UCHWAŁA NR XXIX/243/18
RADY GMINY SOMONINO
z dnia 28 marca 2018 r.
w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z placów zabaw, siłowni zewnętrznych, boisk oraz
terenów rekreacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Somonino

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1875 z późno zm.)
Rada Gminy Somonino
uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwała reguluje zasady i tryb korzystania z obiektów użyteczności publicznej stanowiących własność
Gminy Somonino w zakresie: ogólnodostępnych - gminnych placów zabaw, siłowni zewnętrznych, boisk oraz
terenów rekreacyjnych zwanych dalej "obiektami",
§ 2. Ustała się następujące zasady korzystania z obiektów:
l) obiekty są powszechnie dostępne dla celów i na potrzeby zgodne z ich przeznaczeniem;
2) korzystanie z poszczególnych rodzajów obiektów odbywa się na zasadach określonych w regulaminach,
o których mowa w § 3.

§ 3. Uchwala się:
l) Regulamin korzystania z gminnych placów zabaw - stanowiący załącznik nr 1 do uchwały;
2) Regulamin korzystania z gminnych siłowni zewnętrznych - stanowiący załącznik nr 2 do uchwały;
3) Regulamin korzystania z gminnych boisk - stanowiący załącznik nr 3 do uchwały;
4) Regulamin korzystania z gminnych terenów rekreacyjnych - stanowiący załącznik nr 4 do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Somonino.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po
Urzędowym Województwa Pomorskiego.
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Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIX/243/18
Rady Gminy Somonino
z dnia 28 marca 2018 r.
REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLACU ZABAW
NA TERENIE GMINY SOMONINO
l.

Regulamin obowiązuje na placach zabaw dla dzieci, stanowiących własność Gminy Somonino.

2.

Plac zabaw to ogólnodostępny teren służący zabawie, rekreacji i wypoczynkowi.

3.

Administratorem obiektów są dyrektorzy gminnych jednostek organizacyjnych, organy wykonawcze
jednostek pomocniczych lub inny podmiot, któremu Gmina Somonino powierzyła zarządzanie i utrzy
manie obiektów i urządzeń.

4.

Osoby korzystające z placu zabaw zobowiązane są do zapoznania się z niniejszym regulaminem iprze
strzegania ustalonych zasad.

się na Placu Zabaw zobowiązanajest stosować się do niniejszego Regulaminu.

5.

Kawa osoba znajdująca

6.

Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie Placu Zabaw wyłącznie pod opieką rodziców lub dorosłych
opiekunów.

7.

Z wyposażenia Placu Zabaw należy korzystać zgodnie zjego przeznaczeniem.

8.

NA PLACU ZABAW ZABRANIA SIĘ W SZCZEGÓLNOŚCI:

9.

l)

niszczenia urządzeń do zabawy oraz elementów małej architektury,

2)

wchodzenia na dachy i górne elementy konstrukcji obiektów,

3)

palenia ognisk,

4)

zaśmiecania terenu,

5)

palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych i przebywania w stanie nietrzeźwym,

6)

wprowadzania zwierząt,

7)

gier zespołowych pomiędzy urządzeniami,

8)

korzystania z Placu Zabaw po godz. 21.00.

Wszelkie nieprawidłowości i uszkodzenia urządzeń

niezwłocznie zgłaszać do Urzędu Gminy w

Somoninie, ul. Ceynowy 21, 83-314 Somonino, tel, (58) 684-11-2 L
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REGULAMIN KORZYSTANIA Z URZĄDZEŃ SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ
NA TERENIE GMINY SOMONINO

l.

Regulamin obowiązuje na siłowniach zewnętrznych, stanowiących własność Gminy Somonino.

2.

Administratorem obiektów są dyrektorzy gminnych jednostek organizacyjnych, organy wykonawcze
jednostek pomocniczych lub inny podmiot, któremu Gmina Somonino powierzyła zarządzanie i utrzy
manie obiektów i urządzeń.

3.

Osoby korzystające z siłowni zewnętrznej zobowiązane są do zapoznania się z niniejszym regulami
nem i przestrzegania ustalonych zasad.

4.

Korzystanie z siłowni zewnętrznej jest bezpłatne.

5.

Siłownia jest przeznaczona dla osób dorosłych i dzieci od 10- tego roku życia. Dzieci do 14-tego roku
życia powinny pozostawać pod opieką dorosłych.

6.

Dzieci i osoby dorosłe mogą przebywać na terenie siłowni, pod warunkiem, że użytkują obiekt zgodnie
z jego przeznaczeniem.

7.

Urządzenia są przeznaczone do rekreacyjnego treningu.

8.

Ćwiczenia należy wykonywać zgodnie z instrukcją przymocowaną na każdym urządzeniu, a ich inten
sywność dopasować do indywidualnej kondycji. Z powodu nieprawidłowego lub zbyt intensywnego
treningu mogą występować kontuzje łub urazy zdrowia.

