
UCHWAŁA NR XLIII/227/2021 
RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA 

z dnia 16 czerwca 2021 r. 

w sprawie regulaminu korzystania ze skateparku na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-
Dobrzyniu  oraz siłowni street workout 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. 
2020, poz. 713 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uchwala się Regulamin korzystania ze skateparku na terenie  na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji 
położonego na działce nr 492/2 obręb 4 Miasta Golubia-Dobrzynia przy ul. Sportowej oraz siłowni street 
workout położonej na działce 177/11 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. 

 

   

Przewodniczący Rady Miasta 
Golubia-Dobrzynia 

 
 

mgr Łukasz Pietrzak 
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Załącznik do uchwały Nr XLIII/227/2021 

Rady Miasta Golubia-Dobrzynia 

z dnia 16 czerwca 2021 r. 

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY KORZYSTANIA ZE SKATEPARKU NA TERENIE 
OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W GOLUBIU-DOBRZYNIU ORAZ SIŁOWNI STREET 

WORKOUT NA TERENIE MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA 

1. Regulamin dotyczy zasad korzystania ze skateparku na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz siłowni 
street workout na terenie Miasta Golubia-Dobrzynia – łącznie zwanych dalej obiektami rekreacyjnymi, 
współfinansowanymi 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 rekreacyjnych jest Gmina Miasto Golub-Dobrzyń. 

3. Obiekty rekreacyjne są ogólnodostępne i niekomercyjne, korzystanie z nich jest bezpłatne. 

4. Warunkiem korzystania z obiektów rekreacyjnych jest zapoznanie się z Regulaminem i jego 
przestrzeganie. Wejście na teren obiektów rekreacyjnych jest równoznaczne z zapoznaniem się i przyjęciem 
Regulaminu. 

5. Użytkownicy obiektów rekreacyjnych korzystają z ich urządzeń na własną odpowiedzialność. 

6. Osoby niepełnoletnie powinny korzystać z urządzeń znajdujących się na terenie obiektu rekreacyjnego 
pod opieką osoby pełnoletniej. 

7. Z urządzeń będących na wyposażeniu obiektu rekreacyjnego wolno korzystać zgodnie z ich 
przeznaczeniem. 

8. Korzystanie z poszczególnych urządzeń winno być dostosowane do rozwoju psychoruchowego osoby 
korzystającej. 

9. Korzystający z obiektów rekreacyjnych są zobowiązani do zachowania porządku i czystości na terenie 
obiektów rekreacyjnych i w ich bezpośrednim otoczeniu. 

10. W celu zapewnienia bezpiecznego korzystania z obiektów rekreacyjnych zabrania się: 

1) zaśmiecania terenu, 

2) dewastowania urządzeń obiektów rekreacyjnych, 

3) korzystania z uszkodzonych urządzeń obiektów rekreacyjnych, 

4) zakłócania porządku, używania słów wulgarnych i nieprzestrzegania ciszy nocnej, 

5) palenia ognisk oraz wnoszenia materiałów pirotechnicznych i szkodliwych substancji chemicznych, 

6) wnoszenia wszelkiego rodzaju niebezpiecznych przedmiotów, środków odurzających i innych substancji 
psychoaktywnych, 

7) rozbijania butelek, 

8) niszczenia zieleni. 

11. Na terenie obiektów rekreacyjnych odnośnie spożywania napojów alkoholowych, przyjmowania 
środków odurzających, palenia tytoniu oraz przebywania na nich 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. 
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12. O wszelkich uszkodzeniach urządzeń obiektów rekreacyjnych, aktach wandalizmu lub niebezpiecznych 
zdarzeniach mających miejsce na terenie placów zabaw należy poinformować Urząd Miasta Golubia-
Dobrzynia, ul. Plac 1000-lecia 25.
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Uzasadnienie 

do uchwały w sprawie regulaminu określającego zasady korzystania ze skateparku na terenie 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu oraz siłowni street workout na terenie   Miasta 

Golubia-Dobrzynia 

  

Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu określającego zasady korzystania ze skateparku na terenie 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu oraz siłowni street workout na terenie Miasta Golubia-
Dobrzynia związane jest z przyznaniem pomocy Gminie Miasto Golub-Dobrzyń na realizację inwestycji 
dotyczącej rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w ramach zadań: 
„Budowa skateparku na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu” oraz „Budowa siłowni 
street workout w golubskiej części miasta”. 

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.
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