
UCHWAŁA NR XVII/105/2020 
RADY GMINY ZBÓJNO 

z dnia 25 czerwca 2020 r. 

w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z siłowni zewnętrznej w miejscowości Rudusk 

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uchwala się Regulamin korzystania z siłowni zewnętrznej w miejscowości Rudusk zwany dalej 
„Regulaminem” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Regulamin, o którym mowa w § 1, podlega podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na 
tablicy informacyjnej, usytuowanej przy siłowni zewnętrznej w miejscowości Rudusk w widocznym miejscu. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dnia od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Kujawsko – Pomorskiego. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Mieczysław Pankiewicz 
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Załącznik do uchwały Nr XVII/105/2020 

Rady Gminy Zbójno 

z dnia 25 czerwca 2020 r. 

Regulamin 
korzystania z siłowni zewnętrznej w miejscowości Rudusk 

§ 1. Siłownia zewnętrzna w miejscowości Rudusk, zwana dalej Siłownią, jest obiektem użyteczności 
publicznej służącym rozwojowi sportu i rekreacji mieszkańców. 

§ 2. Korzystanie z Siłowni jest nieodpłatne. 

§ 3. Wejście na teren Siłowni jest równoznaczne z zapoznaniem się i przyjęciem Regulaminu. 

§ 4. Wejście na teren Siłowni jest równoznaczne z zapoznaniem się z instrukcjami umieszczonymi na 
poszczególnych urządzeniach przed rozpoczęciem ćwiczeń. 

§ 5. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z siłowni wyłącznie za wiedzą i zgodą osób pełnoletnich. 

§ 6. Osoby pełnoletnie wyrażające zgodę na przebywanie osób niepełnoletnich na siłowni zobowiązani są 
do pouczenia swoich podopiecznych o zasadach korzystania z siłowni. 

§ 7. Z urządzeń będących na wyposażeniu Siłowni wolno korzystać wyłącznie zgodnie z ich 
przeznaczeniem, przestrzegając zasad bezpieczeństwa. 

§ 8. Na terenie Siłowni 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. 

§ 9. W celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenie Siłowni zabrania się: 

a) niszczenia urządzeń, 

b) zaśmiecania terenu, 

c) rozbijania butelek, 

d) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych, 

e) niszczenia zieleni, 

f) wprowadzania zwierząt, 

g) korzystania z Siłowni w sposób sprzeczny z jej przeznaczeniem. 

§ 10. Za szkody materialne powstałe na skutek nieprawidłowego korzystania z obiektu, jego urządzeń 
i sprzętu odpowiedzialność jest ponoszona zgodnie z Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. 

§ 11. Wszelkie uszkodzenia urządzeń należy zgłaszać do Urzędu Gminy w Zbójnie. 

§ 12. Siłownia zewnętrzna w miejscowości Rudusk jest własnością Gminy Zbójno, administrowana przez 
Urząd Gminy Zbójno.
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Uzasadnienie

1. Wyjaśnienie celu przyjęcia uchwały, w tym przedstawienie istniejącego stanu faktycznego
w dziedzinie która ma być unormowana oraz wykazanie różnic między dotychczasowym
a projektowanym stanem prawnym.

Zgodnie z art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym Rada Gminy ustala zasady i tryb
korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Siłownie zewnętrzne, zlokalizowane
na terenach gminnych, stanowią takie właśnie obiekty użyteczności publicznej. Są one kompleksowo
wyposażone i pełnią funkcję rekreacyjno – wypoczynkową. W związku z powyższym, konieczne jest
wprowadzenie regulaminu korzystania z urządzeń przedmiotowej siłowni.

2. Charakterystyka przewidywanych skutków związanych z wejściem uchwały w życie, w tym
w szczególności skutków finansowych.

Wprowadzenie regulaminu korzystania z siłowni zewnętrznej ma na celu ustalenie zasad właściwego
korzystania z urządzeń przedmiotowej siłowni, a co za tym idzie zapewnienie bezpieczeństwa ich
użytkowników.

3. Omówienie wyników konsultacji społecznych bądź wydanych opinii lub dokonanych uzgodnień, jeżeli
obowiązek taki wynika z przepisów prawa.

Nie dotyczy.
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