
 

 

UCHWAŁA NR XXII/230/20 

RADY MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE 

z dnia 28 maja 2020 r. 

w sprawie regulaminu korzystania z placów zabaw, urządzeń siłowni zewnętrznych  

i stref street workout administrowanych przez Gminę Kędzierzyn-Koźle 

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 713) Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się Regulamin korzystania z placów zabaw, administrowanych przez Gminę Kędzierzyn-Koźle, 

w brzmieniu ustalonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Uchwala się Regulamin korzystania z urządzeń siłowni zewnętrznych i stref street workout, 

administrowanych przez Gminę Kędzierzyn-Koźle, w brzmieniu ustalonym w załączniku nr 2 do niniejszej 

uchwały. 

§ 3. Każdy korzystający z placów zabaw, urządzeń siłowni zewnętrznych i stref street workout 

administrowanych przez Gminę Kędzierzyn-Koźle zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kędzierzyn-Koźle. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Opolskiego. 

 

Przewodniczący 

 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle 

 

Ireneusz Wiśniewski 

  

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 4 czerwca 2020 r.

Poz. 1640



Załącznik nr 1 

 do uchwały nr XXII/230/20 

Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle 

z dnia 28 maja 2020 r. 

 

Regulamin korzystania z placów zabaw 

1. Regulamin obowiązuje na placach zabaw, administrowanych przez Gminę Kędzierzyn-Koźle, zwaną 

dalej Administratorem. 

2. Plac zabaw to ogólnodostępny teren służący zabawie, rekreacji i wypoczynkowi. Przez plac zabaw należy 

rozumieć również teren rekreacyjno-sportowy stanowiący wspólnie z placem zabaw jeden kompleks (obiekt). 

3. Dzieci do lat 7 muszą przebywać na terenie placu zabaw wyłącznie pod opieką rodziców lub pełnoletnich 

opiekunów. 

4. Korzystanie z poszczególnych urządzeń zabawowych winno być dostosowane do rozwoju psychoruchowego 

dziecka. Oceny winien dokonać rodzic lub opiekun dziecka. 

5. Z urządzeń będących na wyposażeniu placu zabaw wolno korzystać wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem, 

przestrzegając zasad bezpieczeństwa. 

6. Na terenie placu zabaw zabrania się: 

1) wchodzenia na górne elementy konstrukcyjne urządzeń zabawowych, szczególnie huśtawek, przeplotni, 

drabinek, bramek; 

2) korzystania z huśtawek, karuzel i zjeżdżalni przez więcej niż jedno dziecko na jednym miejscu jednocześnie; 

3) korzystania z urządzeń wspinaczkowych bez nadzoru opiekunów; 

4) przebywania w bezpośredniej bliskości będących w ruchu huśtawek i innych urządzeń zabawowych; 

5) wprowadzania zwierząt, z wyjątkiem psów służbowych i psów przewodników osób niepełnosprawnych; 

6) zaśmiecania terenu placu zabaw. 

7. Korzystanie z placu zabaw, w tym z urządzeń zabawowych i innych urządzeń stanowiących wyposażenie 

placu zabaw może odbywać się w godz. 6
00

-22
00

. Korzystanie z placu zabaw, w tym z urządzeń zabawowych  

i innych urządzeń stanowiących wyposażenie placu zabaw w godz. 22
01

-5
59

 jest niedozwolone. 

8. Osoby nieprzestrzegające Regulaminu mogą zostać usunięte z placu zabaw przez uprawnione osoby. 

9. Administrator zastrzega sobie prawo zamknięcia placu zabaw w przypadku prac pielęgnacyjnych, 

remontowych lub w przypadkach ocenionych jako zagrażających bezpieczeństwu użytkowników placu zabaw, 

poprzez wywieszenie w widocznym miejscu stosownej informacji. 

10. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody powstałe w trakcie korzystania  

z obiektów bez jego winy, w szczególności spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu, 

niestosowaniem się do uwag i instrukcji korzystania z obiektów i urządzeń, działaniami innych użytkowników. 

