
 

 

UCHWAŁA NR LII/248/2021 

RADY MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ 

z dnia 29 grudnia 2021 r. 

w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z wieży widokowej zlokalizowanej na górze Młynica 

w Świeradowie-Zdroju 

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

(tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.) Rada Miasta Świeradów-Zdrój uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się Regulamin korzystania z wieży widokowej zlokalizowanej na górze Młynica 

w Świeradowie-Zdroju, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świeradów-Zdrój. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi 

w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Przewodniczący Rady Miasta Świeradów-Zdrój: 

Michał Brutkowski 
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Załącznik do uchwały nr LII/248/2021 

Rady Miasta Świeradów-Zdrój 

z dnia 29 grudnia 2021 r. 

 

Regulamin korzystania z wieży widokowej zlokalizowanej na górze  

Młynica w Świeradowie-Zdroju 

1. Wieża widokowa zlokalizowana na górze Młynica, zwana w treści niniejszego Regulaminu „wieżą”,  

jest obiektem ogólnodostępnym, zarządzanym przez Gminę Miejską Świeradów-Zdrój. 

2. Wieża widokowa służy realizacji celów edukacyjnych, kulturalnych i promocyjnych Gminy Miejskiej 

Świeradów-Zdrój. 

3. Wstęp na wieżę jest bezpłatny i odbywa się bez asysty służb porządkowych, stąd odpowiedzialność 

związana z pobytem na niej spoczywa wyłącznie na zwiedzającym. 

4. Osoby korzystające z wieży zobowiązane są do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu,  

a wejście na wieżę traktowane jest jako akceptacja jego warunków. 

5. Jednorazowo na wieży może przebywać nie więcej niż 50 osób. 

6. W przypadku dużego natężenia ruchu zwiedzających, czas przebywania na tarasie widokowym  

nie powinien przekraczać 15 minut. 

7. Dzieci poniżej 13 roku życia mogą wejść na wieżę tylko pod opieką dorosłych. 

8. Zabrania się: 

- zrzucania z wieży wszelkich przedmiotów; 

- wspinania się po elementach konstrukcji wieży; 

- siadania na balustradzie oraz przewieszania się przez poręcze balustrady, klatki schodowej i tarasu wieży, 

a także podsadzania dzieci oraz brania ich na ręce w pobliżu balustrady klatki schodowej i tarasu; 

- wchodzenia na wieżę osobom będącym pod wpływem alkoholu i środków odurzających; 

- wchodzenia na wieżę w niekorzystnych warunkach atmosferycznych w szczególności podczas: burzy, 

przy ośnieżeniu i oblodzeniu klatki schodowej i tarasu; 

- wnoszenia i używania materiałów pirotechnicznych oraz rozpalania ognisk w pobliżu wieży; 

- wprowadzania zwierząt. 

9. Wieża widokowa jest objęta monitoringiem rejestrującym i archiwizującym obraz. 

10. W razie niebezpieczeństwa na obiekcie lub w jego otoczeniu, każdy zwiedzający ma obowiązek 

bezzwłocznie powiadomić o takich okolicznościach odpowiednie służby dzwoniąc do Centrum 

Powiadamiania Ratunkowego na numer 112. 

11. Gmina Miejska Świeradów-Zdrój nie ponosi odpowiedzialności za wypadki, uszkodzenia ciała  

lub mienia i zdarzenia spowodowane nie przestrzeganiem regulaminu korzystania z wieży widokowej. 
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