UCHWAŁA NR LIII/274/18
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA
z dnia 25 września 2018 r.
w sprawie zasad korzystania z placów zabaw i siłowni zewnętrznych Gminy Miejskiej Chojnów
Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt 4 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) Rada Miejska Chojnowa uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się regulaminy korzystania z placów zabaw i siłowni zewnętrznych będących własnością
Gminy Miejskiej Chojnów, stanowiące załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Regulaminy, o których mowa w § 1, podlegają podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie
na tablicach informacyjnych, usytuowanych przy wejściu na teren placów zabaw i siłowni zewnętrznych
w widocznym miejscu.
§ 3. Każda osoba przebywająca na terenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej zobowiązana jest stosować się
do niniejszego regulaminu.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chojnowa.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Chojnowa
Jan Skowroński
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIII/274/18
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 25 września 2018 r.
REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLACÓW ZABAW BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ
GMINY MIEJSKIEJ CHOJNÓW
1. Plac zabaw jest ogólnodostępnym terenem przeznaczonym do zabawy, rekreacji i wypoczynku.
2. Plac zabaw przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży do lat 15.
3. Dzieci poniżej 7 roku życia mogą przebywać na terenie placu zabaw wyłącznie pod opieką osób
dorosłych.
4. Za dzieci pozostawione na placu zabaw bez opieki odpowiedzialność ponoszą ich rodzice lub
opiekunowie.
5. Korzystanie z poszczególnych urządzeń zabawowych powinno być dostosowane do rozwoju
psychofizycznego dziecka. Oceny winien dokonać rodzic lub opiekun dziecka.
6. Z urządzeń będących na wyposażeniu placu zabaw wolno korzystać wyłącznie zgodnie z ich
przeznaczeniem, przestrzegając zasad bezpieczeństwa.
7. Na terenie placu zabaw zabrania się:
a) wchodzenia na górne elementy urządzeń zabawowych szczególnie huśtawek, przeplotni, drabinek, dachów;
b) wchodzenia na płoty, furtki, bramy, ogrodzenia oraz inne urządzenia, które temu nie służą;
c) korzystania z huśtawek, karuzel i zjeżdżalni przez więcej niż jedno dziecko na jednym miejscu jednocześnie;
d) korzystania z urządzeń wspinaczkowych bez nadzoru opiekunów;
e) jazdy na rowerze lub pojeździe mechanicznym;
f) przebywania w bezpośredniej bliskości będących w ruchu huśtawek i innych urządzeń zabawowych;
g) siadania na oparcia ławek;
h) zaśmiecania placu zabaw,
i) spożywania alkoholu i środków odurzających oraz przebywania osób będących pod wpływem alkoholu lub
innych środków odurzających;
j) palenia tytoniu;
k) niszczenia urządzeń zabawowych, elementów wyposażenia, ogrodzenia oraz roślinności;
l) gry w piłkę;
m) wprowadzania zwierząt z wyjątkiem psów służbowych i psów przewodników osób niepełnosprawnych;
n) palenia ognisk oraz używania materiałów pirotechnicznych i szkodliwych substancji;
o) wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów;
p) przeszkadzania innym użytkownikom w zabawie,
q) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,
r) korzystania z urządzeń w czasie deszczu, opadów śniegu, silnych mrozów, oblodzeń, braku widoczności oraz
innych przypadkach zagrożenia życia i zdrowia (np. awarii urządzeń).
8. Osoby nie stosujące się do zakazów określonych w ust. 7 niniejszego regulaminu podlegają karze
grzywny orzekanej w trybie i na zasadach określonych w prawie o wykroczeniach.
9. Z urządzeń placu zabaw można korzystać codziennie w godzinach 700 – 2100.
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10. Poza wyznaczonymi godzinami zabrania się korzystania z urządzeń placu zabaw, w tym wchodzenia na
wyznaczony teren placu zabaw.
11. Urząd Miejski w Chojnowie zastrzega sobie prawo zamknięcia placu zabaw w przypadkach ocenionych
jako zagrażające bezpieczeństwu użytkowników placu zabaw lub podczas prowadzenia prac związanych
z utrzymaniem placu zabaw. Administrator poinformuje o tym użytkowników placu zabaw poprzez
wywieszenie w widocznym miejscu na terenie placu zabaw stosownej informacji. W tym czasie zabronione jest
korzystanie z placu zabaw.
12. Zabrania się korzystania z niesprawnych urządzeń.
13. Wszelkie zauważone uszkodzenia urządzeń zabawowych, akty wandalizmu lub inne niebezpieczne
zdarzenia mające miejsce na placu zabaw należy zgłaszać do Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urzędu
Miejskiego w Chojnowie, Pl. Zamkowy 1 tel. 768186681.
