UCHWAŁA NR LI/345/14
RADY MIEJSKIEJ LĄDKA-ZDROJU
z dnia 18 sierpnia 2014 r.
w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z placów rekreacyjnych usytuowanych na terenie sołectw
Gminy Lądek-Zdrój
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) Rada Miejska Lądka-Zdroju uchwala, co następuje:
REGULAMIN SOŁECKIEGO PLACU REKREACYJNEGO
§ 1. Przyjmuje się regulamin, określający zasady i tryb korzystania z sołeckich placów rekreacyjnych
położonych na terenach wsi w Gminie Lądek-Zdrój.
§ 2. 1. Sołecki plac rekreacyjny zwany w dalszej treści regulaminu „placem rekreacyjnym'' lub „placem" jest
obiektem użyteczności publicznej przeznaczonym do rekreacji i wypoczynku, organizacji imprez o charakterze
rekreacyjno-wypoczynkowym oraz realizacji statutowych celów i zadań sołectwa.
2. Plac rekreacyjny za zgodą właściciela i po uzyskaniu pozytywnej opinii zebrania wiejskiego może być
wykorzystywany na inne cele niż te, o których mowa w ust.1.
§ 3. 1. Plac rekreacyjny i znajdujące się na nim urządzenia są powszechnie dostępne.
2. Pierwszeństwo w organizowaniu imprez na terenie placu ma sołectwo, na terenie którego obiekt jest
położony oraz mieszkańcy tego sołectwa.
3. Korzystanie z placu rekreacyjnego, z zastrzeżeniem § 2 ust. 2, jest bezpłatne.
4. Użytkownicy placu rekreacyjnego korzystają z obiektu po zapoznaniu się z regulaminem korzystania z tego
obiektu.
§ 4. 1. Każdy zamiar organizacji imprezy na terenie placu rekreacyjnego przez grupę zorganizowaną wiąże się
z obowiązkiem pisemnego zgłoszenia i uzyskania zgody właściciela placu lub osoby upoważnionej przez
Burmistrza Lądka-Zdroju.
2. Po zakończeniu imprezy organizator ma obowiązek uporządkowania placu.
§ 5. Dzieci do lat 7 mogą korzystać z placu rekreacyjnego wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
§ 6. 1. Na terenie placu rekreacyjnego, z zastrzeżeniem § 2 ust.2, obowiązują wynikające z niniejszego
regulaminu oraz przepisów odrębnych zakazy:
1) wnoszenia szkodliwych substancji chemicznych oraz materiałów, broni i innych przedmiotów niebezpiecznych
dla zdrowia i życia korzystających z placu,
2) pozostawiania śmieci i odpadów,
3) nieobyczajnego zachowania i używania wulgarnego słownictwa,
4) wprowadzania zwierząt,
5) wjeżdżania pojazdami dwu i jednośladowymi, zaprzęgami oraz umiejscawiania innego sprzętu niezgodnego
z przeznaczeniem placu,
6) zakłócania porządku i zakłócania korzystania z placu,
7) korzystania z placu rekreacyjnego i jego wyposażenia w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem lub
stwarzający niebezpieczeństwo dla korzystających z placu.
2. Prowadzenie sprzedaży towarów i usług oraz umieszczanie reklam na terenie placu rekreacyjnego wymaga
zgody właściciela terenu lub osoby upoważnionej przez Burmistrza Lądka-Zdroju.
§ 7. Na terenie placu rekreacyjnego, z zastrzeżeniem § 2 ust.2, nie mogą przebywać :
1) osoby poniżej 14 roku życia bez pełnoletniego opiekuna po zapadnięciu zmroku,
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2) osoby niepełnoletnie bez pełnoletniego opiekuna od godz. 22°° do 6°°.
§ 8. Korzystający z placu rekreacyjnego zobowiązani są bezwzględnie stosować się do postanowień niniejszego
regulaminu.
§ 9. Uchwalony regulamin podlega wywieszeniu na terenie obiektu, którego regulamin dotyczy, w sposób
umożliwiający użytkownikom tegoż obiektu zapoznanie się z jego treścią.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lądka-Zdroju.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Lądka-Zdroju
Janusz Sosna
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Uzasadnienie
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz.
594 ze zm.) gminie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego na obszarze gminy
w zakresie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.
Na trenach wiejskich Gminy Lądek-Zdrój położone są place rekreacyjne, z których korzystanie ma charakter
powszechny. Stąd też istnieje konieczność uregulowania jednolitych i przejrzystych zasad oraz trybu korzystania
z sołeckich placów rekreacyjnych w drodze regulaminu.
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione.

Burmistrz Lądka-Zdroju
Kazimierz Szkudlarek
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