Projekt

UCHWAŁA NR ....................
BURMISTRZA MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA
z dnia 21 lutego 2018 r.
w sprawie regulaminu korzystania z siłowni zewnętrznej, boiska wielofunkcyjnego oraz obiektów
infrastruktury rekreacyjnej na terenie Miasta Golubia-Dobrzynia
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. 2017, poz. 1875 z późn. zm.1)) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się Regulamin korzystania z siłowni zewnętrznej, boiska wielofunkcyjnego oraz
obiektów infrastruktury rekreacyjnej na terenie Miasta Golubia-Dobrzynia położonych na działce nr
492 obręb 4 Miasta Golubia-Dobrzynia zwany dalej „Regulaminem” stanowiący załącznik do niniejszej
uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Golubia-Dobrzynia.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
1) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2232 oraz z 2018 r. poz. 130.

Id: 20FA27F9-E4CD-404F-8E89-9E4C03EB903B. Projekt

Strona 1

Załącznik do Uchwały Nr ....................
Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia
z dnia 21 lutego 2018 r.
REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY
KORZYSTANIA Z SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ, BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO ORAZ
OBIEKTÓW INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ
1. Regulamin dotyczy zasad korzystania z siłowni zewnętrznej, wielofunkcyjnego boiska
rekreacyjnego do sportów plażowych oraz obiektów infrastruktury rekreacyjnej (stojak na rowery, ławki
i kosze na śmieci) – łącznie zwanych dalej obiektami, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność” w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach
inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
2. Właścicielem obiektów jest Gmina Miasto Golub-Dobrzyń.
3. Warunkiem korzystania z obiektów jest zapoznanie się z Regulaminem i jego przestrzeganie.
4. Wszystkie obiekty są ogólnodostępne i niekomercyjne, korzystanie z nich jest bezpłatne.
5. Każda osoba korzystająca pierwszy raz z urządzeń siłowni ma obowiązek zapoznać
się z zasadami bezpiecznego korzystania z urządzenia i sposobem wykonywania ćwiczeń,
zamieszczonym na każdym urządzeniu.
6. Boisko wielofunkcyjne jest obiektem wykorzystywanym do prowadzenia zajęć lekcyjnych,
pozalekcyjnych, szkolnych, międzyszkolnych i środowiskowych, zawodów, rozgrywek sportowych dla
dzieci, młodzieży i społeczności lokalnej.
7. Boisko wielofunkcyjne (rekreacyjne) służyć ma przede wszystkim do uprawiania sportów
plażowych siatkówki plażowej, piłki ręcznej plażowej, piłki nożnej plażowej.
8. Istnieje możliwość wypożyczenia osprzętu boiska, nie stanowiącego stałego wyposażenia,
w siedzibie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu.
9. Przed przystąpieniem do korzystania z obiektów należy sprawdzić stan techniczny urządzeń usterki należy zgłosić właścicielowi obiektu.
10. Użytkownicy obiektów korzystają z nich na własną odpowiedzialność.
11. Osoby niepełnoletnie powinny korzystać z obiektów pod opieką osoby pełnoletniej.
12. Korzystanie z obiektów jest możliwe po zapoznaniu się z zapisami Regulaminu.
13. Wejście na teren obiektów jest równoznaczne z zapoznaniem się i przyjęciem Regulaminu.
14. Wejście na teren obiektów jest równoznaczne z zapoznaniem się z instrukcjami umieszczonymi
na poszczególnych urządzeniach przed rozpoczęciem ćwiczeń, korzystania.
15. Po zakończeniu korzystania z obiektów powinny być one pozostawione w należytym stanie
technicznym, a ich otoczenie powinno być czyste.
16. Korzystający z obiektów są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania regulaminu,
zachowanie porządku, czystości i estetyki na terenie całego obiektu i w jego bezpośrednim otoczeniu.
17. W celu zapewnienia bezpiecznego korzystania z obiektów zabrania się:
1) wspinania się na urządzenia sportowe,
2) zaśmiecania terenu,
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3) dewastowania urządzeń sportowych,
4) korzystania z uszkodzonych urządzeń sportowych,
5) zakłócania porządku, używania słów wulgarnych i nieprzestrzegania ciszy nocnej,
6) palenia ognisk oraz wnoszenia materiałów pirotechnicznych i szkodliwych substancji chemicznych,
7) wnoszenia wszelkiego rodzaju niebezpiecznych przedmiotów, środków odurzających i substancji
psychotropowych,
8) rozbijania butelek,
9) niszczenia zieleni.
18. Na terenie obiektów odnośnie spożywania napojów alkoholowych, przyjmowania środków
odurzających, palenia tytoniu oraz przebywania na nim osób w stanie nietrzeźwym, mają zastosowanie
przepisy ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu
i wyrobów tytoniowych, ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy z dnia
26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
19. O wszelkich aktach wandalizmu mających miejsce na obiektach należy poinformować Urząd
Miasta Golubia-Dobrzynia, ul. Plac 1000-lecia 25.
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Uzasadnienie
Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu określającego zasady korzystania z siłowni zewnętrznej,
boiska wielofunkcyjnego oraz obiektów infrastruktury rekreacyjnej związane jest z przyznaniem
pomocy Gminie Miasto Golub-Dobrzyń na realizację zadania pn.: „Rozwój ogólnodostępnej
infrastruktury rekreacyjnej na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu”.
Ww. inwestycja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność” PROW na lata 2014-2020. Dofinansowaniem objęte mogą być inwestycje
w ogólnodostępną i niekomercyjną infrastrukturę turystyczną, rekreacyjną i kulturalną. W związku
z powyższym należy utworzyć regulamin korzystania z infrastruktury, potwierdzający sposób
wykorzystania obiektu zgodny z przeznaczeniem oraz potwierdzający jego niekomercyjność
i ogólnodostępność.
Projekt uchwały omówiono na Komisji Infrastruktury dnia 20.02.2018 r.
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