
UCHWAŁA NR XLIV/287/2014
BURMISTRZA KSIĄŻA WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie regulaminu korzystania z siłowni zewnętrznej w parku miejskim w Ksiażu Wlkp.

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2013 r., poz. 594 ze zm. ) Rada Miejska w Książu Wlkp. uchwala:

Regulamin korzystania z siłowni zewnętrznej w parku miejskim w Książu Wlkp.

§ 1. 1. Regulamin określa zasady korzystania z siłowni zewnętrznej w parku miejskim
w Książu Wlkp., zwanej w treści Regulaminu, siłownią.

2. Urządzenia siłowni stanowią własność gminy Książ Wlkp.

3. Zarządzającym siłownią jest Urząd Miejski w Książu Wlkp.

§ 2. 1. Urządzenia siłowni są ogólnodostępne i służą rekreacji oraz ćwiczeniom fizycznym.

2. Korzystanie z urządzeń siłowni  jest nieodpłatnie.

§ 3. 1. Każda osoba korzystająca pierwszy raz z urządzeń siłowni ma obowiązek zapoznać się
z zasadami bezpiecznego korzystania z tych urządzeń i sposobem wykonywania ćwiczeń, zamieszczonym na 
każdym z urządzeń.

2. Urządzenia siłowni mogą być wykorzystywane wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.

§ 4. 1. Korzystanie z urządzeń siłowni odbywa się  bez nadzoru i opieki zarządzającego siłownią.

2. Osoby w wieku poniżej 14 roku życia mogą korzystać z urządzeń siłowni wyłącznie pod nadzorem rodziców 
lub opiekunów prawnych.

§ 5. Osoby korzystające z urządzeń siłowni zobowiązane są do zachowania w trakcie i po zakończeniu ćwiczeń 
czystości i porządku.

§ 6. 1. Przed przystąpieniem do ćwiczeń należy sprawdzić stan urządzenia.

2. Zabrania się wykonywania ćwiczeń na urządzeniach uszkodzonych.

3. Zabrania się samodzielnej naprawy uszkodzonych urządzeń.

§ 7. 1. Zabrania się korzystania z urządzeń siłowni po spożyciu alkoholu, zażyciu narkotyków lub innych 
środków odurzających.

2. Zabrania się wprowadzania i wnoszenia zwierząt na teren siłowni.

§ 8. Uszkodzenia urządzeń siłowni należy niezwłocznie zgłaszać  zarządzającemu siłownią.

§ 9. Regulamin podlega wywieszeniu na tablicy usytuowanej na siłowni.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp.

§ 11. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

Zgodnie z art. 40 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, gminie przysługuje 
prawo stanowienia aktów prawa miejscowego w zakresie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów 
i urządzeń użyteczności publicznej. Z uwagi na powstałą siłownię zewnętrzną w Parku Miejskim w Książu 
Wlkp. powstała potrzeba opracowania regulaminu korzystania z urządzeń siłowni i standardów zachowania 
osób z nich korzystających. Zatem podjęcie w/w uchwały jest uzasadnione.
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Uzasadnienie
Do uchwały Nr XLIV/287/2014 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie w sprawie regulaminu korzystania z siłowni zewnętrznych na terenie gminy Książ Wlkp.
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