
 

 

UCHWAŁA NR XXVII/321/2017 

RADY MIASTA USTROŃ 

z dnia 27 kwietnia 2017 r. 

w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z miejskich, ogólnodostępnych obiektów sportowych oraz 

siłowni na świeżym powietrzu 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) 

Rada Miasta Ustroń uchwala: 

§ 1. 1. Przyjąć regulamin korzystania z miejskich, ogólnodostępnych obiektów sportowych stanowiący 

załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Przyjąć regulamin korzystania z siłowni na świeżym powietrzu stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej 

uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta. 

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

Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodniczący Rady Miasta 

 

 

Artur Kluz 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 9 maja 2017 r.

Poz. 2987



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/321/2017 

Rady Miasta Ustroń 

z dnia 27 kwietnia 2017 r. 

 

Regulamin korzystania z miejskich, ogólnodostępnych obiektów sportowych 

 

INFORMACJE OGÓLNE 

§ 1. 1. Niniejszy regulamin obowiązuje na terenie miejskich, ogólnodostępnych obiektów sportowych. 

2. Obiekty, o których mowa w ust.1 są własnością Miasta Ustroń. 

3. Obiekty przeznaczone są do celów: 

1) treningowych i sportowo-rekreacyjnych, 

2) przeprowadzania imprez o innym charakterze, w zakresie ustalonym przez właściciela obiektu. 

 

ZASADY KORZYSTANIA Z MIEJSKICH, OGÓLNODOSTĘPNYCH OBIEKTÓW SPORTOWYCH 

§ 2. 1. Obiekty są ogólnodostępne, a korzystanie z nich jest bezpłatne. 

2. Właściciel obiektu zastrzega sobie prawo do wyłączenia obiektu z ogólnodostępnego użytkowania 

w celu przeprowadzenia: 

1) miejskich imprez sportowo-rekreacyjnych, 

2) rozgrywek międzyszkolnych, 

3) prac konserwacyjnych. 

3. Użytkownicy obiektu zobowiązani są do dbałości o obiekt oraz znajdujące się na terenie obiektu 

urządzenia. Z urządzeń należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem. 

4. Każdy użytkownik obiektu powinien zachowywać się tak aby nie szkodził i nie zagrażał innym. 

5. Zabrania się: 

1) wnoszenia pojemników do rozpylania gazów, substancji żrących lub farbujących, opakowań szklanych, 

łatwo tłukących się; 

2) poruszania się na skuterach, motorowerach, rolkach, deskorolkach, wrotkach itp.; 

3) wspinania się na ogrodzenia; 

4) zakłócania przebiegu zajęć korzystającym z obiektu; 

5) stwarzania zagrożeń narażających siebie i innych na utratę zdrowia i kalectwo; 

6) przebywania i korzystania z obiektu poza godzinami otwarcia. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 3. 1. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa 

i higieny pracy oraz przeciwpożarowych. 

2. Prowadzenie na terenie obiektu sportowego działalności usługowej, handlowej i gastronomicznej 

uwarunkowane jest uzyskaniem zgody właściciela. 

3. Wszelkie usterki i zdarzenia niebezpieczne należy zgłaszać natychmiast po ich stwierdzeniu 

właścicielowi obiektu. 

4. Przystąpienie do zajęć na obiekcie jest jednoznaczne z akceptacją zapisów regulaminu. 
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5. Niniejszy regulamin dotyczy wszystkich miejskich, ogólnodostępnych obiektów sportowych  

z wyłączeniem tych, które posiadają odrębne regulaminy. 

6. Uwagi dotyczące funkcjonowania obiektu należy zgłaszać do Wydziału Promocji, Turystyki, Kultury 

i Sportu Urzędu Miasta Ustroń od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00 pod nr tel. 33 857 93 49. 

7. Wykaz telefonów alarmowych: 

Europejski numer alarmowy -  112 

Policja – 997 

Pogotowie Ratunkowe – 999 

Straż Pożarna – 998 

Straż Miejska – 33 854 34 83 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/321/2017 

Rady Miasta Ustroń 

z dnia 27 kwietnia 2017 r. 

 

Regulamin korzystania z siłowni na świeżym powietrzu 

§ 1. Przedmiotem niniejszego regulaminu jest określenie zasad korzystania z siłowni na świeżym 

powietrzu, zwanej dalej Siłownią znajdującej się na ul. Sanatoryjnej w Ustroniu przy obiekcie „Pijalnia wód”. 

§ 2. Zarządzającym Siłownią  jest Burmistrz Miasta Ustroń. 

§ 3. 1. Warunkiem korzystania z Siłowni jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz stosowanie 

się do jego postanowień. 

2. Przed przystąpieniem do ćwiczeń należy sprawdzić stan techniczny urządzenia. Wszelkie zauważone 

uszkodzenia urządzeń Siłowni należy zgłaszać do Urzędu Miasta Ustroń, Wydział Mieszkaniowy, ul. Rynek 1, 

tel. 33 8579331, lub osobom obsługującym obiekt „Pijalni Wód”. 

3. Każda osoba korzystająca z urządzeń Siłowni ma obowiązek zapoznać się z zasadami bezpiecznego 

korzystania z urządzeń  i sposobem wykonywania ćwiczeń, zamieszczonym na każdym urządzeniu. 

4. Urządzenia Siłowni są ogólnodostępne i służą rekreacji oraz ćwiczeniom fizycznym. 

5. Osoby z problemami zdrowotnymi, przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny skonsultować się  

z lekarzem.  

6. Osoby przebywające na terenie Siłowni zobowiązane są do zachowania się w sposób niezagrażający 

bezpieczeństwu innych osób. 

7. Po zakończeniu ćwiczeń, urządzenia treningowe, z których korzystano winny być pozostawione  

w należytym stanie technicznym.  

8. „Pijalnia wód” nie zapewnia fachowej opieki instruktorskiej na urządzeniach treningowych. 

9. Wykaz telefonów alarmowych: 

Europejski numer alarmowy -  112 

Policja – 997 

Pogotowie Ratunkowe – 999 

Straż Pożarna – 998 

Straż Miejska – 33 854 34 83 
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