
UCHWAŁA NR  XXVI/ 158 /2017 
RADY MIEJSKIEJ W POGORZELI 

 z dnia 16 lutego 2017 r. 
 
 

w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z siłowni zewnętrznych na 
terenie Gminy Pogorzela 

 
 
 

                Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z 
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, ze 
zm.), Rada Miejska uchwala, co następuje: 
 
 
§ 1. 1. Przyjmuje się regulamin korzystania z siłowni zewnętrznych na terenie 
Gminy Pogorzela. 
2. Regulamin korzystania z siłowni zewnętrznych stanowi załącznik do uchwały. 
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli. 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia             
w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uchwałę przygotował: 
Włodzimierz  Kulski 
 
 
 
 
 

 



Uzasadnienie do 
UCHWAŁY NR  XXVI/ 158 /2017 

RADY MIEJSKIEJ W POGORZELI 
z dnia 16 lutego 2017 r. 

 
 
Zgodnie z art. 40 ust. 2 pkt. 4 ustawy o samorządzie gminnym – gminy mogą 

wydawać akty prawa miejscowego w zakresie zasad i trybu korzystania  

z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. 

W związku z faktem, iż siłownie zewnętrzne w Gminie Pogorzela stanowią 

gminne obiekty użyteczności publicznej, z którego korzysta szerokie grono 

użytkowników, należy określić szczegółowe zasady korzystania z ww obiektu. 

Stosowanie zasad określonych w regulaminie stanowiącym załącznik do 

niniejszej uchwały, pozwoli na sprawne i bezpieczne korzystania z ww. obiektu. 

Niniejsza uchwała jako akt prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących 

działalności statutowej organizacji pożytku publicznego została poddana 

konsultacjom z organizacjami pozarządowymi oraz podlega publikacji  

w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



                                                                                                                Załącznik  
                                                                                                                do Uchwały Nr XXVI/158/2017  
                                                                                                                Rady Miejskiej w Pogorzeli  
                                                                                                                z dnia 16 lutego 2017 roku 
 

 
REGULAMIN KORZYSTANIA Z SIŁOWNI ZEWNĘTRZNYCH 

NA TERENIE  GMINY POGORZELA 
 

I.1. Regulamin określa zasady korzystania z siłowni zewnętrznych na terenie gminy 
Pogorzela, zwanej w treści Regulaminu siłownią. 
2. Urządzenia siłowni stanowią własność Gminy Pogorzela. 
3. Zarządzającym siłownią jest Urząd Miejski w Pogorzeli. 
II.1. Urządzenia siłowni są ogólnodostępne i służą rekreacji  oraz ćwiczeniom fizycznym. 
2. Korzystanie z urządzeń siłowni jest nieodpłatne. 
III.1. Każda osoba korzystająca pierwszy raz z urządzeń siłowni na obowiązek zapoznać 
się z zasadami bezpiecznego korzystania z tych urządzeń i sposobem wykonywania 
ćwiczeń, zamieszczonym na każdym urządzeniu. 
2. Urządzenia siłowni mogą być wykorzystywane wyłącznie zgodnie z ich 
przeznaczeniem. 
IV.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. 
V. Osoby korzystające z urządzeń siłowni zobowiązani są do zachowania w trakcie i po 
zakończeniu ćwiczeń czystości i porządku. 
VI. 1. Przed przystąpieniem do ćwiczeń należy sprawdzić stan urządzenia. 
2. Zabrania się wykonywania ćwiczeń na urządzeniach uszkodzonych. 
3. Zabrania się samodzielnej naprawy uszkodzonych urządzeń. 
VII.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. 
VIII. Uszkodzenie urządzeń siłowni należy niezwłocznie zgłaszać zarządzającemu 
siłownią. 
IX. Zarządzający siłownią nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie 
korzystania z siłowni. 
X. Osoby naruszające zasady Regulaminu i porządku prawnego na siłowni, będą 
pociągnięte do odpowiedzialności karnej, karno-administracyjnej i cywilnej oraz usunięte    
z siłowni. 
XI. Wejście na teren oznacza automatycznie akceptację regulaminu.                 
 

TELEFONY KONTAKTOWE: 
 

TELEFON RATUNKOWY - 112 
POLICJA - 997 

POGOTOWIE RATUNKOWE - 999 
STRAŻ POŻARNA - 998 

 
 

 
 

 


