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odpis .. ... ~ ......... \ ..... „„„ „ ... „„.„„ .. 

w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z ogólnodostępnych siłowni zewnętrznych 
przy ul. Staromiejskiej, ul. Kopernika 12, ul. Bończy - Załęskiego i 

ul. Biernackiego w Opocznie 

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696 i 1815) Rada Miejska w 
Opocznie uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się: 

1) Regulamin korzystania z ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej przy ul. Staromiejskiej 
w Opocznie w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały; 

2) Regulamin korzystania z ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej przy ul. Kopernika 12 
w Opocznie w brzmieniu określonym w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały; 

3) Regulamin korzystania z ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej przy ul. Bończy -
Załęskiego w Opocznie w brzmieniu określonym w załączniku Nr 3 do niniejszej 
uchwały; 

4) Regulamin korzystania z ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej przy ul. Biernackiego 
w Opocznie w brzmieniu określonym w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna. 

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

PRZEWODNICZĄCA 

Rady Miejskiej w Opocznie 

Anna Zięba 



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .. ./19 
Rady Miejskiej w Opocznie 
z dnia ... listopada 2019 r. 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z OGÓLNODOSTĘPNEJ SIŁOWNI 
ZEWNĘTRZNEJ PRZY UL. STAROMIEJSKIEJ W OPOCZNIE 

§ 1. 1. Regulamin określa zasady i tryb korzystania z ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej 
przy ul. Staromiejskiej w Opocznie, zwanej dalej „obiektem". 

§ 2. 1. Obiekt to ogólnodostępny teren służący zabawie, rekreacji i wypoczynkowi. 

2. Korzystanie z obiektu jest bezpłatne. 

§ 3. Obiekt stanowi własność Gminy Opoczno z siedzibą przy ul. Staromiejskiej 6, 
26 - 300 Opoczno. 

§ 4. 1. Obiekt przeznaczony jest dla użytkowników powyżej 14 roku życia. 

2. W przypadku osób małoletnich korzystanie z obiektu może odbywać się tylko pod opieką 
pełnoletniego opiekuna. 

3. Z urządzeń obiektu należy korzystać zgodnie z instrukcją przygotowaną na każdym 
urządzeniu, a ich intensywność dopasować do indywidualnej kondycji. 

§ 5. 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa korzystającym z obiektu zgodnie z Jego 
przeznaczeniem, zabrania się : 

1) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe, 
2) przeszkadzania użytkownikom w zajęciach, 

3) wprowadzania zwierząt, 

4) używania obuwia nieodpowiedniego do nawierzchni obiektu, 
5) poruszania się na rowerach, rolkach, deskorolkach i innym sprzęcie mogącym 

spowodować uszkodzenie nawierzchni obiektu oraz zainstalowanych urządzeń. 
2. Korzystający z obiektu zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa innych 
użytkowników obiektu. 

§ 6. Korzystający z obiektu, zobowiązani są do niezwłocznego zgłaszania do Urzędu 
Miejskiego w Opocznie, Wydziału Sportu i Rekreacji wszelkich uszkodzeń ujawnionych w 
trakcie jego użytkowania pod numerem telefonu: 44 7860177. 

§ 7. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych lub uszkodzeń technicznych 
zagrażających zdrowiu i życiu użytkowników, może być zabronione korzystanie z obiektu. 

§ 8. Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu. 



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ... /19 
Rady Miejskiej w Opocznie 
z dnia ... listopada 2019 r. 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z OGÓLNODOSTĘPNEJ SIŁOWNI 
ZEWNĘTRZNEJ PRZY UL. KOPERNIKA 12 W OPOCZNIE 

§ 1. 1. Regulamin określa zasady i tryb korzystania z ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej 
przy ul. Kopernika 12 w Opocznie, zwanej dalej „obiektem". 

§ 2. 1. Obiekt to ogólnodostępny teren służący zabawie, rekreacji i wypoczynkowi. 

2. Korzystanie z obiektu jest bezpłatne. 

§ 3. Obiekt stanowi własność Gminy Opoczno z siedzibą przy ul. Staromiejskiej 6, 
26 - 300 Opoczno. 

§ 4. 1. Obiekt przeznaczony jest dla użytkowników powyżej 14 roku życia. 

2. W przypadku osób małoletnich korzystanie z obiektu może odbywać się tylko pod opieką 
pełnoletniego opiekuna. 

3. Z urządzeń obiektu należy korzystać zgodnie z instrukcją przygotowaną na każdym 
urządzeniu, a ich intensywność dopasować do indywidualnej kondycji. 

§ 5. 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa korzystającym z obiektu zgodnie z Jego 
przeznaczeniem, zabrania się: 

1) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe, 
2) przeszkadzania użytkownikom w zajęciach, 
3) wprowadzania zwierząt, 
4) używania obuwia nieodpowiedniego do nawierzchni obiektu, 
5) poruszania się na rowerach, rolkach, deskorolkach i innym sprzęcie mogącym 

spowodować uszkodzenie nawierzchni obiektu oraz zainstalowanych urządzeń. 
2. Korzystający z obiektu zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa innych 
użytkowników obiektu. 

