
Projekt

z dnia  4 września 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR VIII.98.2019
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ

z dnia 18 września 2019 r.

w sprawie ustalenia regulaminów korzystania z terenów sportowo-rekreacyjnych będących własnością  
gminy Biała

Na podstawie art.40 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506 i 1309) , Rada Miejska w Białej uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się regulaminy korzystania z terenów sportowo-rekreacyjnych będących własnością  gminy Biała  :

1) Regulamin korzystania z placów zabaw będących własnością Gminy Biała , stanowiący załącznik nr 1 do 
niniejszej uchwały,

2) Regulamin korzystania z siłowni zewnętrznych będących własnością Gminy Biała, stanowiący załącznik nr 
2 do niniejszej uchwały

3) Regulamin korzystania z terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Prudnickiej 35 w Białej ( za budynkiem 
OPS), stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,

4) Regulamin korzystania z parku miejskiego przy ul. Prudnickiej w Białej, stanowiący załącznik nr 4 do 
niniejszej uchwały,

5) Regulamin korzystania z terenu publicznego -  Rynku w Białej,  stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej 
uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej w Białej

z dnia 18 września 2019 r.

Regulamin korzystania z placów zabaw będących własnością gminy Biała

1. Plac zabaw jest obiektem przeznaczonym do zabawy, rekreacji i wypoczynku i stanowi własność Gminy 
Biała.

2. Wejście na teren placu zabaw jest jednoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem.

3. Korzystanie z placu zabaw jest bezpłatne.

4. Plac zabaw jest czynny codziennie od godz. 8.00 do 22.00 . Korzystanie z placu zabaw po tych godzinach 
jest zabronione.

5. Plac zabaw jest wyposażony w urządzenia zabawowe przeznaczone dla dzieci od 3 do 15 roku życia.

6. Dzieci poniżej 7 roku życia mogą przebywać na terenie placu zabaw wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich 
. Za dzieci pozostawione na placu zabaw bez opieki odpowiadają ich rodzice bądź opiekunowie.

7. Korzystanie z poszczególnych urządzeń zabawowych powinno być dostosowane do rozwoju psycho-
ruchowego dziecka. Oceny powinien dokonać rodzic bądź opiekun.

8. Z urządzeń będących na wyposażeniu placu zabaw wolno korzystać wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem 
, przestrzegając zasad bezpieczeństwa.

9. Na terenie placu zabaw zabrania się ;

a) wchodzenia na górne elementy urządzeń zabawowych, w szczególność huśtawek, przeplotni, drabinek i dachów,

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

c) korzystania z urządzeń wspinaczkowych bez nadzoru opiekunów,

d) przebywania w bezpośredniej bliskości będących w ruchu huśtawek i innych urządzeń zabawowych,

e) niszczenia urządzeń zabawowych, elementów wyposażenia , ogrodzeń oraz roślinności,

f) gry w piłkę,

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

h) wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów,

i) korzystania z urządzeń w czasie deszczu, opadów śniegu, silnych mrozów, oblodzeń, braku widoczności oraz 
innych przypadkach zagrożenia życia i zdrowia np. awariach urządzeń,

j) obecności osób  będących pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,

k) użytkowania na terenie placu zabaw sprzętu niezgodnego z przeznaczeniem do użytkowania na placu zabaw np. 
roweru, deskorolki, motoroweru , rolek itp.

l) palenia ognisk oraz używania materiałów pirotechnicznych i szkodliwych substancji chemicznych,

m) zaśmiecania placu zabaw,

n) przeszkadzania z zajęciach lub zabawie.

10. Osoby nieprzestrzegające regulaminu mogą zostać usunięte z terenu placu zabaw przez osoby 
upoważnione. Gmina Biała nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane nieprzestrzeganiem regulaminu.

11. Urząd Miejski w Białej zastrzega sobie prawo zamknięcia placu zabaw w przypadku prac porządkowych, 
pielęgnacyjnych, remontowych lub w przypadkach ocenionych jako niebezpieczne dla życia i zdrowia 
użytkowników, poprzez wywieszenie w widocznym miejscu odpowiedniej informacji.
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12. Wszelkie uszkodzenia urządzeń zabawowych, akty wandalizmu lub inne niebezpieczne zdarzenia mające 
miejsce na placu zabaw należy zgłaszać do Urzędu miejskiego w Białej , ul. Rynek 10 ( 77 438 85 31) bądź do 
sołtysa miejscowości.

