
Uchwała Nr       /       /2019 
Rady Gminy Michałowice 
z dnia                       2019 r. 

 
zmieniająca uchwałę Nr XXIX/375/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 

18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminów korzystania z placów zabaw, 
ogródków jordanowskich, stref rekreacji, kompleksów boisk i skateparków 

zlokalizowanych na terenie gminy Michałowice 
 
 

Na podstawie art. 40 ust. 1 i 2 pkt 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), Rada Gminy Michałowice 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

W uchwale Nr XXIX/375/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 18 grudnia 2017 r. 
w sprawie uchwalenia regulaminów korzystania z placów zabaw, ogródków jordanowskich, 
stref rekreacji, kompleksów boisk i skateparków zlokalizowanych na terenie gminy 
Michałowice wprowadza się następujące zmiany: 

1) w §1 dodaje się pkt. 22 w brzmieniu: 

„22) Regulamin korzystania z ogólnodostępnej strefy rekreacji w sołectwie Nowa Wieś” 
w brzmieniu załącznika nr 22”, 

2) w załącznikach nr 1-13 tj.: 

a) w „Regulaminie Ogródka jordanowskiego w sołectwie Opacz-Kolonia” stanowiącym 
załącznik nr 1; 

b) w „Regulaminie placu zabaw w parku w sołectwie Reguły” stanowiącym załącznik 
nr 2;  

c) w „Regulaminie placu zabaw w sołectwie Komorów” stanowiącym załącznik nr 3;  
d) w „Regulaminie placu zabaw w sołectwie Pęcice” stanowiącym załącznik nr 4;  
e) w „Regulaminie placu zabaw w sołectwie Pęcice Małe” stanowiącym załącznik nr 5;  
f) w „Regulaminie placu zabaw w sołectwie Sokołów” stanowiącym załącznik nr 6;  
g) w „Regulaminie placu zabaw w sołectwie Nowa Wieś” stanowiącym załącznik nr 7; 
h) w „Regulaminie placu zabaw w sołectwie Suchy Las” stanowiącym załącznik nr 8;  
i) w „Regulaminie placu zabaw w osiedlu Granica” stanowiącym załącznik nr 9;  
j)  w „Regulaminie korzystania z ogólnodostępnej strefy rekreacji w osiedlu Komorów” 

stanowiącym załącznik nr 10;  
k)  w „Regulaminie korzystania z ogólnodostępnej strefy rekreacji w sołectwie Reguły” 

stanowiącym załącznik nr 11;  
l)  w „Regulaminie korzystania z ogólnodostępnej strefy rekreacji w sołectwie Komorów” 

stanowiącym załącznik nr 12;  
m)  w „Regulaminie korzystania z ogólnodostępnej strefy rekreacji w osiedlu 

Michałowice” stanowiącym załącznik nr 13; 
 

- ust.14 otrzymuje brzmienie: 
 



„14. Telefony alarmowe: 
 
Z telefonów komórkowych: 112 
Pogotowie Ratunkowe: 999 
Policja: 22 723 41 70 lub 22 604 65 00 
Straż Pożarna 22 758 77 01 lub 0 692 773 871 
 
W godzinach 800-1600 w dni powszednie należy zgłaszać o zaistniałych nieprawidłowych 
zdarzeniach do Urzędu Gminy w Michałowicach do Referatu Ochrony Środowiska - 
22 350 91 32 ”, 

 

3) w załącznikach nr 14-16 tj.: 

 
a)  w „Regulaminie korzystania z kompleksu boisk sportowych w sołectwie Sokołów 

Moje Boisko – Orlik 2012” stanowiącym załącznik nr 14; 
b)  w „Regulaminie korzystania z boiska sportowego na terenie strefy rekreacji w 

sołectwie Reguły” stanowiącym załącznik nr 15; 
c)   w „Regulaminie korzystania z kompleksu boisk sportowych w osiedlu Granica” 

stanowiącym załącznik nr 16;  
 

- ust. 25 otrzymuje brzmienie: 
 

„25. Telefony alarmowe: 
 
Z telefonów komórkowych: 112 
Pogotowie Ratunkowe: 999 
Policja: 22 723 41 70 lub 22 604 65 00 
Straż Pożarna 22 758 77 01 lub 0 692 773 871 
 
W godzinach 800-1600 w dni powszednie należy zgłaszać o zaistniałych nieprawidłowych 
zdarzeniach do Urzędu Gminy w Michałowicach do Referatu Ochrony Środowiska - 
22 350 91 32 ”, 

