
 

 

UCHWAŁA NR XXV/206/2017 

RADY GMINY RYCZYWÓŁ 

z dnia 29 marca 2017 r. 

w sprawie uchwalenia regulaminu użytkowania toru rowerowego typu pumptrack w Ryczywole 

Na podstawie art. 18 ust.1, art. 40 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. 

U z 2016r. Poz 446 ze zm.) Rada Gminy Ryczywół uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się "Regulamin użytkowania toru rowerowego typu pumptrack w Ryczywole" w brzmieniu 

określonym w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXIV/195/2017 Rady Gminy Ryczywół z dnia 22 lutego 2017 roku w sprawie 

uchwalenia regulaminu użytkowania toru rowerowego typu pumptrack w Ryczywole. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ryczywół. 

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

Wielkopolskiego. 

 

Przewodniczący Rady 

(-) Michał Bogacz 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
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Załącznik do Uchwały Nr XXV/206/2017 

Rady Gminy Ryczywół 

z dnia 29 marca 2017 r. 

REGULAMIN UŻYTKOWANIA TORU ROWEROWEGO TYPU „PUMPTRACK” 

W  RYCZYWOLE 

I.       ZASADY OGÓLNE 

§ 1. Niniejszy Regulamin toru rowerowego typu „pumptrack”, zwany dalej „Regulaminem", określa zasady 

korzystania z obiektu, oraz wszystkich urządzeń zlokalizowanych na jego terenie. 

§ 2. Użytkownik korzystając z toru oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem, akceptuje jego zasady oraz 

spełnia warunki i ograniczenia w nim zawarte. 

§ 3. Korzystanie z obiektu odbywa się w godzinach dobrej widoczności, tj. od świtu do zmroku. 

§ 4. Na terenie obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz: 

1) Spożywania alkoholu i substancji odurzających oraz palenia tytoniu; 

2) Wstępu osób znajdujących się w stanie wskazującym na spożycie napojów alkoholowych, lub substancji 

odurzających; 

3) Wnoszenia pojemników do rozpylania gazów, substancji żrących lub farbujących, a także przedmiotów 

niebezpiecznych (np. noże, pałki), wykonanych z kruchego, pękającego, ostrego lub twardego materiału 

(np. szkło, metalowe puszki); 

4) Wjazdu na tor rowerowy pojazdami innymi niż rower, bez odrębnego zezwolenia Administratora; 

5) Rozniecania ognia; 

6) Zabrudzania i zaśmiecania; 

7) Umieszczania reklam bez zgody Administratora. 

§ 5. Osoby przebywające oraz użytkujące tor rowerowy zobowiązane są do zachowania porządku 

i czystości. 

II.       ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 

§ 6. Użytkownik toru powinien być wyposażony w sprawny sprzęt ochrony osobistej:  kask, ochraniacze 

nóg i rąk oraz rowerowe rękawice ochronne i używać go przez cały czas jazdy. 

§ 7. Zabrania się wjeżdżania na tor wszelkich pojazdów o napędzie silnikowym typu motocykle, quady itp. 

§ 8. Osoby do 13 roku życia mogą przebywać na torze jedynie pod opieką dorosłych i na ich 

odpowiedzialność. 

§ 9. Jeżeli użytkownik nie jest pewny, że jest w stanie bezpiecznie korzystać z toru rowerowego, powinien 

się powstrzymać od jazdy, aby nie sprowadzać niebezpieczeństwa na siebie, oraz na innych użytkowników. 

§ 10. Maksymalna ilość użytkowników każdorazowo korzystających jednocześnie z toru określa się na  

5 osób. 

§ 11. Użytkowanie toru powinno się odbywać zgodnie z wyznaczonym i oznakowanym kierunkiem jazdy. 

Tor umożliwia jazdę w obu kierunkach. Zmiana kierunku, w stosunku do wyznaczonego może nastąpić 

wyłącznie po jej zaakceptowaniu przez wszystkich użytkowników toru oraz upewnieniu się, że wszyscy 

rozpoczynają jazdę w tym samym kierunku. Wszyscy użytkownicy jednocześnie korzystający z toru powinni 

poruszać się w jednym kierunku. 

§ 12. Prędkość jazdy należy dostosować w szczególności do swoich umiejętności, warunków 

atmosferycznych oraz liczby osób na trasie. 

§ 13. Dla celów bezpieczeństwa użytkownik powinien przebywać na terenie toru wraz z drugą osobą. 

§ 14. Zakazuje się użytkowania toru rowerowego, gdy jest mokry lub oblodzony. 
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§ 15. Zabrania się chodzenia po torze, a także zjeżdżania z toru, wjeżdżania na tor lub zatrzymywania się 

w miejscach do tego niewyznaczonych. 

§ 16. Każdy użytkownik zobowiązany jest zachować szczególną ostrożność w czasie jazdy oraz bezpieczną 

odległość od rowerzysty jadącego z przodu. 

III.       ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

§ 17. Użytkownicy korzystają z obiektu na własną odpowiedzialność i ryzyko. 

§ 18. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody w sprzęcie, lub urazy 

użytkowników bądź osób przebywających w pobliżu toru powstałe bez jego winy, w szczególności wynikające 

z nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu. 

§ 19. Każdy użytkownik jest zobowiązany do wykorzystywania urządzeń toru rowerowego zgodnie z ich 

przeznaczeniem. 
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