
 
 

UCHWAŁA Nr XVIII/115/08 
RADY GMINY I MIASTA IZBICA KUJAWSKA 

z dnia 22 grudnia 2008 r. 
 

w sprawie regulaminu placów zabaw i tzw. „rekreacyjno- rehabilitacyjnego parku dla dorosłych” 
 
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt. 4 w związku z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591  
z późn. zm.)  

Rada Gminy i Miasta  
uchwala, co następuje: 

 
 
§1.Uchwala się „Regulamin placów zabaw i tzw. „rekreacyjno- rehabilitacyjnego parku dla dorosłych ”, zwany dalej 
„Regulaminem”, zlokalizowanych na terenach będących własnością Gminy i Miasta Izbica Kujawska w brzmieniu 
określonym w załączniku do niniejszej uchwały. 
 
§2. Regulamin winien być podany do publicznej wiadomości na tablicy informacyjnej placu zabaw i siłowni. 
 
§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Izbica Kujawska. 
 
§4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 
 
 
 
 
 

 

Przewodniczący   
Rady Gminy i Miasta  
Zofia Warda  



Załącznik      
      do Uchwały Nr XVIII/115/08   

Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska  
            z dnia 22 grudnia 2008 r.   

 
 

Regulamin placów zabaw i tzw.” rekreacyjno – rehabilitacyjnego parku dla 
dorosłych” 
 
 
1. Place zabaw dla dzieci i dla dorosłych to ogólnodostępne tereny służące zabawie i 
rekreacji. 
2. Osoby przebywające na placu zabaw i tzw. „rekreacyjno- rehabilitacyjnym parku dla 
dorosłych ”,   obowiązuje kultura zachowania się i języka. 
3. Urządzenia zabawowe na placach zabaw przeznaczone są dla dzieci w wieku do 15 lat, 
natomiast urządzenia tzw. „ rekreacyjno- rehabilitacyjnego parku dla dorosłych 
„przeznaczone są dla osób dorosłych (pełnoletnich). 
4. Dzieci poniżej 7 roku życia powinny przebywać na placach zabaw pod opieką dorosłych. 
5. Z urządzeń zabawowych i wyposażenia do ćwiczeń należy korzystać zgodnie z ich 
przeznaczeniem. 
6. Zabrania się w szczególności: 
1) Zaśmiecania terenu i niszczenia zieleni oraz wyposażenia placów zabaw i tzw. „ 
rekreacyjno- rehabilitacyjnego parku dla dorosłych „ 
2) Wjeżdżania pojazdami mechanicznymi oraz jazdy na rowerze w pobliżu urządzeń 
zabawowych i wyposażenia do ćwiczeń 
3) Wprowadzania psów oraz wypasu zwierząt 
4) Korzystania z placów zabaw i tzw. „ rekreacyjno- rehabilitacyjnego parku dla dorosłych „ 
po zmroku oraz w czasie niesprzyjających warunków pogodowych 
5) Palenia ognisk oraz używania materiałów pirotechnicznych i szkodliwych substancji 
chemicznych 
6) Spożywania alkoholu lub innych środków odurzających, palenia tytoniu oraz przebywania 
osób nietrzeźwych 
7) Za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu ponosi 
odpowiedzialność korzystający z placów zabaw i tzw.„ rekreacyjno- rehabilitacyjnego parku 
dla dorosłych „ 
8) Uszkodzenia wyposażenia oraz inne nieprawidłowości należy zgłaszać do Burmistrza 
Gminy i Miasta Izbica Kujawska. 
9) Osoby, które umyślnie spowodowały szkody w urządzeniach na placu zabaw ponoszą 
odpowiedzialność materialną. 
 


	Nr XVIII 115 08.doc
	zalacznik_nr_1.doc