 
4) w załącznikach nr. 17-18 tj.: 

 
a)  w „Regulaminie korzystania z boiska sportowego w sołectwie Pęcice Małe” 

stanowiącym załącznik nr 17; 
b) w „Regulaminie korzystania z boiska sportowego w sołectwie Opacz-Kolonia” 

stanowiącym załącznik nr 18; 
 

- ust. 23 otrzymuje brzmienie: 
 

„23. Telefony alarmowe: 
 
Z telefonów komórkowych: 112 
Pogotowie Ratunkowe: 999 
Policja: 22 723 41 70 lub 22 604 65 00 
Straż Pożarna 22 758 77 01 lub 0 692 773 871 



W godzinach 800-1600 w dni powszednie należy zgłaszać o zaistniałych nieprawidłowych 
zdarzeniach do Urzędu Gminy w Michałowicach do Referatu Ochrony Środowiska - 
22 350 91 32 ”, 

 
5) w załącznikach nr 19-21 tj.: 
 

a) w „Regulaminie skateparku w osiedlu Michałowice” stanowiącym załącznik nr 19; 
b) w „Regulaminie skateparku w sołectwie Komorów” stanowiącym załącznik nr 20; 
c) w „Regulaminie skateparku w osiedlu Komorów” stanowiącym załącznik nr 21; 

 
- wyrazy 
„Telefony alarmowe: 
 
Z telefonów komórkowych: 112 
Pogotowie Ratunkowe: 999 
Policja: 22 723 41 70 lub 22 604 65 00 
Straż Pożarna 22 758 77 01 lub 0 692 773 871 
 
W godzinach 800-1600 w dni powszednie należy zgłaszać o zaistniałych nieprawidłowych 
zdarzeniach do Urzędu Gminy w Michałowicach do Referatu Gospodarki Komunalnej i 
Ochrony Środowiska - 22 350 91 32” 

 
zastępuje się wyrazami: 

 
 

 „8. Telefony alarmowe: 
 
Z telefonów komórkowych: 112 
Pogotowie Ratunkowe: 999 
Policja: 22 723 41 70 lub 22 604 65 00 
Straż Pożarna 22 758 77 01 lub 0 692 773 871 
 
W godzinach 800-1600 w dni powszednie należy zgłaszać o zaistniałych nieprawidłowych 
zdarzeniach do Urzędu Gminy w Michałowicach do Referatu Ochrony Środowiska - 
22 350 91 32”, 
 

6) Regulamin korzystania z ogólnodostępnej strefy rekreacji w sołectwie Nowa Wieś 
stanowiący załącznik nr 22 do uchwały otrzymuje brzmienie załącznika do niniejszej 
uchwały. 

 
§2. 

 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice. 

 
§ 3 

 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 
 
 



 
Uzasadnienie do projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXIX/375/2017 Rady 
Gminy Michałowice z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminów 

korzystania z placów zabaw, ogródków jordanowskich, stref rekreacji, kompleksów 
boisk i skateparków zlokalizowanych na terenie gminy Michałowice 

 
 

Zgodnie z art. 40 ust.1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym organy gminy mogą wydawać akty prawa miejscowego w zakresie zasad i trybu 
korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Akty prawa 
miejscowego ustanawia rada gminy w formie uchwały (art. 41 ust. 1 ww. ustawy). Uchwały 
stanowiące akty prawa miejscowego podlegają ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku 
urzędowym (art. 42 ww. ustawy i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu 
aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych - Dz. U. z 2017 poz. 1523 t.j.).  

W związku z oddaniem w użytkowanie ogólnodostępnej strefy rekreacji w Nowej 
Wsi należy wprowadzić regulamin korzystania z tego obiektu, który ma na celu ustalenie 
zasad właściwego korzystania z urządzeń zabawowych i sportowych, a co za tym idzie 
zapewnienie ochrony życia lub zdrowia zwłaszcza najmłodszych użytkowników oraz 
zapewnienie porządku na tych terenach. Wprowadzenie regulaminu oraz jego podanie do 
wiadomości użytkowników poprzez umieszczenie jego treści na tablicach informacyjnych 
umożliwi właściwym służbom egzekwowanie przestrzegania przepisów zawierających reguły 
zachowania się na nich oraz zobowiąże do nadzoru i nie pozostawiania małych dzieci bez 
opieki osób dorosłych, ograniczając nieszczęśliwe wypadki. Winno to także wpłynąć na 
ograniczenie aktów wandalizmu, a w konsekwencji na obniżenie kosztów naprawy 
uszkodzonych lub zniszczonych urządzeń.  

