
UCHWAŁA NR LXI/530/18
RADY MIEJSKIEJ W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ

z dnia 28 września 2018 r.

w sprawie regulaminu korzystania z urządzeń siłowni zewnętrznej w  Starej Łomnicy

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt. 4 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 994 t.j.) - Rada Miejska w Bystrzycy Kłodzkiej, uchwala co następuje:

§ 1. Wprowadza się regulamin korzystania z urządzeń siłowni zewnętrznej zlokalizowanej w Starej 
Łomnicy na działce nr 222/2, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bystrzycy Kłodzkiej.

§ 3. Regulamin, o którym stanowi § 1 podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej zlokalizowanej na 
terenie siłowni zewnętrznej w Starej Łomnicy, działka nr 222/2.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej:
A. Pokora

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 15 października 2018 r.

Poz. 4975



Załącznik do uchwały nr LXI/530/18
Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej 

z dnia 28 września 2018 r.

REGULAMIN KORZYSTANIA 
Z URZĄDZEŃ SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ

1.  Siłownia zewnętrzna to teren ogólnodostępny służący rekreacji.
2.  Urządzenia przeznaczone są dla osób dorosłych i dzieci powyżej 10 roku życia.
3.  Dzieci do 14 roku życia podczas ćwiczeń powinny pozostawać pod opieką osób dorosłych.
4.  Z poszczególnych urządzeń należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem, a ćwiczenia  

wykonywać zgodnie z instrukcją użytkowania w którą zostały zaopatrzone. 
5.  Na jednym stanowisku może ćwiczyć tylko jedna osoba a maksymalnie obciążenie to 120 kg.
6.  Intensywność treningu powinna być dostosowana do indywidualnych możliwości.
7.  Niewłaściwe użytkowanie lub zbyt intensywny trening może skutkować urazami                              

lub uszkodzeniami urządzeń.
8.  Na terenie siłowni obowiązuje zakaz:

 - wspinania się na urządzenia i ich niszczenia,
 - jazdy na rowerze, gry w piłkę,
 - spożywania alkoholu, 
 - wprowadzania zwierząt,
 - wnoszenia przedmiotów niebezpiecznych,
 - śmiecenia.

9.  Osoby pod wpływem alkoholu, środków odurzających nie mogą przebywać na terenie siłowni 
 zewnętrznej i korzystać z urządzeń.

10. Wszelkie uszkodzenia i nieprawidłowości należy zgłaszać administratorowi siłowni zewnętrznej.
11. Funkcję administratora pełni: Urząd Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej, tel.: 74 811 76 05.

Telefony alarmowe: 
    112 – ogólny (z tel. komórkowych)
    999 – pogotowie ratunkowe
    998 – straż pożarna
    997 – policja 
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