
 

 

OBWIESZCZENIE NR 1/2018 

RADY MIASTA LUBAWA 

z dnia 28 września 2018 r. 

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania  

z placów zabaw oraz regulaminu korzystania z Parku miejskiego "Łazienki Lubawskie" 

Na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 

aktów prawnych (t.j. Dz.U.2017.1523) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity 

uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z placów zabaw oraz regulaminu korzystania z Parku 

miejskiego „Łazienki Lubawskie" uchwalony uchwałą Nr XL/389/2014 Rady Miasta Lubawa z dnia 

31 października 2014 r. Dz. U. Woj. Warm.-Maz.2014.4002) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych: 

1) uchwałą Rady Miasta Lubawa Nr VIII/67/2015 z dnia 24 czerwca 2015 r. zmieniającą uchwałę  

Nr XL/389/2014 z dnia 31 października 2014 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z placów 

zabaw oraz regulaminu korzystania z Parku miejskiego ”Łazienki Lubawskie"(Dz. U. Woj. Warm.-Maz. 

z 2015.2357), 

2) uchwałą Rady Miasta Lubawa Nr XVII/149/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały 

w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z placów zabaw oraz regulaminu korzystania z Parku 

miejskiego ”Łazienki Lubawskie" (Dz. U. Woj. Warm.-Maz. z 2016.2286), 

3) uchwały Rady Miasta Lubawa Nr XIX/168/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały 

w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z placów zabaw oraz regulaminu korzystania z Parku 

miejskiego ”Łazienki Lubawskie"  (Dz. U. Woj. Warm.-Maz. z 2016.2692), 

4) uchwały Rady Miasta Lubawa Nr XXXVII/313/2017 z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmiany 

uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z placów zabaw oraz regulaminu korzystania z Parku 

miejskiego ”Łazienki Lubawskie" (Dz. U. Woj. Warm.-Maz. z 2017.3899), 

5) uchwały Rady Miasta Lubawa Nr XLI/349/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały 

w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z placów zabaw oraz regulaminu korzystania z Parku 

miejskiego ”Łazienki Lubawskie" (Dz. U. Woj. Warm.-Maz. z 2018.595). 

 

Przewodniczący Rady 

Jan Sarnowski 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 9 października 2018 r.

Poz. 4192



Załącznik do Obwieszczenia Nr 1/2018 

Rady Miasta Lubawa 

z dnia 28 września 2018 r. 

UCHWAŁA NR XL/389/2014 

RADY MIASTA LUBAWA 

z dnia 31 października 2014 r. 

w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z placów zabaw oraz regulaminu korzystania z Parku 

miejskiego „Łazienki Lubawskie” 

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

(Dz. U. z 2017 r.1875 z późn. zm. Rada Miasta Lubawa uchwala, co następuje: 

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

(tekst jednolity Dz.U.2013.594 z późn. zm.) Rada Miasta Lubawa uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwała reguluje zasady i tryb korzystania z terenów rekreacyjnych stanowiących własność Gminy 

Miejskiej Lubawa zawarte w następujących regulaminach. 

1) regulamin korzystania z Parku miejskiego „Łazienki Lubawskie” – stanowiący załącznik nr 1 do uchwały, 

2) regulamin korzystania z placu zabaw i siłowni zewnętrznych – stanowiący załącznik nr 2 do uchwały, 

3) regulamin korzystania z siłowni zewnętrznej Parku miejskiego "Łazienki Lubawskie - stanowiący 

załącznik nr 3 do uchwały, 

4) regulamin korzystania z Parku Linowego Parku miejskiego "Łazienki Lubawskie - stanowiący załącznik  

nr 4 do uchwały. 

§ 2. Regulamin korzystania z placów zabaw i siłowni zewnętrznych, regulamin korzystania Parku 

miejskiego "Łazienki Lubawskie" oraz regulamin korzystania z siłowni zewnętrznej Parku miejskiego 

"Łazienki Lubawskie" podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach informacyjnych 

usytuowanych na terenach placów zabaw i terenie Parku miejskiego. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubawa. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 
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Załącznik nr 1 

do Uchwały Nr XL/389/2014 

Rady Miasta Lubawa 

z dnia 31 października 2014 r. 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PARKU MIEJSKIEGO „ŁAZIENKI LUBAWSKIE” 

 

Park miejski „Łazienki Lubawskie” jest przestrzenią publiczną, służącą do wypoczynku oraz aktywnej 

rekreacji w miejscach do tego przeznaczonych. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników w trosce 

o ochronę drzewostanu, roślinności, małej architektury oraz funkcji Parku ustala się następujące zasady. 