§ 6. Korzystający z obiektu, zobowiązani są do niezwłocznego zgłaszania do Urzędu 
Miejskiego w Opocznie, Wydziału Sportu i Rekreacji wszelkich uszkodzeń ujawnionych w 
trakcie jego użytkowania pod numerem telefonu: 44 7860177. 

§ 7. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych lub uszkodzeń technicznych 
zagrażających zdrowiu i życiu użytkowników, może być zabronione korzystanie z obiektu. 

§ 8. Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu. 



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .. ./19 
Rady Miejskiej w Opocznie 
z dnia „. listopada 2019 r. 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z OGÓLNODOSTĘPNEJ SIŁOWNI 
ZEWNĘTRZNEJ PRZY UL. BOŃCZY - ZAŁĘSKIEGO W OPOCZNIE 

§ 1. 1. Regulamin określa zasady i tryb korzystania z ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej 
przy ul. Bończy - Załęskiego w Opocznie, zwanej dalej „obiektem". 

§ 2. 1. Obiekt to ogólnodostępny teren służący zabawie, rekreacji i wypoczynkowi. 

2. Korzystanie z obiektu jest bezpłatne. 

§ 3. Obiekt stanowi własność Gminy Opoczno z siedzibą przy ul. Staromiejskiej 6, 
26 - 300 Opoczno. 

§ 4. 1. Obiekt przeznaczony jest dla użytkowników powyżej 14 roku życia. 

2. W przypadku osób małoletnich korzystanie z obiektu może odbywać się tylko pod opieką 
pełnoletniego opiekuna. 

3. Z urządzeń obiektu należy korzystać zgodnie z instrukcją przygotowaną na każdym 
urządzeniu, a ich intensywność dopasować do indywidualnej kondycji. 

§ 5. 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa korzystającym z obiektu zgodnie z Jego 
przeznaczeniem, zabrania się: 

1) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe, 
2) przeszkadzania użytkownikom w zajęciach, 
3) wprowadzania zwierząt, 

4) używania obuwia nieodpowiedniego do nawierzchni obiektu, 
5) poruszania się na rowerach, rolkach, deskorolkach i innym sprzęcie mogącym 

spowodować uszkodzenie nawierzchni obiektu oraz zainstalowanych urządzeń. 
2. Korzystający z obiektu zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa innych 
użytkowników obiektu. 

§ 6. Korzystający z obiektu, zobowiązani są do niezwłocznego zgłaszania do Urzędu 
Miejskiego w Opocznie, Wydziału Sportu i Rekreacji wszelkich uszkodzeń ujawnionych w 
trakcie jego użytkowania pod numerem telefonu: 44 7860177. 

§ 7. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych lub uszkodzeń technicznych 
zagrażających zdrowiu i życiu użytkowników, może być zabronione korzystanie z obiektu. 

§ 8. Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu. 



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr ... /19 
Rady Miej ski ej w Opocznie 
z dnia ... listopada 2019 r. 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z OGÓLNODOSTĘPNEJ SIŁOWNI 
ZEWNĘTRZNEJ PRZY UL. BIERNACKIEGO W OPOCZNIE 

§ 1. 1. Regulamin określa zasady i tryb korzystania z ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej 
przy ul. Biernackiego w Opocznie, zwanej dalej „obiektem". 

§ 2. 1. Obiekt to ogólnodostępny teren służący zabawie, rekreacji i wypoczynkowi. 

2. Korzystanie z obiektu jest bezpłatne. 

§ 3. Obiekt stanowi własność Gminy Opoczno z siedzibą przy ul. Staromiejskiej 6, 
26-300 Opoczno. 

§ 4. 1. Obiekt przeznaczony jest dla użytkowników powyżej 14 roku życia. 

2. W przypadku osób małoletnich korzystanie z obiektu może odbywać się tylko pod opieką 
pełnoletniego opiekuna. 

3. Z urządzeń obiektu należy korzystać zgodnie z instrukcją przygotowaną na każdym 
urządzeniu, a ich intensywność dopasować do indywidualnej kondycji. 

§ 5. 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa korzystającym z obiektu zgodnie z Jego 
przeznaczeniem, zabrania się : 

1) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe, 
2) przeszkadzania użytkownikom w zajęciach, 
3) wprowadzania zwierząt, 
4) używania obuwia nieodpowiedniego do nawierzchni obiektu, 
5) poruszania się na rowerach, rolkach, deskorolkach i innym sprzęcie mogącym 

spowodować uszkodzenie nawierzchni obiektu oraz zainstalowanych urządzeń. 

2. Korzystający z obiektu zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa innych 
użytkowników obiektu. 

§ 6. Korzystający z obiektu, zobowiązani są do niezwłocznego zgłaszania do Urzędu 
Miejskiego w Opocznie, Wydziału Sportu i Rekreacji wszelkich uszkodzeń ujawnionych w 
trakcie jego użytkowania pod numerem telefonu: 44 7860177. 

§ 7. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych lub uszkodzeń technicznych 
zagrażających zdrowiu i życiu użytkowników, może być zabronione korzystanie z obiektu. 

§ 8. Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu. 


