UCHWAŁA NR XIX/366/2020
RADY MIASTA GLIWICE
z dnia 24 września 2020 r.
zmieniająca uchwałę 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. W uchwale 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 (Dz. Urz. Woj. Śląskiego poz. 4510) wprowadza się następujące zmiany:
1) w §1 uchwały:
a) w punkcie 3) kropkę zamienia się na średnik;
b) dodaje się punkt 4) w brzmieniu: „4) regulamin obiektów typu pumptrack stanowiący załącznik nr 4.”;
2) dodaje się załącznik nr 4 w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 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.

Wiceprzewodnicząca Rady
Miasta Gliwice

Krystyna Sowa
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Załącznik do uchwały Nr XIX/366/2020
Rady Miasta Gliwice
z dnia 24 września 2020 r.
REGULAMIN OBIEKTÓW TYPU PUMPTRACK
1. Regulamin niniejszy określa zasady i tryb korzystania z obiektów typu pumptrack stanowiących mienie
miasta Gliwice, zwanych dalej pumptrackiem.
2. Korzystanie z pumptracku jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego regulaminu.
3. Pumptrack jest obiektem rekreacyjnym, ogólnodostępnym i przeznaczonym do jazdy na rowerach,
rolkach, wrotkach, łyżworolkach, deskorolkach i hulajnogach.
4. Dzieci do lat 13 mogą korzystać z pumptracku wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.
5. Z pumptracku należy korzystać zgodnie z jego przeznaczeniem i sposobem użytkowania.
6. Osoby korzystające z pumptracku zobowiązane są do używania kasków ochronnych oraz ochraniaczy.
7. Na terenie pumptracku obowiązuje zakaz:
1) zakładania, ściągania, poprawiania zapięć i naprawiania rolek, wrotek lub łyżworolek;
2) regulowania, poprawiania i naprawiania rowerów, deskorolek lub 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) chodzenia lub siadania w strefie najazdów i zeskoków;
8) gry w piłkę.
8. Uwagi, wnioski i skargi dotyczące funkcjonowania pumptracku należy zgłaszać Zarządcy obiektu.
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