
UCHWAŁA NR XLIX/467/2017
RADY MIASTA ZĄBKI

z dnia 7 listopada 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z ogólnodostępnych miejskich 
obiektów sportowych

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1875) Rada Miasta Ząbki uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLI/309/2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia zasad 
i trybu korzystania z ogólnodostępnych miejskich obiektów sportowych (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2015 r. 
poz. 4309) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

„7) siłowni zewnętrznych stanowiących własność Miasta Ząbki, położonych:

a) przy skrzyżowaniu ul. Kościelnej i ul. Nowoprojektowanej,

b) przy skrzyżowaniu ul. Powstańców i ul. Reymonta,

c) w parku miejskim Miasta Ząbki,

d) przy skrzyżowaniu ul. Batorego i ul. Wolności.”;

2) w § 2:

a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) Obiekcie Sportowym – rozumie się przez to boisko lub zespół boisk, lodowisko, tor rolkowy albo 
siłownię zewnętrzną wymienione w §1, z całą związaną z nimi infrastrukturą, o charakterze 
ogólnodostępnym;”,

b) w pkt 8 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 9 w brzmieniu:

„9) Siłowni zewnętrznej – rozumie się przez to wydzielone, ogólnodostępne miejsca, wyposażone w zespół 
urządzeń zainstalowanych na stałe, przeznaczonych do ćwiczeń rekreacyjnych na świeżym powietrzu dla 
użytkowników powyżej 1,4 m wzrostu.”;

3) w § 3:

a) po ust. 8d dodaje się ust. 8da w brzmieniu:

„8da. Siłownie zewnętrzne są dostępne codziennie w godzinach 6.00-22.00.”,

b) ust. 8e otrzymuje brzmienie:
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„8e. Dostępność toru rolkowego lub siłowni zewnętrznej może być ograniczona w innych uzasadnionych 
przypadkach określonych przez zarządzającego.”;

4) po §3b dodaje się § 3c w brzmieniu:

„§3c. 1. Każdy użytkownik, w trakcie korzystania z siłowni zewnętrznej, obowiązany jest dbać 
o bezpieczeństwo własne oraz innych użytkowników.

2. Każdy użytkownik, ma obowiązek zapoznać się z zasadami bezpiecznego korzystania z urządzeń siłowni 
zewnętrznej i sposobem wykonywania ćwiczeń, zgodnie z instrukcją umieszczoną na słupie przy każdym 
urządzeniu.

3. Użytkownik urządzeń siłowni zewnętrznej ćwiczy na własną odpowiedzialność, przy czym intensywność 
ćwiczeń powinna być dopasowana do indywidualnego stanu zdrowia i kondycji.

4. Przed przystąpieniem do ćwiczeń należy sprawdzić stan techniczny urządzenia, a ewentualne usterki – 
zgłaszać administratorowi siłowni zewnętrznej pod numerem telefonu 22 51 09 730.

5. Osoby poniżej 18 roku życia mogą korzystać z siłowni zewnętrznej wyłącznie w obecności rodziców lub 
opiekunów.

6. Zabrania się:

1) korzystania z siłowni zewnętrznej osobom znajdującym się pod wpływem alkoholu lub innych środków 
odurzających oraz spożywania na jej terenie alkoholu lub innych środków odurzających;

2) niszczenia urządzeń siłowni zewnętrznej oraz zaśmiecania i niszczenia infrastruktury wokół siłowni.

7. Na terenie siłowni zewnętrznej obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz rozpalania ognisk.

8. Użytkownik siłowni zewnętrznej obowiązany jest do postępowania w sposób nie zakłócający porządku 
i nie naruszający prawidłowego stanu technicznego jej urządzeń.”.

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

 

Przewodniczący Rady Miasta Ząbki

Wojciech Gut
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