
 

 

UCHWAŁA NR VIII/75/2019  

RADY MIEJSKIEJ DĘBNA 

z dnia 25 kwietnia 2019 r. 

w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z placu zabaw, siłowni zewnętrznej, altany ogniskowej 

w parku miejskim, parku miejskiego, integracyjnego placu zabaw dla dzieci i młodzieży oraz wybiegu 

dla psów zlokalizowanych na terenie gminy Dębno 

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. 

Dz. U z 2019 r. poz. 506) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uchwała reguluje zasady i tryb korzystania z obiektów użyteczności publicznej stanowiących własność 

Gminy Dębno w zakresie: ogólnodostępnych – gminnych placów zabaw, siłowni zewnętrznych, altany 

grillowej w parku miejskim, parku miejskiego, integracyjnego placu zabaw dla dzieci i młodzieży oraz psiego 

wybiegu. 

§ 2. Ustala się następujące zasady korzystania z obiektów: 

1. 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: 

1. Regulamin korzystania z gminnego placu zabaw – stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały. 

2. Regulamin korzystania z gminnej siłowni zewnętrznej – stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały. 

3. Regulamin korzystania z altany ogniskowej w parku miejskim – stanowiący załącznik Nr 3 do uchwały. 

4. Regulamin korzystania z gminnego parku miejskiego – stanowiący załącznik Nr 4 do uchwały. 

5. Regulamin korzystania z gminnego integracyjnego placu zabaw dla dzieci i młodzieży – stanowiący 

załącznik Nr 5 do uchwały. 

6. Regulamin korzystania z gminnego wybiegu dla psów – stanowiący załącznik Nr 6 do uchwały. 

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXXIX/278/2009 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie: 

przyjęcia regulaminu korzystania z placów zabaw zlokalizowanych na terenie gminy Dębno. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dębna. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Zachodniopomorskiego. 

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

Marcin Krzysiak 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 03 czerwca 2019 r.

Poz. 3056



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/75/2019 

Rady Miejskiej Dębna 

z dnia 25 kwietnia 2019 r. 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z GMINNEGO PLACU ZABAW 

1. Plac zabaw służy zabawie, rekreacji i wypoczynkowi dzieci i młodzieży szkolnej. 

2. Dzieci poniżej 7 lat mogą przebywać na terenie placu zabaw tylko pod opieką rodziców lub opiekunów. 

3. Z urządzeń zabawowych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem, a ponadto z uwagi na 

bezpieczeństwo bawiących się, należy przestrzegać następujących reguł: 

a. w pobliżu urządzeń zabawowych zabronione są gry zespołowe i jazda na rowerze, deskorolce, rolkach 

oraz wszelkich pojazdach mechanicznych, 

b. zabronione jest wchodzenie na górne elementy konstrukcji urządzeń zabawowych, szczególnie dotyczy to 

huśtawek, przeplotni, drabinek, bramek i dachów domków, 

c. zabronione jest korzystanie z huśtawek, ważek, i karuzel przez więcej, niż jedno dziecko na jednym 

miejscu. 

4. Na placu zabaw obowiązuje zakaz: 

a. zaśmiecania terenu, 

b. niszczenia i uszkadzania roślinności, 

c. dewastowania urządzeń zabawowo – rekreacyjnych oraz ogrodzeń, 

d. zakłócania spokoju i porządku publicznego, 

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

f. wprowadzania zwierząt, 

g. spożywania napojów alkoholowych lub innych środków odurzających, 

h. przebywania osób nietrzeźwych oraz palenia tytoniu. 

5. Wszelkie zauważone uszkodzenia urządzeń zabawowych lub zniszczenia zieleni prosimy zgłaszać do 

Urzędu Miejskiego w Dębnie Wydział Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej tel. 095 760 30-01 lub 

Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Dębnie tel. 095 760 30-81 w przypadku placów zabaw 

zlokalizowanych na terenie gminy do sołtysa poszczególnej wsi.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 2 – Poz. 3056



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/75/2019 

Rady Miejskiej Dębna 

z dnia 25 kwietnia 2019 r. 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z GMINNEJ SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ 

Warunkiem korzystania z siłowni zewnętrznej jest zapoznanie się z poniższym Regulaminem i jego 

przestrzeganie. 