9.
l)

palenia tytoniu,

2)

spożywania napojów alkoholowych,

3)

przyjmowania środków odurzających,

4)

wprowadzania zwierząt,

5)

korzystania z siłowni w godzinach nocnych,

6)

poruszania się pojazdami,

7)

zaśmiecania terenu i niszczenia sprzętu i urządzeń,

8)

zabrania

wspinania na urządzenia.

10. Wszelkie nieprawidłowości i uszkodzenia urządzeń należy niezwłocznie zgłaszać do Urzędu Gminy w

Somoninie, ul. Ceynowy21, 83-314 Sornonino, teł. (58) 684-1 1-21.
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REGULAMIN KORZYSTANIA
Z BOISK
NA TERENIE GMINY SOMONINO

1.

Regulamin obowiązuje na boiskach sportowych, stanowiących własność Gminy Somonino.

2.

Boiska są obiektami sportowymi, służącymi rozwojowi sportu i rekreacji mieszkańców.

3.

Administratorem boisk są dyrektorzy jednostek organizacyjnych gminy i organy wykonawcze jedno
stek pomocniczych lub inny podmiot, któremu Gmina Somonino powierzyła zarządzanie i utrzymanie
obiektów i urządzeń.

4.

Osoby korzystające z boiska sportowego zobowiązane są do zapoznania się z niniejszym regulaminem
i przestrzegania ustalonych zasad.

5.

Kaida osoba znajdująca

na boisku sportowym zobowiązana jest stosować się do niniejszego Regu-

laminu.
6.

Kama osoba korzystająca z boiska zobowiązana jest dbać o utrzymanie należytego porządku iestetyki
na terenie całego obiektu oraz utrzymywać w należytym stanie sprzęt sportowy stanowiący wyposaże
nie boiska.

7.

Z boiska sportowego należy korzystać zgodnie zjego przeznaczeniem i zachowaniem ogólnych zasad
bezpieczeństwa.

8.

NA BOISKU I SALI SPORTOWEJ ZABRANIA SIĘ W SZCZEGÓLNOŚCI:
l)

wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boiska, np.: rower,
motorower, rolki, quady itd.,

2)

niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska samowolnego przemieszczania urządzeń stanowią
cych wyposażenie boisk sportowych,

3)

wchodzenia na ogrodzenia i urządzenia sportowe,

4)

zaśmiecania terenu boiska i palenia ognisk, wnoszenia i używania rac świetlnych i dymnych, pa
lenia tytoniu, wnoszenia i spożywania alkoholu, zażywania środków odurzających, oraz przeby
wania osób nietrzeźwych,

5)
9.

wprowadzanie zwierząt.

Wszelkie nieprawidłowości i uszkodzenia urządzeń należy niezwłocznie zgłaszać do Urzędu Gminy w
Somoninie, ul. Ceynowy 21,83-314 Somonino, teł. (58) 684-11-21.
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REGULAMIN

KORZYSTANIA Z TERENÓW REKREACYJNYCH
NA TERENIE GMINY SOMONINO

l.

Teren rekreacyjny służy rekreacji i wypoczynkowi.

2.

Na terenie rekreacyjnym obowiązuje zakaz:
l)

zaśmiecania terenu,

2) niszczenia i uszkadzania roślinności,
3) dewastowania urządzeń zabawowych, sportowych oraz wszelkich elementów małej architektury,
4) zakłócania spokoju i porządku publicznego,
5) palenia ognisk z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych oraz używania materiałów pirotech
nicznych i szkodliwych substancji chemicznych,
6) wprowadzania zwierząt,
7) jazdy i parkowania pojazdów mechanicznych oraz zaprzęgów konnych, z wyjątkiem miejsc do
tego wyznaczonych lub wskazanych przez służby porządkowe,
8) spożywania napojów alkoholowych. w tym także piwa oraz innych środków odurzających prze
bywania osób nietrzeźwych,
9) prowadzenia działalności handlowej j umieszczania reklam poza miejscami wyznaczonymi przez
Urząd Gminy.
3.

Na placu zabaw znajdującym się na terenie rekreacyjnym należy dodatkowo przestrzegać następują
cych reguł:
1) dzieci poniżej 7 roku życia powinny przebywać pod opieką dorosłych.
2) z urządzeń zabawowych najeży korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem, stosownie do wieku i
wagi ciała,
3) rowery należy pozostawiać w stojakach przed placem zabaw,
4) na placu zabaw obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu.
5)

zabrania

takle:

• jazdy na rowerze,
• wchodzenia na górne elementy konstrukcji urządzeń zabawowych, szczególnie dotyczy to huś
tawek, przeplotni, drabinek i dachów domków,
• korzystania z huśtawek, ważek i karuzeli przez więcej niżjedno dziecko na jednym miejscu,
6) po godzinie 22:00 obowiązuje cisza nocna.
7) Wszelkie nieprawidłowości i uszkodzenia urządzeń należy niezwłocznie zgłaszać do Urzędu
Gminy w Somoninie, ul. Ceynowy 21,83-314 Somonino, tel, (58) 684-11-21.

4.

Każda osoba znajdująca się na terenie rekreacyjnym zobowiązana jest stosować

do niniejszego

Regulaminu.
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