I. Park jest otwarty codziennie w godzinach: 

·od 1 kwietnia do 30 września w godz. od 7.00 do 22.00, 

·od 1 października do 31 marca w godz. od 7.00 do 19.00. 

II. Na terenie Parku zabrania się: 

1. Zaśmiecania terenu. 

2. Niszczenia trawników, roślinności niskiej i wysokiej, łamania gałęzi, zrywania kwiatów. 

3. Płoszenia ptactwa i zwierzyny. 

4. Dewastowania elementów małej architektury – ławek, koszy oraz innych budowli i urządzeń służących 

zabawie i rekreacji. 

5. Wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych. 

6. Palenia ognisk. 

7. Wprowadzania psów i innych zwierząt domowych (nie dotyczy psów przewodników osób niepełnosprawnych). 

8. Zachowań zakłócających spokój, odpoczynek i bezpieczeństwo innych użytkowników Parku. 

9. Korzystania z rowerów, deskorolek, łyżworolek oraz posługiwania się sprzętem sportowym w sposób 

stanowiący zagrożenie dla innych użytkowników Parku. 

10. Kąpieli w stawach. 

11. Handlu i usług bez zgody zarządcy Parku. 

12. Umieszczania tablic, reklam, napisów, ogłoszeń bez zgody zarządcy Parku. 

III. Korzystanie z Parku odbywa się na własną odpowiedzialność korzystającego lub na odpowiedzialność 

opiekunów. 

IV. Dzieci poniżej 12 roku życia powinny przebywać na terenie Parku pod opieką dorosłych. 

V. Korzystanie z urządzeń zabawowych przez dzieci dozwolone jest w miejscach do tego przeznaczonych i pod 

nadzorem dorosłych. 

VI. Osoby przebywające w Parku winny przestrzegać zapisów niniejszego Regulaminu. 

VII. Obiektem zarządza Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubawie z siedzibą ul. Łąkowa 8, 14-260 Lubawa tel. 

89 645-24-18. 
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Załącznik nr 2 

do Uchwały Nr XL/389/2014 

Rady Miasta Lubawa 

z dnia 31 października 2014 r. 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLACU ZABAW I SIŁOWNI ZEWNĘTRZNYCH 

 

1. Plac zabaw to ogólnodostępny teren przeznaczony do zabaw i wypoczynku dzieci. 

2. Osoby przebywające na terenie obiektu zobowiązane są do zachowania porządku. 

3. Plac zabaw wyposażony jest w urządzenia zabawowe przeznaczone dla dzieci w wieku od 3 do 13 lat. 

4. Dzieci poniżej 7 roku życia mogą przebywać na terenie Placu zabaw wyłącznie pod opieką dorosłych. 

5. Z urządzeń zabawowych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem. 

6. Na terenie Placu zabaw i siłowni zewnętrznych  zabrania się w szczególności 

- wchodzenia na nawierzchnię syntetyczną w obuwiu typu korki, kolce i szpilki, 

- niszczenia urządzeń zabawowych, 

- zaśmiecania terenu, 

- jazdy na rowerze wrotkach i deskorolce, 

- wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów i pozostawiania ich na terenie Placu. 

7. Siłownia zewnętrzna jest bezpłatna i ogólnodostępna. 

8. Każda osoba korzystająca z urządzeń siłowni ma obowiązek zapoznać się i stosować do niniejszego 

Regulaminu oraz zasad bezpiecznego korzystania z urządzeń i sposobem wykonywania ćwiczeń 

zamieszczonych na każdym urządzeniu. 

9. Wszelkie uszkodzenia i usterki urządzeń należy zgłaszać administratorowi placu zabaw i siłowni. 

Samodzielne naprawy są zabronione! 

10. Z siłowni mogą korzystać wyłącznie osoby o wzroście ponad 140 cm, wadze nieprzekraczającej 130 kg, 

które ukończyły 14 lat zgodnie z atestami urządzeń. 

