
UCHWAŁA NR XV/100/2019
RADY GMINY WOLANÓW

z dnia 28 listopada 2019 r.

w sprawie ustalenia regulaminu korzystania  z siłowni zewnętrznych zlokalizowanych na terenie gminy 
Wolanów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 
1996 r. o gospodarce komunalnej (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 712) Rada Gminy Wolanów uchwala, co 
następuje:

§ 1. Ustala się regulamin korzystania z otwartych i ogólnodostępnych  siłowni zewnętrznych, 
zlokalizowanych na terenie gminy Wolanów, stanowiący  załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Regulamin podaje się do publicznej wiadomości poprzez odpowiednie zamieszczenie jego treść na 
tablicach  informacyjnych zlokalizowanych przy siłowniach.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wolanów.

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

 

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Murawski
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Załącznik do Uchwały Nr XV/100/2019 
Rady Gminy Wolanów 
z dnia 28 listopada 2019 roku 
 

 
 

REGULAMIN KORZYSTANIA  
Z SIŁOWNI ZEWNĘTRZNYCH ZLOKALIZOWANYCH  

NA TERENIE GMINY WOLANÓW 

 
§ 1 

Postanowienia ogólne 
 

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z siłowni  zewnętrznych  zwanych również 
plenerowymi  lub terenowymi, urządzonych na terenach publicznych  stanowiących własność Gminy 
Wolanów.  

2. Korzystanie z siłowni jest nieodpłatne.  
3. Siłownia jest obiektem ogólnodostępnym.  

§ 2. 

Zasady korzystania z siłowni terenowych 

 

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

2. Przed przystąpieniem do ćwiczeń należy sprawdzić stan techniczny urządzenia - usterki należy 
zgłaszać do Urzędu Gminy Wolanów.   

3. Osoby poniżej 12 roku życia mogą korzystać z siłowni wyłącznie 
w obecności rodziców lub opiekunów prawnych. 

4. Korzystanie z urządzeń siłowni odbywa się na własną odpowiedzialność. 
5. Osoby z problemami zdrowotnymi przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny skonsultować się z 

lekarzem. 
6. Osoby naruszające porządek publiczny lub postanowienia niniejszego regulaminu będą usuwane z 

terenu siłowni, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania w 
sprawach o wykroczeniach. 

7. Osoby korzystające z urządzeń siłowni nie mogą być pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych 
środków odurzających. 

8. Na terenie siłowni obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania napojów  alkoholowych, 
jak również palenia tytoniu i zażywania innych używek. 

9. Za zniszczenie lub uszkodzenie sprzętu spowodowane niezgodnym użytkowaniem 
osoba, która taką szkodę wyrządziła ponosi odpowiedzialność w pełnej wysokości szkody. 

10. Po zakończeniu ćwiczeń urządzenie, z którego korzysta osoba ćwicząca winno 
być pozostawione w należytym stanie technicznym, a jego otoczenie powinno 
być czyste. 

§ 3. 
Postanowienia końcowe 

1. Właściciel nie odpowiada za rzeczy wniesione na teren siłowni przez osoby ćwiczące, w tym 
przedmioty wartościowe.  

2. Siłownie zewnętrzne i znajdujące się na jej terenie urządzenia podlegają przeglądom oceniającym 
ich stan technicznym, wykonywanym przez upoważnione osoby.  

3. Zastrzega się możliwość wyłączenia terenu siłowni  lub jego elementów  
z użytkowania w przypadku konieczności konserwacji, remontu,   złych warunków atmosferycznych 
lub innych zdarzeń uniemożliwiających bezpieczne z nich korzystanie.   

4. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku oraz dopuszczające się na terenie 
rekreacyjnym  innych wykroczeń lub czynów zabronionych przewidzianych w przepisach 
powszechnie obowiązujących będą pociągnięte do odpowiedzialności na zasadach określonych w 
tych przepisach. 
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