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UCHWAŁA NR L/498/2010
RADY GMINY WYRY

z dnia 10 listopada 2010 r.

w sprawie Regulaminu korzystania ze Skate Parku w Wyrach 

Na podstawie art.7 ust.1 pkt.15, art.18 ust.2 pkt.15 i art.40 ust.2 pkt.3 i 4, art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T.J.: Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami); art.4 
ust.1 i art.13 ustawy z dnia 20 lipca 2000r r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych 
(T.J.: Dz.U. z 2010 Nr 17 poz.95) oraz paragraf 3 ust.2 Uchwały nr XXXVIII/363/2009 Rady Gminy Wyry z dnia 29 
października 2009 r. w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej 
(Dz.Urz.Woj.Śląskiego Nr 230 poz.4675 z dnia 23.12.2009 r.) 

Rada Gminy Wyry uchwala Regulamin Skate Parku w Wyrach o następującej treści: 

§ 1. 1. Właścicielem skate parku jest Gmina Wyry. 

2. Zarządcą skate parku jest Wójt Gminy Wyry. 

§ 2. Skate park zlokalizowany jest w Wyrach przy ulicy Markiela na Obiekcie Sportowo - Rekreacyjnym im. 
Braci Góralczyków i dostępny jest dla odwiedzających codziennie w godzinach od 8.00 do zmierzchu. 

§ 3. Warunkiem korzystania ze skate parku jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i jego 
przestrzeganie. 

§ 4. 1. Użytkownicy korzystają za skate parku na własną odpowiedzialność. 

2. Korzystanie ze skate parku jest bezpłatne. 

3. Od korzystających ze skate parku wymaga się szczególnej ostrożnej i bezpiecznej jazdy. 

4. Urządzenia w obrębie skate parku przeznaczone są do użytkowania przez osoby jeżdżące na deskorolce, 
rolkach oraz rowerach BMX z podstawowymi umiejętnościami. 

5. Na jednym elemencie mogą jeździć maksymalnie dwie osoby. 

6. Jazda bez pełnego zabezpieczenia, w tym bez kasku, ochraniaczy na kolana, łokcie i nadgarstki, jest 
zabroniona. 

7. Osoby, które nie ukończyły osiemnastego roku życia, mogą przebywać na terenie skate parku wyłącznie pod 
opieką rodziców, opiekunów lub prawidłowo ustanowionych opiekunów bądź przedstawicieli. 

8. Chodzenie po konstrukcjach, przebywanie w strefie najazdów oraz zeskoków z przeszkód jest zabronione. 

§ 5. Na skatu parku zabrania się: 

1. używania skate parku do innych celów (np. gry w piłkę), 

2. wrzucania przedmiotów mogących stworzyć zagrożenie dla użytkowników i zanieczyszczających skate park, 

3. jazdy na hulajnogach, 

4. jazdy na rowerach innych niż BMX, 

5. przebywania na terenie skate parku poza godzinami jego otwarcia, 

6. korzystania ze skate parku w przypadku braku odpowiedniego oświetlenia. 

§ 6. 1. Za wypadki na terenie skate parku wyłączną odpowiedzialność ponoszą korzystający z urządzeń skate 
parku. 

2. W przypadku opadów atmosferycznych i oblodzenia korzystanie ze skate parku jest zabronione. 

3. Jazda na deskorolce, rolkach czy rowerze BMX jest sportem niebezpiecznym. Przestrzeganie zasad tego 
regulaminu nie eliminuje w całości ryzyka urazów. 

4. Ryzyko związane z amatorskim i wyczynowym uprawianiem sportu na obiekcie ponosi użytkownik, 
w związku z czym, za szkody zarówno na osobie jak i na mieniu, wynikłe z użytkowania skate parku administrator 
skate parku nie ponosi odpowiedzialności. 

§ 7. Każdy użytkownik przed przystąpieniem do korzystania z urządzeń na skate parku zobowiązany jest: 
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1. zapoznać się z instrukcją urządzenia dostarczoną przez producenta wywieszoną obok samego urządzenia, 

2. sprawdzić, czy urządzenie nie posiada jakichkolwiek uszkodzeń uniemożliwiających korzystanie 
z urządzenia, w szczególności: pęknięć, rys, dziur, nadłamań, uszczerbków; a w przypadku ich zauważenia - 
użytkownik winien powstrzymać się od przystąpienia do korzystania z urządzenia, 

3. powstrzymać się od dalszego korzystania z urządzeń w wypadku powstania zagrożenia (niekorzystne 
warunki atmosferyczne, brak oświetlenia, nadmierna liczba korzystających). 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyry. 

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

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Wyry 

Andrzej Wyroba