11. Po zakończeniu ćwiczeń urządzenie, z którego korzysta osoba ćwicząca, winno być pozostawione  

w należytym stanie technicznym, a jego otoczenie powinno być czyste. 

10. Wszelkie nieprawidłowości można zgłaszać Zarządzającemu Placem zabaw i siłownią zewnętrzną lub Policji. 
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Załącznik nr 3 

do Uchwały Nr XL/389/2014 

Rady Miasta Lubawa 

z dnia 31 października 2014 r. 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ 

Parku Miejskiego „Łazienki Lubawskie” 

 

Teren siłowni zewnętrznej należy do przestrzeni publicznej Parku Miejskiego „Łazienki Lubawskie”. 

1. Każda osoba korzystająca z urządzeń siłowni ma obowiązek zapoznać się i stosować do niniejszego 

Regulaminu oraz zasad bezpiecznego korzystania z urządzeń i sposobem wykonywania ćwiczeń 

zamieszczonych na każdym urządzeniu. 

2. Siłownia jest bezpłatna i ogólnie dostępna w godzinach otwarcia Parku Miejskiego „Łazienki Lubawskie”. 

3. Wszelkie uszkodzenia i usterki urządzeń należy zgłaszać administratorowi siłowni, tj. w Recepcji OSiR 

pod nr tel. 89-645-24-18. Samodzielne naprawy są zabronione! 

4. Z siłowni mogą korzystać wyłącznie osoby o wzroście ponad 140 cm, wadze nieprzekraczającej 130 kg, 

które ukończyły 14 lat zgodnie z atestami urządzeń. 

5. Osoby korzystające z urządzeń siłowni ćwiczą na własną odpowiedzialność, zwłaszcza w przypadku 

dolegliwości zdrowotnych, przy których korzystanie z urządzeń siłowni powinna poprzedzać konsultacja lekarska. 

6. Osoby korzystające z urządzeń siłowni nie mogą być pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych 

środków odurzających. 

7. Na terenie siłowni obowiązuje zakaz palenia tytoniu. 

8. Po zakończeniu ćwiczeń urządzenie, z którego korzysta osoba ćwicząca, winno być pozostawione  

w należytym stanie technicznym, a jego otoczenie powinno być czyste. 

9. Obiektem zarządza Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubawie z siedzibą przy ul. Łąkowej 8, 14-260 

Lubawa, tel. 89-645-24-18. 
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Załącznik nr 3 

do Uchwały Nr XL/389/2014 

Rady Miasta Lubawa 

z dnia 31 października 2014 r. 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PARKU LINOWEGO 

Parku miejskiego „Łazienki Lubawskie” 

 

I.  Postanowienia ogólne: 

1. Teren Parku Linowego należy do przestrzeni publicznej Parku miejskiego „Łazienki Lubawskie”. 

2. Każda osoba korzystająca z Parku Linowego ma obowiązek zapoznać się i stosować do niniejszego 

Regulaminu, zasad bezpiecznego korzystania z urządzeń, uiszczenia opłaty oraz przejścia szkolenia z zasad  

bezpieczeństwa obowiązujących w Parku Linowym. 

3. Korzystanie z Parku Linowego jest odpłatne według obowiązującego Cennika. 

Wejście na przeszkody w Parku Linowym może nastąpić tylko po wyrażeniu zgody przez instruktora Parku. 

II zasady bezpieczeństwa obowiązujące w Parku linowym: 

1. Osoby korzystające z urządzeń Parku Linowego zobowiązane są do przestrzegania instrukcji korzystania 

z Parku Linowego oraz bezwzględnego wykonywania poleceń instruktorów. 

2. Osoby znajdujące się na terenie Parku Linowego nie mogą swoim zachowaniem, zarówno na ziemi, jak 

i na wysokości, stwarzać zagrożenia dla życia lub zdrowia swojego lub innych. 

3. Osoby znajdujące się na terenie Parku Linowego nie mogą przeszkadzać w pracy personelowi Parku. 

4. Wszelkie wypadki, kontuzje oraz zauważone usterki sprzętu asekuracyjnego lub elementów przeszkód 

systemu asekuracyjnego należy niezwłocznie zgłaszać pracownikom Parku Linowego. 