Chcąc zapewnić zgodność zapisów w obowiązujących już Regulaminach placów 
zabaw, ogródków jordanowskich, stref rekreacji, skeatparków i boisk z wprowadzonymi 
zmianami w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Michałowice oraz w celu 
ułatwienia kontaktu mieszkańcom chcącym zgłosić zdarzenia mające miejsce na tych 
obiektach wprowadzamy obowiązującą  nazwę Referatu mającego nadzór nad tymi terenami. 

Place zabaw, ogródki jordanowskie, strefy rekreacji, skeatparki i boiska 
zlokalizowane na terenach gminnych oraz urządzenia tych placów należą do kategorii 
obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, o których mowa w art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy 
o samorządzie gminnym. Z uwagi na powyższe wywołanie uchwały jest uzasadnione.  
 



Załącznik   
do Uchwały Rady Gminy Michałowice 
Nr  
z dnia …………… 2019 r.  

 
 
 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z OGÓLNODOSTEPNEJ  
STREFY REKREACJI W SOŁECTWIE NOWA WIEŚ 

 
 

1. Strefa rekreacji otwarta jest 7 dni w tygodniu w godzinach 800-2200. 
 
2. Strefa rekreacji jest terenem ogólnodostępnym, służącym zabawie i rekreacji. 

 
3. Dzieci poniżej 12 lat mogą przebywać na terenie Strefy rekreacji wyłącznie pod 

opieką dorosłych. 
 

4. Osoby przebywające na terenie Strefy rekreacji są zobowiązane zachowywać się w 
sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób, mieniu Gminy Michałowice oraz 
mieniu innych obecnych tam osób. 

 
5. Na terenie Strefy nie mogą przebywać osoby będące pod wpływem alkoholu lub 

innych środków odurzających i psychotropowych. 
 

6. Na teren Strefy obowiązuje zakaz palenia tytoniu oraz zażywania środków 
odurzających. 

 
7. Osoby przebywające w Strefie nie mogą mieć przy sobie niebezpiecznych 

przedmiotów i narzędzi, które mogłyby być zagrożeniem dla zdrowia i życia innych 
przebywających w Strefie rekreacji. 

 
8. Z urządzeń w Strefie należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem i zachowując 

bezpieczeństwo bawiących się dzieci. Należy przestrzegać następujących reguł: 
1) w pobliżu urządzeń w Strefie zabronione są gry zespołowe i jazda na rowerze i 

rolkach, 
2) zabronione jest wchodzenie na górne elementy konstrukcji urządzeń, w 

szczególnie dotyczy to huśtawek, przelotni, drabinek, bramek i dachów 
domków, 

3) zabronione jest korzystanie z huśtawek, ważek i karuzeli przez więcej niż 
jedno dziecko na jednym miejscu. 

 
9. Na terenie Strefy rekreacji obowiązuje zakaz: 

1) wprowadzania zwierząt, 
2) zaśmiecania terenu, 
3) niszczenia roślin, 
4) dewastowania urządzeń zabawowo-rekreacyjnych i innych oraz ogrodzeń,  
5) zakłócania spokoju i porządku publicznego, 
6) palenia ognisk oraz używania materiałów pirotechnicznych i szkodliwych 

substancji chemicznych. 
 



10. O wszystkich zagrożeniach należy informować obsługę Strefy rekreacji lub 
pracowników Urzędu Gminy Michałowice. 

 
11. Czynne uczestniczenie w bójkach czy niszczenie mienia podlega karze za 

wykroczenia z artykułu 50, 51, 52a, 124 i 143 Kodeksu Wykroczeń (Dz.U. z 2015 r. 
poz. 1094 z późn. zm.). 
 

12. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy 
Kodeksu Cywilnego. 

 
13. Telefony alarmowe: 
 

Z telefonów komórkowych: 112 
Pogotowie Ratunkowe: 999 
Policja: 22 723 41 70 lub 22 604 65 00 
Straż Pożarna 22 758 77 01 lub 0 692 773 871 

 
W godzinach 800-1600 w dni powszednie należy zgłaszać o zaistniałych 

nieprawidłowych zdarzeniach do Urzędu Gminy w Michałowicach do Referatu Ochrony 
Środowiska - 22 350 91 32  
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