Telefony kontaktowe :

Policja   - 997,

Pogotowie Ratunkowe - 999

Urząd Miejski - 77 438 85 31

Numer alarmowy  - 112
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej w Białej

z dnia 18 września 2019 r.

Regulamin korzystania z siłowni zewnętrznych  będących własnością gminy Biała

1. Siłownia zewnętrzna jest obiektem przeznaczonym do rekreacji i wypoczynku.

2. Dzieci do lat 14 mogą przebywać na terenie Siłowni jedynie pod opieką osób dorosłych.

3. Wejście na teren i korzystanie z siłowni zewnętrznej  jest jednoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem.

4. Korzystanie z siłowni zewnętrznej jest bezpłatne.

5. Siłownia zewnętrzna  jest czynna codziennie od godz. 7.00 do 22.00 . Korzystanie z urządzeń po tych 
godzinach jest zabronione.

6. Użytkownicy korzystają z urządzeń siłowni na własną odpowiedzialność. Osoby z problemami zdrowotnymi 
przez przystąpieniem do ćwiczeń powinni skonsultować się z lekarzem.

7. Przed przystąpieniem do ćwiczeń po raz pierwszy należy zapoznać się ze sposobem wykonywania ćwiczeń 
zamieszczonym na każdym urządzeniu siłowni.

8. Przed rozpoczęciem z korzystania z urządzeń siłowni , użytkownik powinien sprawdzić  i ocenić ogólny stan 
techniczny urządzeń, a w razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń bądź problemów technicznych nie korzystać 
z urządzeń i poinformować o tym Urząd Miejski w Białej lub sołtysa miejscowości.

9. Z urządzeń siłowni zewnętrznej należy korzystać wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem , przestrzegając 
zasad bezpieczeństwa.

10. Na terenie siłowni zewnętrznej zabrania się ;

a) korzystania z urządzeń przez osoby będące pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,

b) niszczenia urządzeń, elementów wyposażenia , ogrodzeń oraz roślinności,

c) korzystania jednocześnie przez wielu użytkowników z tego samego urządzenia w tym samym czasie, jeżeli 
urządzenia przeznaczone jest do korzystania przez pojedyncze osoby,

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

h) wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów,

i) korzystania z urządzeń w czasie deszczu, opadów śniegu, silnych mrozów, oblodzeń, braku widoczności oraz 
innych przypadkach zagrożenia życia i zdrowia np. awariach urządzeń,

j) spożywania napojów alkoholowych i palenia tytoniu,

k) palenia ognisk oraz używania materiałów pirotechnicznych i szkodliwych substancji chemicznych,

l) zaśmiecania placu zabaw,

m) przeszkadzania z ćwiczeniach.

11. Osoby nieprzestrzegające regulaminu mogą zostać usunięte z terenu siłowni zewnętrznej przez osoby 
upoważnione.Gmina Biała nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane nieprzestrzeganiem regulaminu.

12. Urząd Miejski w Białej zastrzega sobie prawo zamknięcia terenu siłowni zewnętrznej w przypadku prac 
porządkowych, pielęgnacyjnych, remontowych lub w przypadkach ocenionych jako niebezpieczne dla życia 
i zdrowia użytkowników, poprzez wywieszenie w widocznym miejscu odpowiedniej informacji.

13. Wszelkie uszkodzenia urządzeń siłowni, akty wandalizmu lub inne niebezpieczne zdarzenia mające miejsce 
na placu zabaw należy zgłaszać do Urzędu miejskiego w Białej , ul. Rynek 10 ( 77 438 85 31) bądź bezpośrednio 
do sołtysa miejscowości.

Telefony kontaktowe :
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Policja   - 997,

Pogotowie Ratunkowe - 999

Urząd Miejski - 77 438 85 31

Numer alarmowy  - 112
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej w Białej

z dnia 18 września 2019 r.

Regulamin korzystania z terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Prudnickiej 35 w Białej                                     
( za budynkiem OPS)

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Teren sportowo - rekreacyjny, zlokalizowany przy ul. Prudnickiej 35 w Białej w skład którego wchodzi plac 
zabaw, siłownia zewnętrzna, plac rekreacyjny z fontanną oraz wiata drewniana  jest obiektem  przeznaczonym do 
rekreacji i wypoczynku i stanowi własność Gminy Biała.

