
Zarzqdzenie Nr 585/16

Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny

z dnia 29 listopada 2016 r.

dotyczqce konsultacji projektu uchwaly w sprawie przyjqcia regulaminu korzystania
z plac6w zabaw zlokalizowanych na nieruchomo6ciach stanowiEcych wNasno6c
Gminy i Miasta Czenrvionka-Leszczyny

Na podstawie art. 30 ust.1 ustavvy z dnia I marca 1 990r. o samorzqdzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z po2n. zm.) w zwiqzku z g 3 i 4 Uchwaly
Nr lX13B/15 z dnia 26 czerwca 2015 roku Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
w sprawie okre5lenia szczeg6lowego sposobu konsultowania z ,ad4 dzia+alnosci po2ytku
publicznego i organizacjami pozarzqdowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o dzialalnoSci po2ytku publicznego
i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) projekt6w akt6w prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczqcych dzialalnoSci statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj.
Slqskiego z 2015 r. poz. 3888).

1.

zarzqdzam, co nastqpuje :

s1

Przeprowadzi6 konsultacje, kt6rych przedmiotem jest projekt uchwaly Rady
Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie przyjgcia regulaminu korzystania
z plac6w zabaw zlokalizowanych na nieruchomoSciach stanowiqcych wlasno6i
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
Ustalid termin przeprowadzenia konsultacji od29.11.2016 do 06.12.2016 roku.
Podmiotami uprawnionymi do udzialu w konsultacjach sq organizacje pozarzqdowe
i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o dzialalno6ci po2ytku publicznego io wolontariacie (t.j. Dz.U. 22016 r. poz. 1817)
onz rada po2ytku publicznego.
Wszelkie uwagi i opinie do projektu uchwaly mo2na zglaszac:
1) w formie pisemnej na adres: Urzqd Gminy i Miasta Czenarionka-Leszczyny,

ul. Parkowa 9, 44-230 Czerurionka-Leszczyny (decyduje data wplywu do Urzqdu
Gminy i Miasta),

2) pocztq e le ktro n icznq na ad res e-ma i I : ron. n@czerwion ka-les zczy ny.pl,
3) za poSrednictwiem faksu pod numerem 32 431 17 60.
Udzielanie wyja5niefi oraz przyjmowanie wniosk6w i opinii dogczqcych projektu
uchwaly nalezy do kompetencji Kierownika Referatu lnfrastruktury i Gospodarki
NieruchomoSciami.

s2

Projekt uchwaly, o kt6rym mowa w g 1 pkt
Zarzqdzenia.
Nie przedstawienie przez ww podmioty opinii
oznacza akceptacjq przedstawionego projektu

'l stanowi zalqcznik do niniejszego

w terminie okreslonym w $ 1 pkt 2
uchwaly, o kt6rej mowawg 1pkt1.
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5.

2.
3.
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s3

Sprawozdanie z pzeprowadzonych konsultacji zostanie przedstawione Radzie
Miejskiej.
Do sprawozdania, o kt6rym mowa w ust. 1 Burmistrz zalqczy wlasne stanowisko
odno6nie uzyskanych opinii i publikuje je na stronie internetowej Urzqdu Gminy
i Miasta Czerwionka-Le szczyny.

s4

Wykonanie Zazqdzenia powierzam Kierownikowi Referatu lnfrastruktury i Gospodarki
NieruchomoSciami.

s5

Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.
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PROJEKT
Uchwala Nr ......................./1 6

Rady Miejskiej w Czerwionce- Leszczynach

z dnia ............. 2016 r.

w sprawie przyjecia regulaminu korzystania z plac6w zabaw zlokalizowanych na
nieruchomo5ciach stanowiecych wlasnoS6 Gminy : Miasta Czenvionka-Leszczyny

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkl 4 i art. 41 ust. 'l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzedzie
gminnym (t.j. Dz.U. 22016 t., poz. 446 z p62n. zm.)

