
Uchwała Nr XXVII/147/2009 
Rady Gminy w Ciepielowie 

z dnia 24 sierpnia 2009 roku 
 
w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z obiektów urządzeń uŜyteczności 
publicznej –ogródków zabaw dla dzieci  - połoŜonych na ternie Gminy Ciepielów 

 
 
 Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt.15, art. 40 ust. 2 pkt. 4, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.        
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 

- Rada Gminy Ciepielów uchwala, co następuje: 

 
 

§1. 
Uchwala się Regulamin korzystania z ogródków zabaw dla dzieci połoŜonych na 

terenie gminy Ciepielów, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały. 
 

§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ciepielów. 

 
§ 3. 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

  
. 

 
 
 

         Przewodniczący 
Rady Gminy w Ciepielowie 
 
        Waldemar Czapla 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Załącznik nr 1 
do uchwały Nr XXVII/147 2009 

Rady Gminy w Ciepielowie 
z dnia 24 sierpnia 2009 

 
 

 
REGULAMIN 

KORZYSTANIA Z OGÓLNODOSTĘPNYCH 
OGRÓDKÓW ZABAW DLA DZIECI POŁOśONCYH 

NA TERNIE GMINY CIEPIELÓW 
 

1. Ogródki zabaw dla dzieci połoŜone na ternie gminy Ciepielów są ogólnodostępne. 
2. Zarządcą ogródków zabaw dla dzieci jest w zaleŜności od miejsca usytuowania 
ogródka odpowiednio na terenie placówki oświatowej – dyrektor placówki, na terenie 
biblioteki – dyrektor biblioteki, na pozostałych terenach wójt gminy. 
3. Z urządzeń tych mogą korzystać wszyscy mieszkańcy gminy Ciepielów do godziny 
22, chyba, Ŝe w przypadku ogródków zabaw usytuowanych na terenie placówki 
oświatowej odbywają zajęcia edukacyjne pod opieką nauczycieli. 
4. Za ewentualne wypadki jakie mogą się zdąŜyć podczas gry, nie spowodowane 
zaniedbaniami zarządcy urządzeń, wyłączną odpowiedzialność ponosi osoba 
korzystająca z urządzeń. UŜytkownicy korzystają z urządzeń na własną 
odpowiedzialność. 
5. W przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność ponoszą ich prawni 
opiekunowie. 
6. KaŜdy uŜytkownik jest zobowiązany do korzystania z urządzeń tylko zgodnie z ich 
przeznaczeniem oraz niezwłocznego powiadomienia zarządcy o zauwaŜonych 
ewentualnych uszkodzeniach urządzeń w trosce o zdrowie własne i pozostałych 
uŜytkowników. 
7. Ryzyko związane z amatorskim i wyczynowym uprawianiem sportu ponosi 
uprawiający sport, w związku z czym zarządca nie ponosi odpowiedzialności za 
szkody zarówno na osobie jak i mieniu, wynikłe z korzystania z urządzeń – jako 
związanymi z ryzykiem sportowym. 
8. Osoby niszczące sprzęt i urządzenia ponoszą odpowiedzialność materialną. 
9. Zabrania się wnoszenia na teren urządzeń alkoholu i jego spoŜywania oraz 
wnoszenia innych przedmiotów, które mogą stanowić zagroŜenie dla uŜytkowników 
10. Przebywanie na terenie urządzeń osób znajdujących się pod wpływem alkoholu lub 
środków odurzających jest zabronione. 
11. Na terenie boiska obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i uŜywania 
narkotyków. 
12. Wszyscy uŜytkownicy urządzeń bezwzględnie zobowiązani są do podporządkowania 
się decyzjom zarządcy ogródka zabaw dla dzieci i stosowania się do jego 
poleceń. 
13. Osoby naruszające niniejszy regulamin lub zakłócające porządek publiczny, będą 
usuwane z terenu urządzeń. 

Wójt Gminy Ciepielów 
     Artur Szewczyk 

 
 
 
PAMIĘTAJ! 
Telefony ALARMOWE (telefon komórkowy 112) 
Pogotowie ratunkowe 999 
StraŜ poŜarna 998 
Policja 997 
 