2. Wejście na teren sportowo-rekreacyjny jest jednoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem.

3. Korzystanie z terenu sportowo-rekreacyjnego jest bezpłatne.

4. Siłownia zewnętrzna oraz plac zabaw  są czynna codziennie od godz. 7.00 do zmroku. Korzystanie 
z urządzeń placu zabaw i siłowni po tych godzinach jest zabronione.

§ 2. Zasady korzystania z siłowni zewnętrznej i placu zabaw dla dzieci

1. Użytkownicy korzystają z urządzeń siłowni na własną odpowiedzialność. Osoby z problemami zdrowotnymi 
przez przystąpieniem do ćwiczeń powinni skonsultować się z lekarzem.

2. Przed przystąpieniem do ćwiczeń po raz pierwszy należy zapoznać się ze sposobem wykonywania ćwiczeń 
zamieszczonym na każdym urządzeniu siłowni.

3. Przed rozpoczęciem z korzystania z urządzeń siłowni , użytkownik powinien sprawdzić  i ocenić ogólny stan 
techniczny urządzeń, a w razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń bądź problemów technicznych nie korzystać 
z urządzeń i poinformować o tym Urząd Miejski w Białej lub sołtysa miejscowości.

4. Z urządzeń siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw należy korzystać wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem 
, przestrzegając zasad bezpieczeństwa.

5. Plac zabaw przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży od 3 do 15 roku życia.

6. Dzieci poniżej 7 roku życia mogą przebywać na terenie placu zabaw wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich 
. Za dzieci pozostawione na placu zabaw bez opieki odpowiadają ich rodzice bądź opiekunowie.

7. Korzystanie z poszczególnych urządzeń zabawowych powinno być dostosowane do rozwoju psycho-
ruchowego dziecka. Oceny powinien dokonać rodzic bądź opiekun.

5. Na terenie siłowni zewnętrznej i placu zabaw zabrania się ;

a) korzystania z urządzeń przez osoby będące pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,

b) niszczenia urządzeń, elementów wyposażenia , ogrodzeń oraz roślinności,

c) korzystania jednocześnie przez wielu użytkowników z tego samego urządzenia w tym samym czasie, jeżeli 
urządzenia przeznaczone jest do korzystania przez pojedyncze osoby,

d) wchodzenia na górne elementy urządzeń zabawowych, w szczególność huśtawek, przeplotni, drabinek i dachów,

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

f) korzystania z urządzeń wspinaczkowych bez nadzoru opiekunów,

g) przebywania w bezpośredniej bliskości będących w ruchu huśtawek i innych urządzeń zabawowych,

h) korzystania z urządzeń w czasie deszczu, opadów śniegu, silnych mrozów, oblodzeń, braku widoczności oraz 
innych przypadkach zagrożenia życia i zdrowia np. awariach urządzeń.

§ 3. Ogólne zasady korzystania z terenu rekreacyjno - sportowego: 

1. Na terenie rekreacyjno - sportowym zabrania się :
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1) spożywania napojów alkoholowych i palenia tytoniu,

2) niszczenia urządzeń zabawowych, urządzeń siłowni zewnętrznej ,elementów wyposażenia, ogrodzeń oraz 
roślinności,

3) palenia ognisk oraz używania materiałów pirotechnicznych i szkodliwych substancji chemicznych,

4) zaśmiecania terenu rekreacyjno - sportowego,

5) wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów,

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

7) kąpieli w fontannie oraz wrzucania rzeczy do fontanny,

8) organizowania imprez i zabaw bez zgody właściciela czyli Urzędu Miejskiego w Białej,

9) przeszkadzania z ćwiczeniach, wypoczynku i zabawie.

2. Szczegółowe zasady korzystania z placu zabaw i siłowni zewnętrznej określa § 2 regulaminu.

3. Osoby nieprzestrzegające regulaminu mogą zostać usunięte z terenu rekreacyjno - sportowego zewnętrznej 
przez osoby upoważnione. Gmina Biała nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane nieprzestrzeganiem 
regulaminu.

4. Urząd Miejski w Białej zastrzega sobie prawo zamknięcia terenu rekreacyjno-sportowego w przypadku prac 
porządkowych, pielęgnacyjnych, remontowych lub w przypadkach ocenionych jako niebezpieczne dla życia 
i zdrowia użytkowników, poprzez wywieszenie w widocznym miejscu odpowiedniej informacji.