Rada Miejska w Czenrionce- Leszczynach
uchwala, co nastgpuje:

sl
1. Uchwala sie regulamin kozystania z plac6w zabaw zlokalizowanych na nieruchomosciach

stanowiecych wlasnoSC Gminy i Miasta CzeMionka-Leszczyny.
2. Regulamin, o kt6rym mowa w ust.1 stanowi zalqcznik do niniejszej uchwaly.

s2

Regulamin, o kt6rym mowa w 51 podaje sie do publicznej wiadomoSci popzez wyl/vieszenie
na tablicach informacyjnych umieszczonych przy wejsciu na teren plac6w zabaw, kt6rych dotyczy.

s3

Wykonanie uchwaly powierza sie Burmistzowi Gminy i Miasta CzeMionka- Leszczyny.

s4

Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Uzedowym
Wojew6dztwa Slqskiego.
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5.
6.
7.

zalqcznik
do uchwaly Nr ............./16

Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia.............201 6r.

Regulamin kozystania z plac6w zabaw zlokalizowanych na nieruchomosciach
stanowiqcych wlasn056 Gminy i Miasta Czerwionka-Leszcryny

1. Place zabaw sq obiektami uzytecznosci publicznej p%eznaczonymi do zabaw irekreacji dzieci
i mtodziezy.

2. Administratorem plac6w zabaw jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny.
3. Korzystanie z plac6w zabaw jest nieodplatne.
4. WeJScie na teren plac6w zabaw jest rownoznaczne z zapoznaniem siQ i pzyjeciem

Regulaminu.
Place zabaw sq udostepniane codziennie, w godzinach 8.00-20.00.
Place zabaw ptzeznaczone sE dla dzieci do lat 14.
Dzieci ponize.i 7 lat mogq korzystao z utzAdzer, znajdujEcych sie na placach zabaw wylqcznie
pod opiekE os6b pe.lnoletnich.

8. Z u,zEdze{ bQdEcych na wyposa2eniu plac6w zabaw wolno kozystac wylqcznie zgodnie
z ich peeznaczeniem, z zachowaniem zasad bezpieczenstwa.

9. W celu zapewnienia bezpieczenstwa osobom pzebywajacym na terenie plac6w zabaw
zabrania sie:
1) peebywania na terenie plac6w zabaw os6b bQdEcych w stanie po uzyciu alkoholu lub

Srodk6w oduzajqcych,
2) ptzebryania i korzystania z plac6w zabaw poza godzinami otwarcia,
3) korzystania z plac6w zabaw w spos6b spzeczny z ich przeznaczeniem,
4) korzystania ze spzetu i wzqdzeh niestanowiEcych wyposazenia placow zabaw, w tym

wniesionych pzez osoby korzystajace z placow zabaw i osoby tzecie.
5) przeszkadzania kozystajacym z placow zabaw w zaiQciach lub zabawie.

10. Kazdy przypadek stwierdzenia niesprawnosci jakiegokolwiek elementu plac6w zabaw nalezy
zglosic Zarzqdowi Dr6g i Sluzbom Komunalnym, ul. Polna 6,44-230 Czerwionka-Leszczyny.
Zabtania siQ kozystania z niesprawnych utzqdzefi.

'11. Osoby niepzestzegajEce regulaminu mogq zostac wezwane do opuszczenia plac6w zabaw
przez przedstawiciela administratora.

12. Osoby nieprzestrzegajqce postanowien niniejszego regulaminu podlegaiE odpowiedzialnosci
na zasadach okreslonych w obowiEzujEcych pzepisach prawa.

'13. Place zabaw za zgodq administratora moga byc wykozystywane w szczeg6lnosci
do organizowania zawod6w turniej6w, spotkai plenerowych oraz imprez masowych
na zasadach okreslonych w przepisach o bezpieczenstwie imprez masowych.
za bezpieczenstwo i pozadek podczas imprezy odbywa.,ecej sie na placu zabaw odpowiada
jej organizator.

14. W przypadku wystqpienia niekorzystnych warunk6w atmosferycznych lub w razie
prowadzenia prac konserwatorskich administrator moze czasowo zabroniC korzystania
z plac6w zabaw poprzez wywieszenie w widocznym miejscu na terenie plac6w zabaw
stosownej informacji.
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