
 

 

UCHWAŁA NR XV/292/2020 

RADY MIASTA GLIWICE 

z dnia 28 maja 2020 r. 

w sprawie regulaminów określających zasady i tryb korzystania z miejskich obiektów i urządzeń 

użyteczności publicznej miasta Gliwice 

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(tekst jednolity Dz. U. 2020 r. poz. 713), na wniosek Prezydenta Miasta Gliwice 

Rada Miasta Gliwice 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Regulaminy określające zasady i tryb korzystania z miejskich obiektów i urządzeń użyteczności 

publicznej miasta Gliwice, stanowiące załączniki do niniejszej uchwały: 

1) regulamin tężni solankowej stanowiący załącznik nr 1; 

2) regulamin wybiegów dla psów stanowiący załącznik nr 2; 

3) regulamin rolkowisk stanowiący załącznik nr 3. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice.  

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po 

upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

  

 
Przewodniczący Rady Miasta Gliwice 

 

 

Marek Pszonak 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 5 czerwca 2020 r.

Poz. 4510



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV/292/2020 

Rady Miasta Gliwice 

z dnia 28 maja 2020 r. 

 

REGULAMIN TĘŻNI SOLANKOWEJ 

 

1. Regulamin niniejszy określa zasady i tryb korzystania z tężni solankowej znajdującej się w lesie 

komunalnym przy ul. Chorzowskiej w Gliwicach, zwanej dalej tężnią. 

2. Korzystanie z usług tężni jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego regulaminu.  

3. Tężnia jest obiektem czynnym sezonowo. O rozpoczęciu i zakończeniu sezonu decyduje Zarządca 

obiektu.  

4. W trakcie trwania sezonu obiekt jest ogólnodostępny i służy zaspokajaniu potrzeb użytkujących go 

osób w zakresie wypoczynku i relaksu.  

5. Dzieci do lat 13 mogą korzystać z usług tężni wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.  

6. Z usług tężni mogą korzystać osoby, których dolegliwości zdrowotne nie stanowią przeciwwskazań 

do korzystania z seansów inhalacyjnych.  

7. Jednorazowy seans inhalacyjny nie powinien przekraczać 45 minut.  

8. Na terenie tężni obowiązuje zakaz: 

1) spożywania solanki lub używania jej do celów spożywczych;  

2) dokarmiania ptaków; 

3) wprowadzania zwierząt; 

4) jazdy na rowerach, hulajnogach, rolkach i deskorolkach. 

9. Uwagi, wnioski i skargi dotyczące funkcjonowania tężni należy zgłaszać Zarządcy obiektu.   
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/292/2020 

Rady Miasta Gliwice 

z dnia 28 maja 2020 r. 

 

 

REGULAMIN WYBIEGÓW DLA PSÓW 

 

1. Regulamin niniejszy określa zasady i tryb korzystania z wybiegów dla psów stanowiących mienie 

miasta Gliwice, zwanych dalej wybiegiem dla psów.  

2. Korzystanie z wybiegu dla psów jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego 

regulaminu.  

3. Wybieg dla psów jest obiektem rekreacyjnym, ogólnodostępnym i przeznaczanym  

do indywidualnych zabaw i spacerów z psami. Obiekt nie może być wykorzystywany do celów 

zarobkowych polegających na odpłatnym szkoleniu i tresowaniu psów.  

4. Dzieci do lat 13 mogą korzystać z wybiegu dla psów wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich. 

5. Osoby korzystające z wybiegu dla psów są zobowiązane do dbania, aby brama wejściowa była 

zamknięta. 

6. Na terenie wybiegu dla psów dopuszcza się spuszczenie psa ze smyczy. 

7. Dozwolone jest aportowanie, gdy na wybiegu dla psów nie przebywają inni użytkownicy albo gdy 

pozostali użytkownicy obiektu wyrażą na to zgodę.  

8. Z urządzeń wybiegu dla psów należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem i sposobem użytkowania. 

9. Na terenie wybiegu dla psów obowiązuje całkowity zakaz: 

1) karmienia psów za wyjątkiem podawania smakołyków z ręki podczas tresury; 

2) jazdy na rowerach, hulajnogach, rolkach i deskorolkach. 

10. Na terenie wybiegu dla psów nie mogą przebywać psy:  

1) bez aktualnego szczepienia przeciwko wściekliźnie;  

2) nieodrobaczone;  

3) poniżej 4 miesiąca życia;  

4) chore na choroby zakaźne; 

5) suki w okresie rui lub będące w ciąży. 

11. Uwagi, wnioski i skargi dotyczące funkcjonowania wybiegu dla psów należy zgłaszać Zarządcy 

obiektu.   
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XV/292/2020 

Rady Miasta Gliwice 

z dnia 28 maja 2020 r. 

 

REGULAMIN ROLKOWISK 

 

1. Regulamin niniejszy określa zasady i tryb korzystania z rolkowisk stanowiących mienie miasta 

Gliwice, zwanych dalej rolkowiskiem.   

2. Korzystanie z rolkowiska jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego regulaminu.  

3. Rolkowisko jest obiektem rekreacyjnym, ogólnodostępnym i przeznaczonym do jazdy na rolkach, 

wrotkach, łyżworolkach i hulajnogach. 

4. Dzieci do lat 13 mogą korzystać z rolkowiska wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.  

5. Z rolkowiska należy korzystać zgodnie z jego przeznaczeniem i sposobem użytkowania. 

6. Osoby korzystające z rolkowiska zobowiązane są do używania kasków ochronnych oraz 

ochraniaczy. 

7. W przypadku jednoczesnego korzystania z rolkowiska przez więcej niż 4 osoby obowiązuje jazda w 

jednym kierunku.  

8. Na płycie rolkowiska obowiązuje zakaz: 

1)  zakładania, ściągania, poprawiania zapięć i naprawiania rolek, wrotek lub łyżworolek; 

2)  regulowania, poprawiania i naprawiania hulajnóg;  

3)  jazdy z dziećmi na rękach; 

4)  potrącania i podcinania innych użytkowników, zajeżdżania drogi innym użytkownikom, 

gwałtownego hamowania bez koniecznej przyczyny; 

5)  spożywania napojów i jedzenia; 

6)  wprowadzania zwierząt; 

7)  siadania na płycie;  

8)  jazdy na rowerach; 

9)  gry w piłkę.  

9. Uwagi, wnioski i skargi dotyczące funkcjonowania rolkowiska należy zgłaszać Zarządcy obiektu.   
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