
UCHWAŁA NR VIII/58/2019
RADY GMINY USTRONIE MORSKIE

z dnia 30 kwietnia 2019 r.

w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z Otwartej Strefy Aktywności, która składa się z urządzeń 
w strefie placu zabaw, siłowni zewnętrznej i relaksu zlokalizowanej przy ul. Górnej w Ustroniu Morskim.

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. z 2019 r., poz. 506) Rada Gminy Ustronie Morskie uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się regulamin korzystania z Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Górnej, zlokalizowanej na 
części działek o nr 393/5 i 394/3 w Ustroniu Morskim, w  brzmieniu jak w załączniku do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ustronie Morskie.

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

 

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Grzywnowicz
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Załącznik do Uchwały NR VIII/58/2019 

RADY GMINY USTRONIE MORSKIE 

z dnia 30.04.2019 r. 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z OTWARTEJ STREFY AKTYWNOŚCI, KTÓRA 

SKŁADA SIĘ Z URZĄDZEŃ W STREFIE PLACU ZABAW, SIŁOWNI 

ZEWNĘTRZNEJ I RELAKSU PRZY UL. GÓRNEJ W USTRONIU MORSKIM 

  

I. Postanowienia ogólne  

1. Otwarta Strefa Aktywności administrowana jest przez Urząd Gminy w Ustroniu Morskim 

przy ul. Rolnej 2 tel. 94 35 15 597.  

2. Obiekt służy aktywnemu odpoczynkowi oraz międzypokoleniowej integracji społecznej, 

a ponadto jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.  

3. Otwarta Strefa Aktywności jest ogólnodostępna, a korzystanie z niej jest nieodpłatne.  

4. Przed rozpoczęciem zabawy na terenie obiektu użytkownik zobowiązany jest do 

zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu.  

II. Zasady korzystania  

1. Urządzenia przeznaczone są dla osób dorosłych i dzieci. Dzieci do 14 roku życia powinny 

pozostawać pod opieką osoby dorosłej.  

2. Z urządzeń należy korzystać zgodnie zasadami bezpieczeństwa oraz instrukcjami na nich 

przymocowanymi, a intensywność ćwiczeń należy dopasować do indywidualnej kondycji 

celem uniknięcia kontuzji lub urazów ciała.  

3. Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy sprawdzić jego stan techniczny, 

a wszelkie usterki należy zgłaszać administratorowi obiektu.  

4. Osoby korzystające z Otwartej Strefy Aktywności wraz z jej wyposażeniem są 

odpowiedzialne materialnie za uszkodzenia lub zniszczenia sprzętu.  

III. Czynności zabronione  

Zabrania się:  

1. Wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów, oraz wnoszenia i spożywania środków 

odurzających i substancji psychotropowych, alkoholu i środków działających podobnie. 

2. Palenia wyrobów tytoniowych, przebywania pod wpływem alkoholu lub innych środków 

odurzających,  

3. Wprowadzania zwierząt,  

4. Niszczenia zieleni, ławek oraz urządzeń,  

5. Zaśmiecania terenu,  
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6. Palenia ognisk oraz używanie otwartego ognia, 

7. Korzystania z urządzeń oznaczonych, jako uszkodzone lub zepsute,  

8. Korzystania z dostępnych urządzeń niezgodnie z ich przeznaczeniem,  

9. Instalowania na terenie obiektu indywidualnych urządzeń i sprzętu,  

10. Czynności powodujących zagrożenie życia lub zdrowia własnego oraz innych 

użytkowników.  

IV. Odpowiedzialność  

Administrator obiektu nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody na zdrowiu i życiu 

użytkowników Otwartej Strefy Aktywności spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego 

regulaminu oraz mienie użytkowników pozostawione bez zabezpieczenia na terenie Otwartej 

Strefy Aktywności.  

V. Skargi  

Wszelkie skargi i wnioski dotyczące obiektu można kierować do Urzędu Gminy w Ustroniu 

Morskim przy ul. Rolnej 2 lub telefonicznie pod numer: 94 35 15 597. 

 

NUMERY ALARMOWE: 

999 POGOTOWIE RATUNKOWE  

998 STRAŻ POŻARNA  

997 POLICJA  

94 35 15 597 - administrator obiektu 
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4 ustawy o samorządzie gminnym rada gminy ustala zasady i tryb
korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Do takich obiektów zaliczyć należy nowe
miejsce aktywności fizycznej, powstałe przy ul. Górnej w Ustroniu Morskim. Jest to miejsce służące
międzypokoleniowej integracji, wyposażone kompleksowo w urządzenia zabawowe dla dzieci i młodzieży,
siłownię zewnętrzną oraz strefę relaksu i odpoczynku dla dorosłych. Wprowadzenie regulaminu korzystania
z tego miejsca ma na celu ustalenie zasad właściwego korzystania z wszystkich urządzeń rekreacyjno -
wypoczynkowych, a co za tym idzie zapewnienie bezpieczeństwa ich użytkowników. Regulaminy korzystania
z urządzeń i obiektów użyteczności publicznej są gminnymi aktami prawa miejscowego i podlegają publikacji
w dzienniku urzędowym województwa na obszarze którego położona jest dana gmina.
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