
UCHWAŁA NR XXXIII/180/2018
RADY MIASTA STOCZEK ŁUKOWSKI

z dnia 29 maja 2018 r.

w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z siłowni zewnętrznej

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) Rada Miasta Stoczek Łukowski uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się regulamin korzystania z siłowni zewnętrznej zlokalizowanej na nieruchomości gruntowej 
położonej w Stoczku Łukowskim na Placu Wielgoska Stanisława, oznaczonej w ewidencji gruntów jako 
działka nr 1951/4, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Stoczek Łukowski.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubelskiego.

 

Przewodniczący Rady Miasta

Artur Piskorz

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 27 czerwca 2018 r.

Poz. 3086



Załącznik  

do Uchwały Nr XXXIII/180/2018 

Rady Miasta Stoczek Łukowski  

z dnia 29 maja 2018 r. 

 

 

 

Regulamin korzystania z siłowni zewnętrznej 

1. Regulamin określa zasady korzystania z siłowni zewnętrznej zlokalizowanej na 

nieruchomości gruntowej położonej w Stoczku Łukowskim przy Placu Stanisława 

Wielgoska, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1951/4, zwanej w dalej 

części regulaminu „siłownią”. 

2. Warunkiem korzystania z siłowni jest zapoznanie się z poniższym regulaminem i 

jego przestrzeganie. 

3. Każda osoba korzystająca pierwszy raz z urządzeń siłowni powinna zapoznać się 

z zasadami bezpiecznego korzystania z urządzeń i sposobem wykonywania ćwiczeń, 

zamieszczonym na każdym urządzeniu. 

4. Siłownia jest ogólnodostępna i nieodpłatna.  

5. Urządzenia siłowni służą rekreacji oraz ćwiczeniom fizycznym. 

6. Ćwiczenia powinny być wykonywane zgodnie z instrukcją przymocowaną na 

każdym urządzeniu. 

7. Przed przystąpieniem do ćwiczeń należy sprawdzić stan urządzenia. Zabrania się 

wykonywania ćwiczeń na urządzeniach uszkodzonych, jak również podejmowania 

się samodzielnej naprawy urządzeń. 

8. Korzystanie z siłowni odbywa się bez nadzoru i opieki zarządzającego siłownią. 

9. Osoby z problemami zdrowotnymi przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny 

skonsultować się z lekarzem. 

10. Osoby w wieku poniżej 14 roku życia mogą korzystać z urządzeń siłowni wyłącznie 

pod nadzorem rodziców lub opiekunów prawnych. 

11. Osoby korzystające z urządzeń siłowni nie mogą być pod wpływem alkoholu, 

narkotyków lub innych środków odurzających. 

12. Na teren siłowni zabrania się wnoszenia wszelkiego rodzaju niebezpiecznych 

przedmiotów, środków odurzających i substancji psychotropowych. 

13. Na terenie siłowni obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania napoi alkoholowych, 

jak również palenia tytoniu oraz papierosów elektronicznych. 

14. Po zakończeniu ćwiczeń urządzenie, z którego korzysta osoba ćwicząca winno być 

pozostawione w należytym stanie technicznym, a jego otoczenie powinno być 

czyste. 
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