
UCHWAŁA NR 132/XXXIII/09  

RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIE  

z dnia 24 listopada 2009 r.  

 

w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z miejsc zabaw przeznaczonych dla dzieci 
i młodzieży zlokalizowanych na terenie miasta Szczuczyna. 

 

Na podstawie art. 40 ust. 1 i 2 pkt 4 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,
poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218,
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 14 ust. 6 ustawy
z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U.

z 2007 r. Nr 70, poz. 473, Nr 115, poz. 793, Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr
18, poz. 97) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się regulamin korzystania z miejsc zabaw przeznaczonych dla dzieci i młodzieży

zlokalizowanych na terenie miasta Szczuczyn stanowiacy załącznik do niniejszej uchwały.  

§ 2. Regulamin korzystania z miejsc zabaw winien być ogłoszony na specjalnych tablicach

informacyjnych, w ilości odpowiedniej do wielkości obiektu.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczuczyna.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Województwa Podlaskiego.  

Przewodniczący Rady  

 

Jerzy Szymanowski 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z MIEJSC ZABAW  

Miejsce zabaw ma służyć wypoczynkowi naszych najmłodszych. Starajmy się, aby zabawa dzieci nie

była zakłócona wypadkami spowodowanymi nieprzemyślanymi działaniami. Zadbajmy o to, aby teren
miejsca zabaw mógł służyć wyłącznie jako miejsce zabaw i wypoczynku.  

Załącznik do Uchwały Nr 

132/XXXIII/09 

Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 24 listopada 2009 r.

1) Miejsce zabaw służy zabawie, rekreacji i wypoczynkowi dzieci i młodzieży szkolnej.

2) Dzieci poniżej 7 lat mogą przebywać na miejsca placu zabaw tylko pod opieką rodziców lub
opiekunów. 

3) Z urządzeń zabawowych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem, a ponadto z uwagi na
bezpieczeństwo bawiących się, należy przestrzegać nastepujących reguł: 

a) w pobliżu urządzeń zabawowych zabranione sa gry zespołowe i jazda na rowerze,

b) zabronione jest wchodzenie na górne elementy konstrukcji urządzeń zabawowych, szczególnie
dotyczy to huśtawek, przeplotni, drabinek, bramek i dachów domków, 

c) zabronione jest korzystanie z hustawek, ważek i karuzel przez więcej niż jedno dziecko na

jednym miejscu. 

4) Na miejscu zabaw obowiązuje zakaz: 

a) zaśmiecania terenu,

b) niszczenia i uszkadzania roślinności,

c) dewastowania urządzeń zabawowo-rekreacyjnych oraz ogrodzeń i nawierzchni syntetycznej,

d) zakłócania spokoju i porządku publicznego,

e) palenia ognisk oraz używania materiałów pirotechnicznych i szkodliwych substancji
chemicznych, 

f) wprowadzania zwierząt,

g) spożywania napojów alkoholowych lub innych środków odurzających,

h) przebywania osób nietrzeźwych oraz palenia tytoniu.

5) Wszelkie zauważone uszkodzenia urządzeń zabawowych lub zniszczenia zieleni prosimy zgłaszać
do Urzędu Miejskiego, tel. 86 273 50 80. 
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