5. Wszelkie uszkodzenia urządzeń zamontowanych na terenu oraz wyposażenia, akty wandalizmu lub inne 
niebezpieczne zdarzenia mające miejsce na terenie rekreacyjno - sportowym przy ul. Prudnickiej 35 należy 
zgłaszać do Urzędu Miejskiego w Białej , ul. Rynek 10 ( 77 438 85 31) .

Telefony kontaktowe :

Policja   - 997,

Pogotowie Ratunkowe - 999

Urząd Miejski - 77 438 85 31

Numer alarmowy  - 112
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Załącznik Nr 4 do uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej w Białej

z dnia 18 września 2019 r.

Regulamin korzystania z parku miejskiego przy ul. Prudnickiej  w Białej

1. Park miejski jest obiektem przeznaczonym do zabawy, rekreacji i wypoczynku i stanowi własność Gminy 
Biała.

2. Wejście na parku jest jednoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem.

3. Korzystanie z parku jest bezpłatne.

4. Odpowiedzialność za osoby nieletnie, przebywające w parku , ponoszą rodzice lub opiekunowie.

5. Osoby niszczące urządzenia parkowe lub obiekty znajdujące się na terenie parku lub opiekunowie tych osób 
ponoszą materialną odpowiedzialność za dokonane zniszczenia.

4. Na terenie parku miejskiego zabrania się ;

a) niszczenia wyposażenia,  obiektów ( pomników, boiska sportowego ) oraz  roślinności,

b) bez zgody właściciela umieszczania tablic, napisów, ogłoszeń oraz innych materiałów reklamowych 
i promocyjnych,

c) zakłócania ciszy i naruszania porządku oraz zachowań zagrażających innym użytkownikom parku,

d) spożywania napojów alkoholowych,

e) palenia ognisk oraz używania materiałów pirotechnicznych i szkodliwych substancji chemicznych,

f) wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów.

2. Właściciele psów zobowiązani są  :

a) do sprzątania odchodów pozostawionych przez ich zwierzęta ,

b) prowadzenia psa na uwięzi oraz nałożenia kagańca psu rasy uznanej za agresywną zgodnie z odrębnymi 
przepisami lub stwarzającemu zagrożenie dla innych osób.

3. Organizowanie imprez, prowadzenie handlu i usług musi zostać poprzedzone uzyskaniem pisemnej zgody 
właściciela tj. Gminy Biała.

4. Przestrzega się przed przebywaniem na terenie parku miejskiego podczas silnych wiatrów, opadów 
atmosferycznych oraz burz, szczególnie pod konarami oraz w sąsiedztwie starych drzew w związku z zagrożeniem 
jakie może stanowić drzewostan w trakcie  ww. niekorzystnych warunków atmosferycznych.

5. Osoby nieprzestrzegające regulaminu mogą zostać usunięte z terenu parku miejskiego przez osoby 
upoważnione. Gmina Biała nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane nieprzestrzeganiem regulaminu.

6. Urząd Miejski w Białej zastrzega sobie prawo zamknięcia parku w przypadku prac porządkowych, 
pielęgnacyjnych, remontowych lub w przypadkach ocenionych jako niebezpieczne dla życia i zdrowia 
użytkowników, poprzez wywieszenie w widocznym miejscu odpowiedniej informacji.

7 . Wszelkie uszkodzenia urządzeń zabawowych, akty wandalizmu lub inne niebezpieczne zdarzenia mające 
miejsce w parku miejskim należy zgłaszać do Urzędu miejskiego w Białej , ul. Rynek 10 ( 77 438 85 31) bądź do 
sołtysa miejscowości.

Telefony kontaktowe :

Policja   - 997,

Pogotowie Ratunkowe - 999

Straż pożarna - 998

Urząd Miejski - 77 438 85 31
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Numer alarmowy  - 112
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Załącznik Nr 5 do uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej w Białej

z dnia 18 września 2019 r.

Regulamin korzystania z terenu publicznego - Rynku w Białej

1. Rynek jest obiektem przeznaczonym do zabawy, rekreacji i wypoczynku, poza obszarem jezdni dróg 
gminnych przeznaczonym dla ruchu pojazdów, i stanowi własność Gminy Biała .

