UCHWAŁA Nr XVII.219.2016
RADY GMINY USTKA
z dnia 29 kwietnia 2016 roku
zmieniająca Uchwałę Nr XXXVII.455.2014 w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z
placów zabaw oraz regulaminów korzystania z boisk sportowych zlokalizowanych na terenie
Gminy Ustka.
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku poz. 446)
Rada Gminy Ustka
uchwala, co następuje:
§1.
1. W Uchwale Nr XXXVII.455.2014 Rady Gminy Ustka z dnia 28 marca 2014 roku,
wprowadza się następujące zmiany:
1) tytuł uchwały otrzymuje nowe brzmienie:
„Uchwała Nr XXXVII.455.2014 Rady Gminy Ustka z dnia 28 marca 2014 roku w
sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z placów zabaw, regulaminów korzystania z
boisk sportowych oraz regulaminów korzystania z placów rekreacyjno – sportowych
zlokalizowanych na terenie Gminy Ustka.”;
2) § 1 otrzymuje nowe brzmienie:
„Uchwała reguluje zasady i tryb korzystania z obiektów użyteczności publicznej
stanowiących własność Gminy Ustka w zakresie: ogólnodostępnych – gminnych
placów zabaw, boisk sportowych i placów rekreacyjno - sportowych, zwanych dalej
„obiektami”.”;
3) w § 3 ust.1 po punkcie 3 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:
„Regulamin
korzystania z gminnych placów rekreacyjno – sportowych
zlokalizowanych na terenie gminy Ustka stanowiący załącznik nr 4 do uchwały”.
2. Do Uchwały nr XXXVII.455.2014 Rady Gminy Ustka z dnia 28 marca 2014 roku dodaje
się załącznik Nr 4 w brzmieniu określonym załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
§2.
Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.
§3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ustka.
§4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.
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Załącznik do Uchwały Nr XVII.219.2016
Rady Gminy Ustka
z dnia 29 kwietnia 2016 r.
REGULAMIN KORZYSTANIA Z GMINNYCH PLACÓW REKREACYJNO SPORTOWYCH LOKALIZOWANYCH NA TERENIE GMINY USTKA
1. Regulamin obowiązuje na placach rekreacyjno - sportowych, stanowiących własność
Gminy Ustka.
2. Plac rekreacyjno - sportowy to ogólnodostępny teren służący
rekreacji,wypoczynkowi a także umożliwiający poprawę kondycji fizycznej.

zabawie,

3. Administratorem placu rekreacyjno - sportowego jest Gmina Ustka.
4. Osoby korzystające z placu rekreacyjno - sportowego zobowiązane są do zapoznania się
z niniejszym regulaminem i przestrzegania ustalonych zasad.
5. Dzieci poniżej 7 roku życia mogą przebywać na terenie placu rekreacyjno - sportowego
tylko pod opieką osób dorosłych (rodziców lub opiekunów). Za dzieci pozostawione na placu
rekreacyjno - sportowym odpowiedzialność ponoszą ich rodzice lub opiekunowie.
6. Z urządzeń siłowych, sportowych i zabawowych należy korzystać zgodnie z ich
przeznaczeniem i z zachowaniem ogólnych zasad bezpieczeństwa.
7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z placu rekreacyjno sportowego zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się:
1) niszczenia urządzeń
wyposażenia placu,

zabawowych,

sportowych, ławeczek

i innych elementów

2) wprowadzania zwierząt,
3) używania i jazdy pojazdami kołowymi,
4) palenia tytoniu, wnoszenia i spożywania alkoholu i zażywania środków odurzających oraz
przebywania osób nietrzeźwych,
5) zaśmiecania terenu placu, palenia ognisk z wyjątkiem miejsc do tego formalnie
wyznaczonych i odpowiednio zabezpieczonych, używania materiałów pirotechnicznych
oraz szkodliwych substancji chemicznych.
6) prowadzenia działalności handlowej i umieszczania reklam bez pozwolenia organu
zarządzającego placem rekreacyjno - sportowym,
7) przebywania i korzystania z obiektów poza godzinami otwarcia.
8. Zabrania się przebywania na terenie obiektu podczas wykonywania prac konserwatorskich
lub innych wynikających z decyzji administratora.
9. Plac rekreacyjno - sportowy jest udostępniany codziennie.
10. Wszelkie zauważone uszkodzenia urządzeń zabawowych, sportowych, ławeczek i innych
elementów wyposażenia placu należy zgłaszać do Urzędu Gminy Ustka,
ul. Dunina 24, telefon (0-59) 8152 422.
11. O wszelkich aktach wandalizmu lub innych niebezpiecznych zdarzeniach mających
miejsce na obszarze placu rekreacyjno - sportowego należy poinformować Straż Gminną
Gminy Ustka telefon518 530 580, (0-59) 815-24 -62 , Policję 997 lub zadzwonić pod
numer telefonu alarmowego 112.
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