
 

 

UCHWAŁA NR 58/20 

RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU 

z dnia 12 sierpnia 2020 r. 

w sprawie Regulaminu korzystania z Wieży Targowej w Strzegomiu. 

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 2020 r. poz. 713) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uchwala się Regulamin korzystania z Wieży Targowej w Strzegomiu, stanowiący załącznik  

do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzegomia. 

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

Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu: 

Tomasz Marczak

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 20 sierpnia 2020 r.

Poz. 4763



Załącznik do uchwały nr 58/20 

Rady Miejskiej w Strzegomiu 

z dnia 12 sierpnia 2020 r. 

 

 

Regulamin Wieży Targowej w Strzegomiu. 

1. Wieża Targowa położona w Strzegomiu w zabudowie Rynku 46/47 jest zabytkiem nieruchomym 

wpisanym do rejestru zabytków Województwa Dolnośląskiego pod nr: A/4739/940 z dnia 8 września 1961 roku. 

2. Wieża Targowa stanowi własność Gminy Strzegom. 

3. Wieża Targowa dostępna jest dla zwiedzających od 1 maja do 30 września, w niedziele w godzinach  

od 15.00 – 18.00. 

4. Wstęp na Wieżę Targową jest bezpłatny. 

5. Ze względów bezpieczeństwa jednorazowo na Wieży Targowej może przebywać max. 10 osób.  

W przypadku większej liczby zwiedzających obsługa wieży ma prawo czasowo ograniczyć dostęp do Wieży 

Targowej. 

6. Osoby poniżej 13 roku życia mogą korzystać z wieży tylko pod opieką osób dorosłych. 

7. Podczas przebywania na wieży należy zachować szczególną ostrożność. Obowiązuje pierwszeństwo  

dla osób schodzących. 

8. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych Wieża Targowa nie będzie udostępniona  

dla Zwiedzających. 

9. Podczas korzystania z Wieży Targowej zabrania się: wspinania się po elementach konstrukcji 

zabezpieczającej, wspinania po elewacji Wieży, niszczenia sprzętu, zrzucania z Wieży wszelkich przedmiotów. 

10. Korzystający z Wieży Targowej zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania niniejszego 

regulaminu, korzystania z zainstalowanych urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem. 

11. Wstęp na Wieżę Targową oznacza zapoznanie się z powyższymi zasadami i ich akceptację. 
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