
UCHWAŁA NR LIII/521/14
RADY MIEJSKIEJ BIELAWY

z dnia 25 czerwca 2014 r.

w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z Siłowni Plenerowej na terenie OW „Sudety" 
w Bielawie.

Na podstawie art. 40 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. 
poz. 594, poz. 645, poz. 1318 i z 2014r. poz. 379) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się „Regulamin korzystania z Siłowni Plenerowych na terenie OW „Sudety” w Bielawie" 
w następującym brzmieniu:

REGULAMIN SIŁOWNI PLENEROWEJ

1. Siłownia Plenerowa zwana dalej Siłownią, jest to obszar zlokalizowany na terenie OW „Sudety” 
w Bielawie przy ulicy Wysokiej.

2. Siłownia jest terenem ogólnodostępnym wyposażonym w urządzenia rekreacyjno-sportowe, 
przeznaczonym do aktywnego wypoczynku.

3. Na terenie Siłowni użytkownicy zobowiązani są do:

1) zachowania ładu i czystości,

2) użytkowania urządzeń znajdujących się na terenie Siłowni zgodnie z ich przeznaczeniem,

3) przestrzegania niniejszego regulaminu.

4. Zabrania się na terenie Siłowni:

1) przebywania dzieciom do lat 10 bez opieki osoby pełnoletniej,

2) zakłócania ciszy nocnej z wyłączeniem imprez organizowanych za zgodą Burmistrza Miasta,

3) wstępu osobom będącym w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub użycie innych środków 
odurzających,

4) wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych w tym piwa z wyłączeniem imprez organizowanych za 
zgodą Burmistrza Miasta,

5) prowadzenia gier hazardowych,

6) wnoszenia broni, materiałów wybuchowych, fajerwerków, innych wyrobów pirotechnicznych, substancji 
żrących lub farbujących oraz innych przedmiotów niebezpiecznych lub mogących być użytych jako broń,

7) niszczenia zieleni, dewastacji urządzeń rekreacyjno-sportowych i innych elementów małej architektury 
znajdujących się na terenie Siłowni,
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8) wprowadzania psów i innych zwierząt,

9) wjazdu na teren pojazdami silnikowymi w rozumieniu ustawy prawo o ruchu drogowym,

10) umieszczania reklam bez zgody Burmistrza Miasta,

11) organizacji jakichkolwiek imprez bez zgody Burmistrza Miasta.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bielawa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej:
L. Stróżyk
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