
 

 

UCHWAŁA NR XXXV/395/17 

RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH 

z dnia 28 kwietnia 2017 r. 

w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z siłowni zewnętrznych zlokalizowanych na 

nieruchomościach stanowiących własność Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 

Na podstawie 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 Miejska w Czerwionce-Leszczynach 

uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Uchwala się regulamin korzystania z siłowni zewnętrznych zlokalizowanych na nieruchomościach 

stanowiących własność Gminy i Miasta  Czerwionka-Leszczyny. 

2. Regulamin, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Regulamin, o którym mowa w § 1 podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie 

na tablicach informacyjnych umieszczonych przy wejściu na teren siłowni zewnętrznych, których dotyczy. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. 

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

Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

 

Bernard Strzoda 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 10 maja 2017 r.

Poz. 3010



Załącznik do Uchwały Nr XXXV/395/17 

Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach 

z dnia 28 kwietnia 2017 r. 

 

Regulamin korzystania z siłowni  zewnętrznych zlokalizowanych na nieruchomościach 

stanowiących własność Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 

1. Siłownie zewnętrzne są obiektami użyteczności publicznej przeznaczonymi do aktywnego wypoczynku. 

2. Korzystanie z siłowni zewnętrznych jest nieodpłatne. 

3. Wejście na teren siłowni zewnętrznych jest równoznaczne z zapoznaniem się i przyjęciem Regulaminu. 

4. Siłownie zewnętrzne są udostępniane codziennie, w godzinach 6.00-22.00. 

5. Z urządzeń będących na wyposażeniu siłowni zewnętrznych wolno korzystać wyłącznie zgodnie z ich 

przeznaczeniem, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. 

6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenie siłowni zewnętrznych zabrania 

się: 

1) przebywania i korzystania z siłowni zewnętrznych poza godzinami otwarcia, 

2) korzystania z siłowni zewnętrznych w sposób sprzeczny z ich przeznaczeniem, 

3) korzystania ze sprzętu i urządzeń niestanowiących wyposażenia siłowni zewnętrznych, w tym wniesionych 

przez osoby korzystające z siłowni zewnętrznych i osoby trzecie, 

4) przeszkadzania korzystającym z siłowni zewnętrznych w zajęciach. 

7. Zabrania się korzystania z niesprawnych urządzeń. 

8. Osoby nieprzestrzegające regulaminu mogą zostać wezwane do opuszczenia siłowni zewnętrznych przez 

przedstawiciela administratora. 

9. Siłownie zewnętrzne za zgodą administratora mogą być wykorzystywane w szczególności 

do organizowania zawodów, turniejów, spotkań plenerowych oraz imprez masowych na zasadach określonych 

w przepisach o bezpieczeństwie imprez masowych. Za bezpieczeństwo i porządek podczas imprezy 

odbywającej się na terenie siłowni  odpowiada jej organizator. 

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 2 – Poz. 3010


		2017-05-10T10:31:59+0000
	Polska
	IWONA ANDRUSZKIEWICZ; ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




