
UCHWAŁA NR LVII(417)2018
RADY MIEJSKIEJ W BARCZEWIE

z dnia 28 sierpnia 2018 r.

w sprawie ustalenia "Regulaminu korzystania z Bieżni Lekkoatletycznej przy ul. Północnej
w Barczewie”.

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 2018r., poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432)

Rada Miejska w Barczewie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin korzystania z Bieżni Lekkoatletycznej przy ul. Północnej 

w Barczewie  w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Barczewa.

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

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Andrzej Maciejewski

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 10 października 2018 r.

Poz. 4224



                                                                      Załącznik  

                                        do Uchwały LVII(417)2018 

                                                                                                                       Rady Miejskiej w Barczewie  

                                                                                                                       z dnia 28 sierpnia 2018 roku 

Regulaminu korzystania z Bieżni Lekkoatletycznej przy ul. Północnej w Barczewie. 

1. Osoby korzystające z bieżni lekkoatletycznej – zwanej dalej Bieżnią, przed wejściem na jej teren powinien 

zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz stosować się do jego postanowień. 

2. Administratorem Bieżni jest Urząd Miejski w Barczewie. 

3. Korzystanie z Bieżni jest bezpłatne. 

4. Bieżnia jest czynna codziennie zgodnie z harmonogramem korzystania ustalonego przez Administratora obiektu, 

udostępnionym dla mieszkańców na obiekcie oraz na stronie internetowej Barczewa. 

5. W dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00- 15.00 pierwszeństwo  

do korzystania z Bieżni mają zorganizowane grupy szkolne pod opieką nauczyciela. 

6. Grupy zorganizowane oraz osoby indywidualne korzystają z obiektu w godzinach ogólnodostępnych, zgodnie z 

harmonogramem korzystania z Bieżni, niekolidujących  

z zawodami, imprezami sportowymi, przy czym osoby indywidualne mogą korzystać z 4 toru Bieżni z 

uwzględnieniem pkt. 5. 

7. Warunkiem zorganizowania imprezy sportowej lub zawodów sportowych na Bieżni jest zgoda Administratora 

obiektu. 

8. Użytkownicy zobowiązani są do dbałości o Bieżnię. 

9. Na bieżni zabrania się: 

a) używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach lub butów niesportowych  

b) wprowadzania i używania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem Bieżni, np. rower, motorowe, 

deskorolka, rolki itp., 

c) niszczenia powierzchni tartanowej 

d) wchodzenia na ogrodzenie, 

e) palenie tytoniu, spożywania alkoholu, napojów i jedzenia, 

f) zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych, 

g) przeszkadzania innym użytkownikom Bieżni, 

h) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych, 

i) korzystania z Bieżni po zmroku i warunkach ograniczonej widoczności, 

10. Skargi i wnioski dotyczące niniejszego Regulaminu i funkcjonowania Bieżni przyjmuje Burmistrz Barczewa 

pisemnie lub mailowo na adres sport@barczewo.pl  

11. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Burmistrz Barczewa, po zasięgnięciu 

opinii merytorycznej Komisji Rady Miejskiej w Barczewie. 
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