
Załącznik nr 17 

do uchwały Nr 322/XXII/2016 

Rady Gminy Lesznowola 

z dnia 30 września 2016r. 

 

Regulamin 

korzystania z publicznych placów zabaw  

w Gminie Lesznowola 

 

1. Plac zabaw jest ogólnodostępnym obiektem  użyteczności publicznej, służącym zabawie, rekreacji 

i wypoczynkowi dzieci i młodzieży. 

2. Plac zabaw czynny jest codziennie od godz. 9.00 do zmroku. 

3. Urządzenia zabawowe przeznaczone są dla dzieci do lat 10. Dzieci mogą przebywać na placu 

zabaw wyłącznie pod opieką osób dorosłych.  

4. Na terenie placu zabaw zabrania się: 

1) zakłócania spokoju innych użytkowników placu zabaw, 

2) korzystania z urządzeń zabawowych w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem, 

3) przebywania w bezpośrednim sąsiedztwie urządzeń zabawowych będących w ruchu, 

4) wchodzenia na dachy domków , altanek, wież itp. oraz główne elementy konstrukcji 

obiektów: huśtawek, drabinek, przeplotni, 

5) korzystania z huśtawek, ważek lub karuzeli przez więcej niż jednego użytkownika 

jednocześnie na jednym miejscu, 

6) przestawiania urządzeń zabawowych oraz ławek lub koszy na śmieci,  

7) dewastowania wyposażenia placu zabaw oraz ogrodzenia, 

8) niszczenia lub uszkadzania roślinności, 

9) zaśmiecania lub zanieczyszczania placu zabaw, 

10) wprowadzania zwierząt, 

11) wprowadzania i poruszania się po placu zabaw rowerami lub innymi pojazdami, 

12) rozbijania namiotów i biwakowania, a zwłaszcza palenia ognisk, 

13) spożywania napojów alkoholowych lub innych środków odurzających, palenia tytoniu a także 

wchodzenia osób pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, 

14) wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów i pozostawianie ich na terenie placu zabaw, bądź 

na urządzeniach, 

15) wnoszenia innych przedmiotów, które uniemożliwiałyby korzystanie z urządzeń, bądź 

stanowiłyby przeszkody i zagrożenia dla innych korzystających z placu, 

5. Dopuszcza się zamknięcie placu zabaw w okresie zimowym i gdy niesprzyjające warunki 

atmosferyczne nie pozwalają na bezpieczne korzystanie z niego. 

6. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy regulaminu będą usuwane z obiektu. 

7. Wszelkie zauważone przypadki niszczenia lub uszkadzania urządzeń zabawowych, ogrodzenia 

placu zabaw lub roślinności należy zgłaszać administratorowi placu zabaw. 

8. W przypadku kontuzji, wypadku lub innego zagrożenia, należy niezwłocznie powiadomić 

odpowiednie służby: Pogotowie ratunkowe – tel. 999, Straż Pożarna –  tel. 998, Policja – tel. 997 

9. Wszelkie uszkodzenia urządzeń lub zniszczenia należy niezwłocznie zgłosić do administratora 

placu zabaw. 

 

  


