UCHWAŁA NR XXIII/170/2020
RADY MIASTA CHEŁMNA
z dnia 28 lipca 2020 r.
w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z parków miejskich i terenów rekreacyjnych, placów zabaw
oraz siłowni zewnętrznych stanowiących własność Gminy Miasto Chełmno.
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 oraz art. 41 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się regulamin korzystania z parków miejskich i terenów rekreacyjnych zlokalizowanych na
terenie Gminy Miasto Chełmno stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Ustala się regulamin korzystania z placów zabaw stanowiących własność Gminy Miasto Chełmno
stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Ustala się regulamin korzystania z siłowni zewnętrznych stanowiących własność Gminy Miasto
Chełmno stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmna.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie w po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Chełmna Wojciech Strzelecki
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIII/170/2020
Rady Miasta Chełmna
z dnia 28 lipca 2020 r.
Regulamin parków miejskich i terenów rekreacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto
Chełmno.
1. Właścicielem parków miejskich i terenów rekreacyjnych jest Gmina Miasto Chełmno. Zarządcą parków
miejskich i terenów rekreacyjnych jest Urząd Miasta Chełmna.
2. Tereny parków miejskichi i tereny rekreacyjne służą do wypoczynku, aktywnej rekreacji w miejscach do
tego przeznaczonych.
3. Tereny parków miejskich i tereny rekreacyjne są ogólnodostępne.
4. Wejście na obiekt jest równoznaczne z przyjęciem i przestrzeganiem niniejszego regulaminu.
5. W celu zachowania walorów wypoczynkowo – rekreacyjnych parków miejskich i terenów rekreacyjnych
oraz zapewnienia porządku, a przede wszystkimi bezpieczeństwa, osoby przebywające na terenie parków
miejskich i terenach rekreacyjnych zobowiązuje się do:
1) przestrzegania porządku i czystości,
2) poszanowania istniejących urządzeń, wyposażenia terenu oraz zieleni,
3) poszanowania dzikich zwierząt,
4) przestrzegania ogólnych zasad współżycia społecznego,
5) stosowania się do znaków i tablic informacyjnych znajdujących się na terenie parków miejskich i terenach
rekreacyjnych.
6. Na terenie parków miejskich i terenach rekreacyjnych zabrania się:
1) niszczenia roślinności oraz wszelkich zmian ukształtowania terenu bez zgody zarządcy terenu,
2) niszczenia i uszkadzania urządzeń, obiektów małej architektury i budowli,
3) korzystania z obiektów i urządzeń w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem,
4) zaśmiecania i zanieczyszczania terenu,
5) grillowania, palenia ognisk, pozostawiania palących się przedmiotów,
6) płoszenia, chwytania, porzucania i zabijania ptactwa oraz innych dzikich zwierząt,
7) powodowania hałasu, a także używania sprzętu nagłaśniającego bez zgody zarządcy
terenu,
8) wnoszenia i używania materiałów wybuchowych i wyrobów pirotechnicznych oraz szkodliwych substancji
chemicznych, przy czym zakaz ten nie dotyczy uprawnionych podmiotów, podczas wykonywania przez
nie zadań ustawowych lub statutowych,
9) wjazdu na teren parku i na tereny rekreacyjne wszelkich pojazdów spalinowych (oprócz miejsc do tego
przeznaczonych) z wyjątkiem pojazdów uprzywilejowanych, pojazdów służb technicznych i służb
dbających o utrzymanie czystości, innych pojazdów tylko po uzyskaniu pisemnej zgody od zarządcy
parków i terenów rekreacyjnych,
10) handlu i usług bez zezwolenia zarządcy parków i terenów rekreacyjnych,
11) umieszczania tablic, napisów oraz ogłoszeń bez zgody zarządcy parków i terenów rekreacyjnych,
12) organizowania imprez bez zgody zarządcy parków i terenów rekreacyjnych,
13) Przestawiania urządzeń i wyposażania parków i terenów rekreacyjnych.
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7. Na terenie Parków miejskich i terenach rekreacyjnych należy zachować szczególną ostrożność:
1) podczas silnych wiatrów, opadów atmosferycznych i burz,
2) w okresie zimowym,
3) na stromych zboczach, wzdłuż cieków wodnych.
8. Zarządca parków i terenów rekreacyjnych nie ponosi odpowiedzialności za mienie pozostawione na
terenach parkówmiejskich i terenach rekreacyjnych.
9. Skargi i wnioski dotyczące obsługi oraz spraw porządkowych należy zgłaszać do zarządcy parków
miejskich i i terenów rekreacyjnych tel:56-677-17-37, e-mail: zielen@chelmno.pl
Telefony alarmowe:
EUROPEJSKI NUMER ALARMOWY 112
STRAŻ MIEJSKA 986
POLICJA 997
STRAŻ POŻARNA 998
POGOTOWIE 999
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIII/170/2020
Rady Miasta Chełmna
z dnia 28 lipca 2020 r.