5. Park Linowy jest otwarty codziennie od 1 maja do 30 września w godz. od 11.00 do 19.00. 

6. O innych godzinach otwarcia Parku Linowego decyduje zarządca w zależności od warunków 

atmosferycznych oraz ilości osób chcących skorzystać z atrakcji. 

7. Zarządca Parku Linowego zastrzega sobie prawo do nieudostępniania urządzeń podczas organizowania  

imprez zamkniętych. 

Załączniki, wzory oświadczeń osób chcących skorzystać z atrakcji Parku Linowego 

Załącznik nr 1 – Oświadczenie osoby pełnoletniej: 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że zostałem/łam pouczony/a o zasadach bezpieczeństwa obowiązujących na terenie Parku 

Linowego w Lubawie, zarówno na wysokości, jak i na ziemi, a także zapoznałem/łam się z 

regulaminem Parku Linowego i w pełni go akceptuję. 

Na teren Parku Linowego wchodzę na własne ryzyko i odpowiedzialność. 

Jestem świadomy/a, że podczas korzystania z atrakcji znajdujących się na terenie Parku Linowego  

istnieje ryzyko urazu, jak przy każdej uprawianej dyscyplinie sportu. 

Oświadczam również, że nie znajduję się pod wpływem alkoholu lub innych środków psychotropowych. 

.................................................................... 

Data i czytelny podpis 
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Załącznik nr 2 – Oświadczenie dla dzieci do 14 roku życia: 

Imię i nazwisko opiekuna...........................................................................…………………………............. 

Adres i telefon.....……………………………………………………………………………….................... 

........................................................................................................................................................................ 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że jako rodzic lub opiekun prawny wyrażam zgodę na jednorazowe skorzystanie z atrakcji 

znajdujących się na terenie Parku Linowego w Lubawie przez: 

.......................................................................................................... 

(imię i nazwisko dziecka) 

Oświadczam, że dziecko zostało pouczone o zasadach bezpieczeństwa obowiązujących na terenie Parku 

Linowego, zapoznało się z regulaminem Parku Linowego i zobowiązuje się go przestrzegać. Akceptuję 

postanowienia regulaminu. Jestem świadomy/a, że podczas korzystania z atrakcji znajdujących się na 

terenie Parku Linowego istnieje ryzyko urazu, jak przy każdej  uprawianej dyscyplinie sportu. 

.................................................................... 

Data i czytelny podpis 

 

Załącznik nr 3 – Oświadczenie dla młodzieży od 14 do 18 roku życia: 

Imię i nazwisko opiekuna......................…....................................................................................... 

Adres i telefon...................................................................................................................………... 

............................................................................……………………............................................... 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że jako rodzic lub opiekun prawny zapoznałem/łam się z regulaminem Parku Linowego 

w Lubawie i w pełni go akceptuję. Wyrażam zgodę na jednorazowe skorzystanie z atrakcji znajdujących się 

na terenie rekreacyjnym przez: 

.......................................................................................................... 

(imię i nazwisko dziecka) 

Oświadczam, że jestem świadomy/a, że podczas korzystania z atrakcji znajdujących się na terenie Parku  

Linowego istnieje ryzyko urazu, jak przy każdej uprawianej dyscyplinie sportu. 

.................................................................... 

Data i czytelny podpis 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że zostałem/łam pouczony/a o zasadach bezpieczeństwa obowiązujących na terenie Parku  

Linowego w Lubawie zarówno na wysokości, jak i na ziemi, a także zapoznałem/łam się z regulaminem  

Parku Linowego i w pełni go akceptuję. Jestem świadomy/a, że podczas korzystania z atrakcji znajdujących 

się na terenie Parku Linowego istnieje ryzyko urazu, jak przy każdej uprawianej dyscyplinie sportu. 

Oświadczam również, że nie znajduję się pod wpływem alkoholu lub innych środków psychotropowych. 

.................................................................... 

Data i czytelny podpis 
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Załącznik nr 4 – Oświadczenie na pobranie sprzętu: 

Ja niżej podpisany legitymujący się dowodem osobistym o numerze.......................................... 

wydanym przez........................................................................................... , 

oświadczam że dnia.................................. pobrałem sprzęt potrzebny do skorzystania z Parku Linowego 

na trasie dla dzieci/dla dorosłych/zjazdu tyrolskiego* 

.................................................................... 

Data i czytelny podpis 

*niepotrzebne skreślić 

*niepotrzebne skreślić 
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