2. Wejście na Rynek jest jednoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem.

4. Odpowiedzialność za osoby nieletnie przebywające na terenie Rynku, ponoszą rodzice lub opiekunowie.

5. Osoby niszczące urządzenia lub obiekty znajdujące się na terenie Rynku lub opiekunowie tych osób ponoszą 
materialną odpowiedzialność za dokonane zniszczenia.

4. Na terenie Rynku zabrania się ;

a) niszczenia wyposażenia, obiektów ( pomników, ławek, koszy na śmieci, stojaków rowerowych, fontanny ) oraz  
roślinności,

b) bez zgody właściciela umieszczania tablic, napisów, ogłoszeń oraz innych materiałów reklamowych 
i promocyjnych,

c) zakłócania ciszy i naruszania porządku oraz zachowań zagrażających innym użytkownikom terenu,

d) spożywania napojów alkoholowych poza obszarami do tego wyznaczonymi (ogródki gastronomiczne),

e) używania materiałów pirotechnicznych i szkodliwych substancji chemicznych,

f) wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów,

g) kąpieli w fontannie oraz wrzucania rzeczy do fontanny.

2. Właściciele psów zobowiązani są  :

a) do sprzątania odchodów pozostawionych przez ich zwierzęta ,

b) prowadzenia psa na uwięzi oraz nałożenia kagańca psu rasy uznanej za agresywną zgodnie z odrębnymi 
przepisami lub stwarzającemu zagrożenie dla innych osób.

3. Organizowanie imprez, prowadzenie handlu i usług musi zostać poprzedzone uzyskaniem pisemnej zgody 
właściciela tj. Gminy Biała.

4. Osoby nieprzestrzegające regulaminu mogą zostać usunięte z terenu Rynku przez osoby upoważnione. 
Gmina Biała nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane nieprzestrzeganiem regulaminu.

5. Gmina Biała zastrzega sobie prawo zamknięcia Rynku w przypadku prac porządkowych, pielęgnacyjnych, 
remontowych lub w przypadkach ocenionych jako niebezpieczne dla życia i zdrowia użytkowników, poprzez 
wywieszenie w widocznym miejscu odpowiedniej informacji.

6 . Wszelkie uszkodzenia urządzeń, akty wandalizmu lub inne niebezpieczne zdarzenia mające miejsce na 
terenie Rynku należy zgłaszać do Urzędu Miejskiego w Białej , ul. Rynek 10 ( 77 438 85 31) .

Telefony kontaktowe :

Policja   - 997,

Pogotowie Ratunkowe - 999

Straż pożarna - 998

Urząd Miejski - 77 438 85 31

Numer alarmowy  - 112
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UZASADNIENIE

Gmina Biała jest właścicielem terenów sportowo-rekreacyjnych s, zlokalizowanych zarówno na terenie

miasta jak i sołectw. Na terenach tych zlokalizowane są place zabaw dla dzieci, siłownie zewnętrzne oraz

inne urządzenia służące wypoczynkowi i rekreacji. Mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo

korzystających dzieci i dorosłych, na podstawie art 40 ust. 2 pkt. 4 ustawy o samorządzie gminnym ustala

się regulaminy , stanowiące załączniki do niniejszej uchwały. Ponadto uregulowaniami objęto także nowo

utworzone tereny na ternie miasta tj. zrewitalizowany Rynek oraz teren za budynkiem OPS. Zapisy

regulaminów mają na celu wyeliminowanie negatywnych zachowań i zmniejszenie prawdopodobieństwa

wystąpienia wypadku wśród korzystających. Ponadto, biorąc pod uwagę, iż uchwała ta stanowi prawo

miejscowe na terenie gminy, łamanie postanowień regulaminów przez mieszkańców będzie podstawą

wystawienia mandatów karnych. Czynności te mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa korzystających z

udostępnionej gminnej infrastruktury rekreacyjno-sportowo-wypoczynkowej .

Sporządził :Aleksandra Sokołowska

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych

Powyższy projekt uchwały został:
1) pozytywnie zaopiniowany co do zgodności z prawem przez radcę Prawnego tutejszego Urzędu;

2) zaakceptowany przez Burmistrza Białej.

Zaopiniowany i zaakceptowany oryginał projektu uchwały
znajduje się na stanowisku ds. obsługi Rady Miejskiej
w Referacie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Białej.
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