11. Wszelkie zauważone uszkodzenia urządzeń zabawowych, akty wandalizmu lub zdarzenia mogące 

stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia użytkowników placu zabaw należy zgłaszać Straży Miejskiej  

w Kędzierzynie-Koźlu. 

Telefony kontaktowe: 

Policja – 997     Pogotowie Ratunkowe – 999    Straż Miejska – 986 
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Załącznik nr 2 

 do uchwały nr XXII/230/20 

Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle 

z dnia 28 maja 2020 r. 

 

Regulamin korzystania z urządzeń siłowni zewnętrznych i stref street workout 

1. Regulamin obowiązuje na siłowniach zewnętrznych oraz strefach street workout, administrowanych 

przez Gminę Kędzierzyn-Koźle, zwaną dalej Administratorem. 

2. Strefy urządzeń siłowni zewnętrznych oraz street workout to ogólnodostępny teren służący rekreacji. 

3. Siłownie zewnętrzne oraz strefy street workout przeznaczone są dla użytkowników powyżej 14 roku 

życia. W przypadku korzystania z urządzeń przez dzieci poniżej 14 roku życia konieczna jest opieka rodziców 

lub pełnoletnich opiekunów. 

4. Każda osoba korzystająca z urządzeń siłowni ma obowiązek zapoznać się z zasadami bezpiecznego 

korzystania z urządzenia i sposobem wykonywania ćwiczeń, zamieszczonym na każdym urządzeniu. 

5. Korzystający z urządzeń wykonują ćwiczenia na własną odpowiedzialność. 

6. Intensywność wykonywanych ćwiczeń należy dopasować do własnych możliwości. Zbyt intensywny 

trening może powodować kontuzje. 

7. Na terenie siłowni zewnętrznych oraz stref street workout zabrania się: 

1) korzystania z urządzeń w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem; 

2) korzystania z urządzeń wyłączonych z użytkowania bądź też noszących widoczne ślady uszkodzeń; 

3) wprowadzania zwierząt, z wyjątkiem psów służbowych i psów przewodników osób niepełnosprawnych; 

4) zaśmiecania terenu siłowni zewnętrznych oraz stref street workout. 

8. Korzystanie z terenu siłowni zewnętrznych i stref street workout, w tym z urządzeń stanowiących 

wyposażenie ww. terenów może odbywać się w godz. 6
00

-22
00

. Korzystanie z terenu siłowni siłowni 

zewnętrznych i stref street workout, w tym z urządzeń stanowiących wyposażenie ww. terenów w godz. 22
01

-5
59

 

jest niedozwolone. 

9. Osoby nieprzestrzegające Regulaminu mogą zostać usunięte z terenu siłowni zewnętrznych oraz stref 

street workout przez uprawnione osoby. 

10. Administrator zastrzega sobie prawo zamknięcia terenu siłowni zewnętrznych oraz stref street workout, 

w przypadku prac pielęgnacyjnych, remontowych lub w przypadkach ocenionych jako zagrażających 

bezpieczeństwu użytkowników, poprzez wywieszenie w widocznym miejscu stosownej informacji. 

11. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody powstałe w trakcie korzystania  

z obiektów bez jego winy, w szczególności spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu, 

niestosowaniem się do uwag i instrukcji korzystania z obiektów i urządzeń, działaniami innych użytkowników. 

12. Wszelkie zauważone uszkodzenia urządzeń, akty wandalizmu lub zdarzenia mogące stanowić zagrożenie 

dla zdrowia lub życia użytkowników siłowni zewnętrznych i stref street workout należy zgłaszać Straży Miejskiej  

w Kędzierzynie-Koźlu. 

Telefony kontaktowe: 

Policja – 997     Pogotowie Ratunkowe – 999    Straż Miejska – 986 

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 3 – Poz. 1640


		2020-06-04T15:11:43+0000
	Polska
	Joanna Pietrzykowska
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




