Uchwała Nr XLII/482/2009
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 6 marca 2009 r.
w sprawie: regulaminu korzystania z placów zabaw zarządzanych przez Urząd Miasta
Nowego Sącza.
Na podstawie art. 40 ust. 1 i 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami)
oraz art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 roku Nr 70 poz. 473
z późniejszymi zmianami) Rada Miasta Nowego Sącza na wniosek Prezydenta Miasta
Nowego Sącza uchwala co następuje:
§1
Uchwala się regulamin korzystania z placów zabaw zarządzanych przez Urząd Miasta
Nowego Sącza, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§2
Regulamin korzystania z placów zabaw winien być ogłoszony na specjalnych tablicach
informacyjnych, w ilości odpowiedniej do wielkości obiektu.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Nowego Sącza.
§4
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta
(-) Stefan Chomoncik

Załącznik
do Uchwały Nr XLII/482/2009
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 6 marca 2009 r.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLACÓW ZABAW ZARZĄDZANYCH PRZEZ
URZĄD MIASTA NOWEGO SĄCZA
1. Plac zabaw służy zabawie, rekreacji i wypoczynkowi dzieci i młodzieży szkolnej.
2. Dzieci poniżej 7 lat mogą przebywać na terenie placu zabaw tylko pod opieką
rodziców lub opiekunów.
3. Z urządzeń zabawowych należy korzystać wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem,
a z uwagi na bezpieczeństwo bawiących się dzieci, należy przestrzegać następujących
reguł:
- w pobliżu urządzeń zabawowych zabronione są gry zespołowe i jazda na rowerze,
wrotkach, itp.,
- zabronione jest wchodzenie na jakiekolwiek elementy konstrukcji urządzeń
zabawowych, które nie służą do siadania lub stania , co szczególnie dotyczy huśtawek
,przeplotni, drabinek, bramek, dachów domków i innych urządzeń zabawowych
i rekreacyjnych,
- zabronione jest korzystanie z huśtawek, ważek i karuzel przez więcej niż jedno
dziecko na jednym miejscu.
4. Na placu zabaw obowiązuje zakaz:
- zaśmiecania terenu,
- niszczenia i uszkadzania roślinności,
- uszkadzania urządzeń zabawowych i rekreacyjnych oraz ogrodzeń,
- zakłócania spokoju i porządku publicznego,
- palenia ognisk, trawy oraz używania materiałów pirotechnicznych i szkodliwych
substancji chemicznych,
- wprowadzania zwierząt,
- spożywania napojów alkoholowych, palenie tytoniu oraz używania innych środków
odurzających.
5. Wszelkie uszkodzenia urządzeń zabawowych i rekreacyjnych oraz informacje
o niszczeniu zieleni i jakimkolwiek łamaniu zakazów o których mowa w pkt. 4
należy zgłaszać do Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
ul. Szwedzka 2 nr tel.(018) 4486750 lub Straży Miejskiej nr alarmowy 986.
6. Osoby nie stosujące się do powyższych zakazów podlegają odpowiedzialności
za wykroczenia, karnej i cywilnej na podstawie stosownych przepisów.

