
UCHWAŁA NR I/7/15
RADY MIEJSKIEJ W PASŁĘKU

z dnia 27 lutego 2015 r.

w sprawie zasad i trybu korzystania z sołeckiego placu zabaw "Radosny Malec", usytuowanego na terenie 
sołectwa Rogajny

Na podstawie art.40 ust.2 pkt 4 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzadzie gminnym (tekst 
jednolity – Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zm. z 2013 r.: Dz.U. poz.645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) 
uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uchwala się regulamin dotyczący zasad korzystania z sołeckiego placu zabaw "Radosny Malec" 
w Rogajnach, położonego na działce nr 186/3 , w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały. 

§ 2. Postanawia się o wywieszeniu treści uchwalonego regulaminu na terenie placu zabaw, którego regulamin 
dotyczy, w sposób umożliwiający jej użytkownikom zapoznanie się z treścią regulaminu. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pasłęka. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na 
tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pasłęku oraz publikację w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 
Miejskiego w Pasłęku. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Pasłęku 

mgr Edward Skalij
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Załącznik 
do uchwały Nr I/7/15
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 27 lutego 2015 roku

REGULAMIN
SOŁECKIEGO PLACU ZABAW DLA DZIECI 

„RADOSNY MALEC” W ROGAJNACH

§ 1
Sołecki plac zabaw dla dzieci „Radosny Malec” zwany w dalszej treści 
regulaminu „placem zabaw” jest obiektem użyteczności publicznej służącym 
zabawie, rekreacji, wypoczynkowi, wychowaniu i edukacji dzieci.

§ 2
1. Z placu zabaw mogą korzystać dzieci w wieku do 14 lat.
2. Dzieci w wieku poniżej 7 lat mogą korzystać z placu tylko pod opieką 

rodziców lub pełnoletnich opiekunów.

§ 3

1. Dzieci powinny korzystać z urządzeń stanowiących wyposażenie placu zabaw 
adekwatnie do ich wieku i rozwoju psychofizycznego.

2. Z urządzeń zabawowych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem, w 
sposób wskazany przez producenta tych urządzeń.

§ 4
W celu zapewnienia bezpieczeństwa korzystającym, na terenie placu zabaw 
zabronione jest:
1) organizowanie zabaw, gier oraz przebywanie w pobliżu urządzeń zabawowych 

posiadających elementy ruchome będących w użyciu,
2) wchodzenie na elementy konstrukcji urządzeń zabawowych do tego nie 

przeznaczone,
3) przyjmowanie podczas korzystania z urządzenia zabawowego pozycji innej niż 

wynikająca z konstrukcji tego urządzenia i jego przeznaczenia,
4) korzystanie z niesprawnego technicznie urządzenia zabawowego,
5) korzystanie z placu zabaw i jego wyposażenia niezgodnie z ich 

przeznaczeniem.

§ 5
Na terenie placu zabaw obowiązują wynikające z niniejszego regulaminu oraz 
przepisów odrębnych zakazy:
1) pozostawiania śmieci i odpadów,
2) wprowadzania zwierząt,
3) wjeżdżania pojazdami dwu i jednośladowymi oraz wprowadzania sprzętu i Id: TRTER-UXMKP-VYJLT-DTFPS-RXBFV. Podpisany Strona 2



urządzeń zabawowych niezgodnych z przeznaczeniem placu zabaw,
4) spożywania napojów alkoholowych i palenia tytoniu,
5) wnoszenia materiałów, substancji i przedmiotów zagrażających 

bezpieczeństwu lub zdrowiu i życiu korzystających z placu zabaw,
6) zakłócania porządku i uniemożliwiania dzieciom korzystania z placu zabaw 

lub jego urządzeń,
7) nieobyczajnego zachowania oraz używania wulgarnego słownictwa,
8) korzystania z urządzeń zabawowych przez osoby w wieku powyżej 14 roku 

życia,
9) korzystania z placu zabaw od godz. 2200 do godz. 600 w sposób zakłócający 

ciszę nocną.

§ 6
Na terenie placu zabaw nie mogą przebywać osoby:
1) będące pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających,
2) w wieku powyżej 14 roku życia jeżeli nie pełnią roli opiekuna dziecka 

korzystającego z placu zabaw,
3) w wieku do 14 lat bez pełnoletniego opiekuna po zapadnięciu zmroku.

§ 7
Właściciel placu zabaw lub działający w jego imieniu administrator placu mogą 
czasowo wyłączyć obiekt lub jego część z użytkowania.

§ 8
Korzystający z placu zabaw zobowiązani są zapoznać się z niniejszym 
regulaminem i bezwzględnie stosować się do jego postanowień.
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