Regulamin korzystania z placów zabaw stanowiących własność Gminy Miasto Chełmno.
1. Plac zabaw jest obiektem użyteczności publicznej przeznaczonym do zabawy, rekreacji i wypoczynku
dzieci i młodzieży.
2. Korzystanie z placu zabaw jest nieodpłatne.
3. Wejście na obiekt jest równoznaczne z przyjęciem i przestrzeganiem niniejszego regulaminu.
4. Plac zabaw przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży.
5. Dzieci poniżej 7 lat mogą przebywać na terenie placu zabaw tylko pod opieką rodziców lub opiekunów.
6. Z urządzeń zabawowych należy korzystać wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.
7. W celu zachowania bezpieczeństwa, na terenie placów zabaw zabrania się:
1) gier zespołowych i jazd na rowerze, wrotkach, rolkach, itp.,
2) wchodzenia na jakiekolwiek elementy konstrukcji urządzeń zabawowych, które nie służą do siadania lub
stania, co szczególnie dotyczy huśtawek, przeplotni, drabinek, bramek, dachów domków i innych urządzeń
zabawowych oraz ogrodzeń,
3) korzystania z huśtawek, ważek i karuzel przez więcej niż jedno dziecko na jednym miejscu,
4) przebywania i korzystania z placów zabaw w okresie od 1 kwietnia do 31 października w godzinach od
2100 do 700, w okresie od 1 listopada do 31 marca w godzinach od 1600 do 700.
5) korzystania z placów zabaw podczas oblodzeń,
6) wprowadzania i wnoszenia zwierząt, z wyjątkiem psów przewodników osób niewidomych,
7) zaśmiecania terenu i niszczenia mienia,
8) korzystania z urządzeń niesprawnych.
8. Place zabaw udostępnione są do użytku w okresie od 1 kwietnia do 31 października w godzinach od 700
do 2100,- w okresie od 1 listopada do 31 marca w godzinach od 700 do 1600.
9. Zarządcą placów zabaw będących własnością Gminy Miasto Chełmno jest Urząd Miasta Chełmna.
10. Wszelkie uszkodzenia urządzeń zabawowych i rekreacyjnych należy zgłaszać do zarządcy placów
zabaw tel:56-677-17-37, e-mail: zielen@chelmno.pl.
Telefony alarmowe:
EUROPEJSKI NUMER ALARMOWY 112
STRAŻ MIEJSKA 986
POLICJA 997
STRAŻ POŻARNA 998
POGOTOWIE 999
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIII/170/2020
Rady Miasta Chełmna
z dnia 28 lipca 2020 r.
Regulamin korzystania z siłowni zewnętrznych stanowiących własność Gminy Miasto Chełmno.
1. Siłownie zewnętrzne są obiektami użyteczności publicznej służącymi do rozwoju sportu i rekreacji
mieszkańców.
2. Korzystanie z siłowni zewnętrznych jest nieodpłatne.
3. Wejście na obiekt jest równoznaczne z przyjęciem i przestrzeganiem niniejszego regulaminu.
4. Urządzenia siłowni zewnętrznych przeznaczone są dla młodzieży i dorosłych.
5. Każdy użytkownik korzystający z urządzeń siłowni zewnętrznej po raz pierwszy winien zapoznać się
z zasadami bezpiecznego korzystania z urządzenia i sposobem wykonywania ćwiczeń, zamieszczonym na
każdym urządzeniu.
6. Z urządzeń siłowni należy korzystać wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.
7. W celu zachowania bezpieczeństwa, na terenie siłowni zewnętrznych zabrania się:
1) gier zespołowych i jazd na rowerze, wrotkach, rolkach, itp.,
2) hałasowania i zakłócania spokoju innym użytkownikom,
3) niszczenia urządzeń i wyposażenia obiektu oraz roślinności,
4) przebywania i korzystania z urządzeń siłowni w godzinach od 2200 do 600,
5) korzystania z urządzeń siłowni podczas oblodzeń,
6) wprowadzania i wnoszenia zwierząt, z wyjątkiem psów przewodników osób niewidomych,
7) zaśmiecania terenu,
8) korzystania z niesprawnych urządzeń siłowni.
8. 8. Siłownie zewnętrzne udostępnione są do użytku w godzinach od 600 do 2200.
9. Zarządcą siłowni zewnętrznych będących własnością Gminy Miasto Chełmno jest Urząd Miasta
Chełmna.
10. Wszelkie uszkodzenia urządzeń siłowni należy zgłaszać do zarządcy siłowni zewnętrznych, tel:56-67717-37, e-mail: zielen@chelmno.pl.
Telefony alarmowe:
EUROPEJSKI NUMER ALARMOWY 112
STRAŻ MIEJSKA 986
POLICJA 997
STRAŻ POŻARNA 998
POGOTOWIE 999

Id: E84CAD10-07B7-4A14-A120-5D1B2BDFDBB5. Podpisany

Strona 1