TELEFONY ALARMOWE: Numer alarmowy 112, Pogotowie ratunkowe 999, Straż Pożarna 998,
Policja 997.
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIII/274/18
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 25 września 2018 r.
REGULAMIN KORZYSTANIA Z SIŁOWNI ZEWNĘTRZNYCH BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ
GMINY MIEJSKIEJ CHOJNÓW
1. Siłownia zewnętrzna jest obiektem ogólnodostępnym przeznaczonym do ćwiczeń na świeżym powietrzu.
2. Administratorem obiektów są dyrektorzy gminnych jednostek organizacyjnych, organy wykonawcze
jednostek pomocniczych lub inny podmiot, któremu Gmina Miejska Chojnów powierzyła zarządzenie
i utrzymanie obiektów i urządzeń.
3. Osoby korzystające z siłowni zewnętrznej są zobowiązane do zapoznania się z niniejszym regulaminem
i przestrzegania ustalonych zasad.
4. Korzystanie z siłowni zewnętrznej jest bezpłatne.
5. Siłownia jest przeznaczona dla osób dorosłych. Dzieci do 14- tego roku życia powinny pozostawać pod
opieką dorosłych.
6. Z siłowni zewnętrznej można korzystać pod warunkiem, że wszystkie obiekty użytkuje się zgodnie z ich
przeznaczeniem.
7. Urządzenia są przeznaczone do rekreacyjnego treningu.
8. Ćwiczenia należy wykonywać zgodnie z instrukcją przymocowaną na każdym urządzeniu, a ich
intensywność dopasować do indywidualnej kondycji ponieważ nieprawidłowe lub zbyt intensywne używanie
sprzętu może wywołać kontuzje lub urazy zdrowia.
9. Na terenie siłowni zabrania się w szczególności:
a) palenia tytoniu,
b) spożywania napojów alkoholowych,
c) przyjmowania środków odurzających,
d) wprowadzania zwierząt,
e) korzystania z siłowni w godzinach nocnych,
f) poruszania się pojazdami,
g) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,
h) palenia ognisk oraz używania materiałów pirotechnicznych i szkodliwych substancji,
i) wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów;
j) zaśmiecania terenu i niszczenia sprzętu i urządzeń,
k) korzystania z urządzeń w czasie deszczu, opadów śniegu, silnych mrozów, oblodzeń, braku widoczności
oraz innych przypadkach zagrożenia życia i zdrowia (np. awarii urządzeń),
l) zabrania się wspinania na urządzenia (nie dotyczy urządzeń przeznaczonych do wspinaczki).
10. Osoby niszczące osprzęt i urządzenia siłowni, bądź ich opiekunowie prawni, ponoszą odpowiedzialność
materialną.
11. W godzinach nocnych zabrania się korzystania z urządzeń siłowni zewnętrznej, w tym wchodzenia na
wyznaczony teren siłowni zewnętrznej.
12. Urząd Miejski w Chojnowie zastrzega sobie prawo zamknięcia siłowni zewnętrznej w przypadkach
ocenionych jako zagrażające bezpieczeństwu użytkowników lub podczas prowadzenia prac związanych
z utrzymaniem siłowni. Administrator poinformuje o tym użytkowników, poprzez wywieszenie w widocznym
miejscu stosownej informacji. W tym czasie zabronione jest korzystanie z siłowni zewnętrznej.
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13. Zabrania się korzystania z niesprawnych urządzeń.
14. Wszelkie zauważone uszkodzenia urządzeń, akty wandalizmu lub inne niebezpieczne zdarzenia mające
miejsce w obrębie siłowni zewnętrznej należy zgłaszać do Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urzędu
Miejskiego w Chojnowie, Pl. Zamkowy 1 tel. 76 818 66 81.
TELEFONY ALARMOWE: Numer alarmowy 112, Pogotowie ratunkowe 999, Straż Pożarna 998,
Policja 997.
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UZASADNIENIE
do Uchwały Nr LIII/274/18 Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 25 września 2018 r.
W trosce o bezpieczeństwo użytkowników placów zabaw i siłowni miejskich oraz w związku z tym, że
nasiliły się przypadki dewastowania wyposażenia oraz zaśmiecania tych terenów, koniecznym jest
wprowadzenie regulaminu korzystania z terenów placów zabaw i siłowni zewnętrznych.
Wprowadzenie regulaminu ułatwi Policji oraz organom Gminy egzekwowanie zachowania ładu i porządku.
Przewodniczący Rady Miejskiej Chojnowa
Jan Skowroński
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