
 

 

UCHWAŁA NR XXXVII/323/2018 

RADY GMINY CHYBIE 

z dnia 26 czerwca 2018 r. 

w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z siłowni zewnętrznej w Zaborzu 

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994), po przeprowadzeniu konsultacji społecznych, na wniosek Wójta Gminy 

Chybie, Rada Gminy Chybie 

uchwala co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się „Regulamin korzystania z siłowni zewnętrznej w Zaborzu”, w brzmieniu określonym  

w  załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi  Gminy Chybie. 

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

Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

Leszek Josek 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 6 lipca 2018 r.

Poz. 4415



Załącznik do uchwały Nr XXXVII/323/2018 

Rady Gminy Chybie 

z dnia 26 czerwca 2018 r. 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA  Z SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ W ZABORZU 

1.Regulamin ustala szczegółowe zasady korzystania z siłowni zewnętrznej zlokalizowanej na terenie 

Gminy Chybie przy ul. Miarki w Zaborzu. 

2.Siłownia zewnętrzna jest obiektem użyteczności publicznej przeznaczonym do aktywnego 

wypoczynku. 

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

4.Administratorem siłowni zewnętrznej jest Urząd Gminy w Chybiu, zwany w dalszej części 

„administratorem”. 

5.Warunkiem korzystania z siłowni jest zapoznanie się z poniższym Regulaminem i jego przestrzeganie. 

6.Siłownia zewnętrzna jest obiektem ogólnodostępnym i korzystanie z niej jest bezpłatne. 

7.Każda osoba korzystająca pierwszy raz z urządzeń siłowni ma obowiązek zapoznać się 

z zasadami bezpiecznego korzystania z urządzenia i sposobem wykonania ćwiczeń, zamieszczonym na 

każdym urządzeniu. 

8.Przed przystąpieniem do ćwiczeń należy sprawdzić stan techniczny urządzenia, 

a ewentualne usterki zgłaszać do administratora. 

9.Zabrania się korzystania z uszkodzonych urządzeń oraz podejmowania się samodzielnej ich naprawy. 

10.Urządzenia siłowni przeznaczone są do samodzielnego korzystania przez dorosłych i dzieci w wieku 

powyżej 13 roku życia. Dzieci młodsze mogą korzystać z siłowni tylko w obecności pełnoletniego 

opiekuna. 

11.Z urządzeń należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem. 

12.Osoby korzystające z urządzeń siłowni ćwiczą na własne ryzyko. 

13.Ćwiczenia powinny być wykonywane zgodnie z instrukcją umieszczoną na każdym urządzeniu, a ich 

intensywność należy dopasować do indywidualnej kondycji. 

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

z lekarzem. 

15.Po zakończeniu ćwiczeń urządzenie winno być pozostawione w należytym stanie technicznym. 

16.Administrator nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie siłowni zewnętrznej, 

w tym za przedmioty wartościowe. 

17.Siłownia zewnętrzna za zgodą administratora może być wykorzystywana w szczególności do 

organizowania zawodów, turniejów oraz spotkań plenerowych. Za bezpieczeństwo 

i porządek podczas imprezy odbywającej się na terenie siłowni odpowiada jej organizator. 
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