
 

 

UCHWAŁA NR XL/195/13 

RADY GMINY RAKSZAWA 

z dnia 27 listopada 2013 r. 

w sprawie zasad i trybu korzystania z obiektu mającego powstać w ramach operacji pn.  

„Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Rakszawa” na dz. ewid. nr 4995/3 

realizowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach 

działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji z zakresu ma-łych projektów 

Na podstawie 40 ust. 2  pkt. 4  ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.  

poz. 594 z późn. zm.) w związku z pkt. 3  lit. b załącznika nr 1  do Rozporządzenia Ministra Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi z dnia 8  lipca 2008 r. sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty 

pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 138, poz. 868 z póź. zm.) 

Rada Gminy Rakszawa,  

uchwala co następuje:  

§ 1. 1. Przyjmuje się, że obiekt, który powstanie w ramach operacji pn. „Budowa ogólnodostępnego placu 

zabaw w miejscowości Rakszawa” na dz. ewid. nr 4995/3 realizowany ze środków Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla 

operacji z zakresu małych projektów będzie miał charakter ogólnodostępny, przeznaczony do użytku 

publicznego.  

2.  Regulamin ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci na dz. ewid. nr 4995/3 w miejscowości Rakszawa 

stanowi załącznik do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXXIX/190/13 Rady Gminy Rakszawa z dnia 30 października 2013r. 

w sprawie w sprawie przyjęcia ogólnodostępnego charakteru obiektu mającego powstać w ramach operacji pn. 

„Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Rakszawa” na dz. ewid. nr 4995/3 realizowanego ze 

środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 413 „Wdrażanie 

lokalnych strategii rozwoju” dla operacji z zakresu małych projektów  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego z wyjątkiem §1 ust. 2, który wchodzi w życie w dniu oddania placu zabaw do 

użytku.  
  
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 Przewodniczący Rady 

Gminy w Rakszawie 

 

Marzena Janas - Piwińska 
 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 12 grudnia 2013 r.

Poz. 4279



Załącznik Nr 1  do Uchwały Nr XL/195/13  

Rady Gminy Rakszawa  

z dnia 27 listopada 2013 r.  

REGULAMIN OGÓLNODOSTĘPNEGO PLACU ZABAW DLA DZIECI NA  

DZ. EWID. NR 4995/3 W MIEJSCOWOŚCI RAKSZAWA  

1.  Plac zabaw zlokalizowane jest na dz. ewid. nr 4995/3 w miejscowości Rakszawa.  

2.  Korzystanie z placu zabaw jest bezpłatne.  

3.  Właścicielem obiektu jest Gmina Rakszawa.  

4.  Plac zabaw dostępny jest dla dzieci od 3  do 13 lat codziennie w godz. od 8:00 do zachodu słońca,  

5.  Obiekt może być zamknięty w każdej sytuacji, w której warunki atmosferyczne lub techniczne 

uniemożliwiają korzystanie z obiektu lub stwarzają zagrożenie dla życia i zdrowia użytkowników;  

6. Na terenie placu zabaw zabrania się:  

a) jazdy na rowerze w pobliżu urządzeń,  

b) wchodzenia na dachy konstrukcji, płoty, bramy i inne urządzenia, które temu nie służą,  

c) wchodzenia na górne elementy konstrukcyjne obiektów, szczególnie huśtawek, drabinek, itp.,  

d) korzystania z huśtawek przez więcej niż jedno dziecko na jedno miejsce  

e) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodny z przeznaczeniem placu zabaw, tj. rower, 

motorower, rolki, deskorolka, itp.,  

f) wprowadzania zwierząt,  

g) korzystania z placu zabaw poza godzinami otwarcia. 

7.  Korzystający z placu zabaw są zobowiązani do przestrzegania powyższego regulaminu oraz zachowania 

porządku, czystości i estetyki na terenie całego obiektu.  

8.  Wszelkie zauważone uszkodzenia, skargi i wnioski odnośnie obiektu należy zgłaszać właścicielowi 

obiektu (Tel; 17 226 12 81) 

9. Telefony alarmowe:  

a) z telefonu stacjonarnego: 999 Pogotowie Ratunkowe, 998 Straż Pożarna, 997 Policja  

b) z telefonu komórkowego; 112 
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