1. Administratorem obiektu jest Gmina Dębno. 

2. Każda osoba korzystająca pierwszy raz z urządzeń siłowni zewnętrznej ma obowiązek zapoznać się 

z zasadami bezpiecznego korzystania z urządzeń i sposobem wykonywania ćwiczeń, zamieszczonym na 

każdym urządzeniu. 

3. Przed przystąpieniem do ćwiczeń należy sprawdzić stan techniczny urządzenia. Zabrania się 

wykonywania ćwiczeń na urządzeniach uszkodzonych. Zauważone usterki należy niezwłocznie zgłosić 

telefonicznie do administratora. 

4. Siłownia zewnętrzna jest ogólnie dostępna, jej używanie jest nieodpłatne. 

5. Osoby poniżej 12 roku życia mogą korzystać z siłowni zewnętrznej wyłącznie w obecności rodziców lub 

opiekunów. 

6. Osoby korzystające z urządzeń siłowni zewnętrznej ćwiczą na własną odpowiedzialność. 

7. Osoby z problemami zdrowotnymi, przed zamiarem korzystania z urządzeń powinny skonsultować się 

z lekarzem. 

8. Osoby korzystające z urządzeń siłowni zewnętrznej nie mogą być pod wpływem alkoholu, narkotyków 

lub innych środków odurzających. 

9. Na teren siłowni zewnętrznej zabrania się wnoszenia wszelkiego rodzaju niebezpiecznych przedmiotów, 

środków odurzających i substancji psychotropowych. 

10. Na terenie siłowni zewnętrznej zabrania się: 

a. palenia papierosów, spożywania alkoholu oraz innych środków odurzających, 

b. wprowadzania psów i innych zwierząt, 

c. zaśmiecania terenu, 

d. zakłócania spokoju innych użytkowników siłowni plenerowej, 

e. korzystania z urządzeń siłowni w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem, 

f. dewastowania urządzeń siłowni, 

g. rozpalania grilla i ogniska. 

11. Po zakończeniu ćwiczeń urządzenie, z którego korzysta osoba ćwicząca winno być pozostawione 

w należytym stanie technicznym, a jego otoczenie powinno być czyste. 

12. Wszelkie skargi i wnioski należy zgłaszać telefonicznie lub osobiście do Urzędu Miejskiego w Dębnie. 

Ważne telefony kontaktowe: POLICJA 997,POGOTOWIE RATUNKOWE- 999, Straż Miejska w Dębnie 

tel.507030108.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 3 – Poz. 3056



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/75/2019 

Rady Miejskiej Dębna 

z dnia 25 kwietnia 2019 r. 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z GMINNEJ ALTANY OGNISKOWEJ W PARKU MIEJSKIM 

1. Korzystanie z altany ogniskowej jest bezpłatne. 

2. Organizatorem ogniska może być wyłącznie osoba pełnoletnia, natomiast osoby poniżej 18 roku życia 

mogą korzystać z a altany ogniskowej wyłącznie pod opieką i nadzorem rodziców lub innej dorosłej osoby 

będącej organizatorem. 

3. Dopuszcza się rozpalanie ognia tylko w miejscach do tego przeznaczonych –murowany krąg ogniskowy. 

4. Na terenie altany ogniskowej i w jej bezpośrednim sąsiedztwie zabrania się: 

a. palenia papierosów oraz spożywania alkoholu i innych używek, 

b. zaśmiecania terenu, odpadki należy wrzucać do koszy na śmieci znajdujących się w pobliżu altany, 

c. wchodzenia na dachy konstrukcji altany, 

d. rozpalania ogniska poprzez użycie materiałów pirotechnicznych, łatwo palnych oraz szkodliwych 

substancji chemicznych, 

e. rezerwowania altany na zorganizowanie ogniska (z wyjątkiem pkt 5). 

