
 

 

UCHWAŁA NR XX/158/2020 

RADY MIASTA LUBOŃ 

z dnia 12 marca 2020 r. 

w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z Miasteczka Ruchu Drogowego na terenie Miasta Luboń. 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10 i art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.
1)

 )uchwala się, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się „Regulamin korzystania z miasteczka ruchu drogowego na terenie Miasta Luboń”, 

będący załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Miasteczko ruchu drogowego znajduje się na terenie Parku Papieskiego przy ul. Unijnej w Luboniu. 

§ 3. Regulamin korzystania z miasteczka ruchu drogowego winien być ogłoszony na specjalnych tablicach 

informacyjnych. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Luboń. 

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

Wielkopolskiego. 

  

 

Przewodnicząca Rady Miasta 

Luboń 

 

(-) Teresa Zygmanowska 

                                                      
1) 

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, 1571, 1696 i 1815. 
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Załącznik do uchwały Nr XX/158/2020 

Rady Miasta Luboń 

z dnia 12 marca 2020 r. 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z MIASTECZKA RUCHU DROGOWEGO 

§ 1. Administratorem Miasteczka Ruchu Drogowego jest Wydział Spraw Komunalnych Urzędu Miasta 

Luboń znajdujący się przy pl. E. Bojanowskiego 2, 62-030 Luboń (nr tel. 61 8 130 011) 

§ 2. Celem funkcjonowania Miasteczka Ruchu Drogowego jest edukacja dzieci w zakresie poprawnego 

zachowania się na drodze jako uczestników ruchu drogowego, pogłębiania znajomości przepisów z zakresu 

prawa o ruchu drogowym oraz doskonalenia zasad bezpiecznego poruszania się na drogach rowerami. 

§ 3. Przebywający na terenie Miasteczka Ruchu Drogowego zobowiązani są do zapoznania się 

z obowiązującym regulaminem i stosowania się do jego postanowień. 

§ 4. Miasteczko Ruchu Drogowego przeznaczone jest dla dzieci chcących poznać zasady bezpiecznego 

poruszania się po drogach, utrwalić lub sprawdzić kwalifikacje na kartę rowerową. 

§ 5. Miasteczko Ruchu Drogowego dostępne jest dla dzieci będących pod opieką dorosłych, 

odpowiedzialnych za porządek i bezpieczeństwo korzystających z Miasteczka. 

§ 6. Administrator  nie ponosi  odpowiedzialności  za  niezawinione  przez  siebie  ewentualne  wypadki, 

zaistniałe  na  terenie  Miasteczka  Ruchu  Drogowego  a także  za  rzeczy  pozostawione  przez  użytkowników  

na terenie obiektu. 

§ 7. Obowiązki osób korzystających z miasteczka ruchu drogowego: 

1. Manewry należy wykonywać bezpiecznie, zgodnie z zasadami i przepisami ruchu drogowego oraz 

poszanowaniem praw innych uczestników ruchu drogowego. 

2. Osoby oczekujące lub obserwujące manewry wraz z rowerami powinny znajdować się w bezpiecznej 

odległości od trasy przejazdu. 

3. Użytkownicy Miasteczka zobowiązani są do zakładania kasków podczas jazdy. 

4. Użytkownicy Miasteczka zobowiązani są do utrzymania porządku na jego terenie. 

5. W razie zaistnienia zagrożenia należy natychmiast zawiadomić odpowiednie służby 

§ 8. W Miasteczku Ruchu Drogowego zabrania się: 

1. niszczenia urządzeń oraz elementów wyposażenia, 

2. niszczenia zieleni, 

3. zaśmiecania terenu obiektu, 

4. wprowadzania zwierząt, 

5. palenia tytoniu i rozpalania ognisk, 

6. spożywania napojów alkoholowych, przebywania na terenie Miasteczka w stanie po  użyciu alkoholu lub 

podobnie działającego środka, 

7. poruszania się pojazdami z napędem elektrycznym oraz pojazdami z silnikami spalinowymi 

§ 9. Telefony alarmowe: 

1. 999 – Pogotowie ratunkowe 
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2. 998 – Straż pożarna 

3. 997 – Policja 

4. 112 – Telefon alarmowy 

5. 61 8131 986 – Straż Miejska 
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