotyczące korzystania z obiektu podejmuje Zarządzający, który

w zależności od sytuacji może:

1) nakazać zmianę obuwia i stroju na sportowe,

2) zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie,

3) nakazać opuszczenie obiektu;

9. Zarządzający w szczególnie uzasadnionych przypadkach, może odwołać rezerwację

obiektu.

10. Dzieci poniżej 7 roku życia mogą przebywać na lub w obiekcie jedynie pod

bezpośrednią opieką rodziców lub opiekunów.

11. Wejście na teren obiektu jest jednoznaczne z akceptacją zapisów niniejszego

regulaminu.

Osoby korzystające z obiektu mają obowiązek zgłosić Zarządzającemu wszelkie uszkodzenia sprzętu, 
urządzeń i wyposażenia oraz poinformować o występujących zagrożeniach Urząd Gminy Jemielnica, ul. 
Strzelecka 67 (tel. kontaktowy: 77 4623-500) lub każdej napotkanej dorosłej osobie.
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr ________

Rady Gminy Jemielnica

z dnia .................... 2019 r.

Regulamin korzystania z terenów rekreacyjnych  stanowiących własność
Gminy Jemielnica.

1. Tereny rekreacyjne służą rekreacji i wypoczynkowi.

2. Na terenie parkowym i rekreacyjnym obowiązuje zakaz:

1) zanieczyszczania i zaśmiecania terenu - art. 145 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. (Dz.U. z 2019 r., 
poz. 821 oraz z 2018 r., poz. 79)

2) niszczenia i uszkadzania roślinności - art. 144 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. (Dz.U. z 2019 r., 
poz. 821 oraz z 2018 r., poz. 79)

3) niszczenia oraz przestawiania ławek, koszy i innych elementów wyposażenia - art. 124 ustawy z dnia 
20 maja 1971 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 821 oraz z 2018 r., poz. 79)

4) palenia ognisk z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych,

5) używania materiałów pirotechnicznych i szkodliwych substancji chemicznych,

6) spożywania napojów alkoholowych, palenia tytoniu oraz używania środków odurzających - 
art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 26 października 1982 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 2137, poz. 2244 oraz 
z 2019 r., poz. 730)

7) przebywania w stanie nietrzeźwym i pod wpływem środków odurzających,

8) zachowań, zakłócających porzadek puibliczny, spokój,  odpoczynek i bezpieczeństwo innych 
użytkowników - art. 51 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 821 oraz z 2018 r., poz. 79)

9) wjazdu wszelkich pojazdów bez zgody administratora terenu za wyjątkiem wózków inwalidzkich 
i rowerów,

10) prowadzenia psów bez smyczy i bez kagańca,

11) prowadzenia handlu i usług bez zezwolenia administratora terenu,

12) umieszczania bez zezwolenia administratora terenu tablic, napisów oraz ogłoszeń,

13) organizowania imprez bez zgody administratora terenu.

3. Korzystający z terenów parkowych i rekreacyjnych właściciele zwierząt zobowiązani są do sprzątania 
odchodów pozostawionych przez ich zwierzęta.

4. Korzystanie z terenów parkowych i rekreacyjnych odbywa się na własną

odpowiedzialność korzystającego lub na odpowiedzialność opiekunów dzieci.

5. Wszelkie nieprawidłowości, uszkodzenia urządzeń i wypadki należy niezwłocznie zgłaszać do Urzędu 
Gminy Jemielnica, ul. Strzelecka 67 (tel. kontaktowy: 77 4623-500) lub każdej napotkanej dorosłej osobie.
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