5. Warunki rezerwacji altany ogniskowej: 

a. korzystanie z przedmiotowego miejsca w celu organizacji imprezy plenerowej wymaga dokonania 

rezerwacji altany, 

b. obowiązkiem jest wyznaczenie organizatora czyli osoby pełnoletniej odpowiedzialnej za przebieg, 

porządek i spokój imprezy, 

c. rezerwacji dokonujemy w formie pisemnej przez złożenie podania w siedzibie administratora obiektu- 

Urzędzie Miejskim w Dębnie z zaznaczeniem jaki charakter będzie posiadać organizowana impreza(wniosek 

strona BIP Urzędu Miejskiego), 

d. podanie z prośbą musi zostać złożone na co najmniej 5 dni przed planowaną imprezą, 

e. ilość godzinna na jaką rezerwujemy altanę ogniskową do ustalenia z administratorem obiektu Gminą 

Dębno. 

6. Dzieci i młodzież powinny zachować bezpieczną odległość od otwartego źródła ognia. 

7. Za wszelkie szkody wynikłe w trakcie korzystania z altany ogniskowej oraz za poniesione obrażenia 

odpowiedzialność ponosi organizator, rodzic lub opiekun prawny poszkodowanego. 

Ważne telefony kontaktowe: POLICJA 997,POGOTOWIE RATUNKOWE- 999, Straż Miejska w Dębnie 

tel.507030108.
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Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VIII/75/2019 

Rady Miejskiej Dębna 

z dnia 25 kwietnia 2019 r. 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z GMINNEGO PARKU MIEJSKIEGO 

Mając na celu zachowanie porządku, ładu, bezpieczeństwa korzystających i przebywających na terenie parku 

miejskiego w Dębnie wprowadza się Regulamin Korzystania z Parku miejskiego w Dębnie o następującej 

treści: 

1. Teren parku służy do wypoczynku oraz aktywnej rekreacji w miejscach do tego przeznaczonych. 

2. Na obszarze parku obowiązuje zakaz: 

a. zaśmiecania terenu parku, 

b. niszczenia, uszkadzania i wyrywania roślinności, w tym drzew, krzewów, trawników, bylin i kwiatów, 

c. rozkopywania gruntu, 

d. niszczenia oraz przestawiania ławek, koszy, urządzeń zabawowych oraz siadania na oparciach ławek, 

e. palenia ognisk i grillowania, pozostawiania palących się przedmiotów. Palenie ognisk i grillowanie może 

odbywać się wyłącznie w miejscu do tego przeznaczonym – po uzyskaniu wcześniejszej rezerwacji u 

administratora terenu - Gminy Dębno, 

f. spożywania napojów alkoholowych, 

g. zażywania środków odurzających, 

h. uprawiania gier hazardowych, 

i. zachowań zakłócających spokój, odpoczynek i bezpieczeństwo innych użytkowników parku, 

j. wnoszenia i używania materiałów pirotechnicznych, wybuchowych i szkodliwych substancji chemicznych, 

k. jazdy wszelkich pojazdów, z wyjątkiem wózków inwalidzkich, rowerów, pojazdów uprzywilejowanych 

Urzędu Miejskiego, służb komunalnych oraz pojazdów upoważnionych przez Urząd Miejski w Dębnie, 

l. używania rowerów, deskorolek i łyżworolek w sposób stwarzający zagrożenie dla innych uczestników 

parku, 

m. wprowadzania psów bez smyczy oraz wyprowadzania bez smyczy i kagańca psów ras uznawanych za 

agresywne, 

n. pozostawiania zanieczyszczeń po psach, 

o. wywoływania hałasu, a także używania sprzętu nagłaśniającego, 

p. handlu i usług bez zezwolenia, 

q. umieszczania bez zgody administratora terenu tablic, napisów, reklam oraz ogłoszeń, 

r. organizowania imprez bez wcześniejszego uzgodnienia z administratorem terenu - Gminą Dębno (wniosek 

strona BIP Urzędu Miejskiego). 

3. Osoby przebywające w parku nie mogą swoim zachowaniem uniemożliwiać lub ograniczać korzystania z 

infrastruktury parkowej innym użytkownikom. 

4. Wprowadzenie regulaminu ułatwi Policji oraz organom Gminy egzekwowanie zachowania ładu i 

porządku. 

5. W sprawach nieuregulowanych treścią niniejszego regulaminu decyzję podejmuje administrator parku - 

Gmina Dębno. 

Ważne telefony kontaktowe: POLICJA 997,POGOTOWIE RATUNKOWE- 999, Straż Miejska w Dębnie 

tel.507030108.
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Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VIII/75/2019 

Rady Miejskiej Dębna 

z dnia 25 kwietnia 2019 r. 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z GMINNEGO INTEGRACYJNEGO PLACU ZABAW DLA DZIECI 

I MŁODZIEŻY 

1. Plac zabaw przeznaczony jest dla dzieci w wieku 2-13 lat i pierwszeństwo korzystania z urządzeń maja 

dzieci niepełnosprawne. 

2. Przebywanie na placu zabaw i korzystanie z jego wyposażenia może się odbywać wyłącznie pod opieką 

rodzica/opiekuna. 

3. Rodzic/opiekun dziecka korzystającego z placu zabaw ma obowiązek zapoznania się z jego 

regulaminem, tablicami informacyjnymi oraz przekazanie zasad bezpieczeństwa dziecku. 

4. Opiekunowie są zobowiązani do bezwzględnego nadzorowania dzieci podczas korzystania z placu 

zabaw. 

5. Na plac zabaw nie wolno wprowadzać zwierząt. 

6. Na placu zabaw nie wolno śmiecić. Odpadki należy wrzucać do koszy na odpady. 

7. Zabrania się dewastowania urządzeń zabawowych. 

8. Korzystanie ze wszystkich urządzeń placu zabaw musi odbywać się zgodnie z ich przeznaczeniem 

i funkcją. 

9. Zauważone usterki, uszkodzenia lub nieprawidłowości w funkcjonowaniu poszczególnych urządzeń 

należy niezwłocznie zgłosić do administratora obiektu -Urzędu Miejskiego w Dębnie. 

10. Korzystanie z poszczególnych urządzeń zabawowych winno być dostosowane do rozwoju dziecka. 

Oceny winien dokonać rodzic/opiekun dziecka. 

11. Na plac zabaw zabrania się wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków 

odurzających. 

12. Na placu zabaw obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. 

13. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu pełnią rodzice/opiekunowie dzieci. 

14. W razie wypadku spowodowanego nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu wszelką 

odpowiedzialność ponosi rodzic/opiekun dziecka. 

Ważne telefony kontaktowe: POLICJA 997,POGOTOWIE RATUNKOWE- 999, Straż Miejska w Dębnie 

tel.507030108.
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Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VIII/75/2019 

Rady Miejskiej Dębna 

z dnia 25 kwietnia 2019 r. 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z GMINNEGO WYBIEGU DLA PSÓW 

1. Na terenie wybiegu dla psów obowiązują następujące zasady: 

a. psy bez założonej smyczy muszą pozostawać pod bezpośrednim nadzorem właściciela bądź opiekuna, 

b. psy muszą mieć założony kaganiec, zdjęcie psu kagańca dopuszcza się w przypadku psów ras 

niefigurujących w wykazie ras agresywnych przyjętym Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych 

i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. 

z 2003 r. Nr 77, poz. 687) oraz nie będących mieszańcami powyższych ras, nad którymi właściciel sprawuje 

skuteczną kontrolę, 

c. osoba, pod której nadzorem pozostaje pies obowiązana jest po nim posprzątać, 

d. psy ras uznawanych za agresywne, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych 

i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. 

z 2003 r. Nr 77, poz. 687) oraz mieszańce powyższych ras muszą być trzymane na smyczy, 

e. obowiązki administratora wybiegu dla psów do którego należy zgłaszać wszelkie uwagi związane 

z funkcjonowaniem wybiegu, pełni Gmina Dębno. 

Ważne telefony kontaktowe: POLICJA 997,POGOTOWIE RATUNKOWE- 999, Straż Miejska w Dębnie 

tel.507030108. 
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