
UCHWAŁA NR 417/2017 
RADY MIEJSKIEJ  w JASTROWIU 

 
z dnia 29 sierpnia  2017r. 

 
 
w sprawie „Regulaminu korzystania ze skateparku w Jastrowiu”. 
 
 
 Na podstawie art.40 ust.2 pkt 4 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.                                
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz.446, poz.1579, poz.1948; z 2017r. poz.730, poz. 
935) - 
 
 Rada Miejska w Jastrowiu uchwala, co następuje: 
 
 
 §1. Uchwala się „Regulamin korzystania ze skateparku” w Jastrowiu”, stanowiący 
załącznik do niniejszej uchwały. 
 
 §2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi  Gminy Miasta Jastrowie.  
 
 §3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UZASADNIENIE 
 

do uchwały Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29  sierpnia  2017r. w sprawie „Regulaminu 
korzystania ze skateparku w Jastrowiu”.  

 
 

Zgodnie z art.40 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2016r. poz.446 ze zm.) - na podstawie ustawy organy gminy mogą wydawać akty 
prawa miejscowego w zakresie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń 
użyteczności publicznej. 

Skatepark w Jastrowiu jest gminnym obiektem użyteczności publicznej 
przeznaczonym do prowadzenia zabaw i zajęć sportowych.  

Wprowadzenie regulaminu korzystania ze skateparku stworzy jednolity i przejrzysty 
katalog zasad korzystania z tego obiektu, co sprzyjać będzie poprawie bezpieczeństwa 
użytkowników, a jednocześnie zapewni możliwość ich egzekwowania przez służby 
porządkowe oraz administratora obiektu.  

 
 W tym stanie faktycznym i prawnym podjęcie przedkładanej uchwały jest w pełni 
uzasadnione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik  
do uchwały Nr  417/2017 Rady Miejskiej w Jastrowiu  

z dnia 29 sierpnia 2017r.  
w sprawie „Regulaminu korzystania ze skateparku w Jastrowiu”. 

 
 

REGULAMIN 
KORZYSTANIA ZE SKATEPARKU W JASTROWIU  

 
Zasady ogólne 

 
§1.  1. Wstęp na teren skateparku jest bezpłatny. 
2. Na terenie skateparku mogą przebywać: 

1) samodzielnie - osoby dorosłe tzn. mające ukończony 18 rok życia; 
2) dzieci i młodzież do lat 18 - tylko i wyłącznie za wiedzą rodziców. 

3. Wszystkie osoby  przebywające na terenie Skateparku mają obowiązek zaznajomić 
się z niniejszym Regulaminem.  

 
§2. 1. Skatepark czynny jest codziennie od godziny 8.00 do zmroku,                                  

w okresie letnim nie dłużej jednak jak do godziny 22:00. 
2. Dopuszcza się okresowe zamknięcie skateparku w następujących sytuacjach: 

1) intensywne opady deszczu, śniegu, gradu i wyładowania atmosferyczne; 
2) oblodzenie i zaśnieżenie figur, stojąca woda na powierzchni Skateparku itp.; 
3) remont, naprawa i bieżąca konserwacja urządzeń Skateparku; 
4) w innych, nieprzewidzianych niniejszym Regulaminem sytuacjach, w których 

zagrożone może być zdrowie i bezpieczeństwo korzystających ze skateparku. 
3. Każdorazowo decyzję o zamknięciu skateparku podejmuje Burmistrz Gminy                          

i Miasta Jastrowie. 
 

Zasady szczegółowe 
 
§3. 1. Urządzenia skateparku przeznaczone są wyłącznie do jazdy na rolkach,                 

deskorolkach, rowerach i tym podobnym sprzęcie do jazdy. 
2. Korzystający z elementów i urządzeń skateparku powinni używać przez cały czas 

jazdy kasku ochronnego oraz kompletu ochraniaczy. 
3. Przed rozpoczęciem jazdy, w celu uniknięcia kontuzji, zaleca się wykonanie serii 

ćwiczeń rozgrzewających. 
4. Osoby początkujące oraz opiekunowie sprawujący nadzór nad dziećmi powinni 

korzystać ze skateparku w czasie, gdy na jego terenie przebywa mniejsza liczba osób. 
5. W przypadku przebywania w skateparku większej ilości osób należy informować 

innych korzystających o zamiarze zjazdu z przeszkody przez podniesienie ręki. 
 

§4. 1. Każdy użytkownik jest zobowiązany do wykorzystywania urządzeń skateparku 
wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem. 

2. Ustala się następujące zasady korzystania z elementów i urządzeń skateparku: 
1) na każdym z elementów mogą przebywać maksymalnie 3 osoby; 
2) na górnych pomostach mogą przebywać jedynie te osoby, które potrafią na nie     

samodzielnie wjechać; 
3) na jednym elemencie może jeździć maksymalnie 1 osoba; 



4) chodzenie po konstrukcjach, przebywanie w strefie najazdów oraz zeskoków                      
z przeszkód jest zabronione. 

 
Zakazy 

 
§5. 1. Zabrania się wnoszenia na teren skateparku alkoholu i jego spożywania oraz 

wnoszenia opakowań szklanych czy innych przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie 
dla korzystających. 

2. Jazda i przebywanie na terenie skateparku osób, znajdujących się pod wpływem 
alkoholu lub środków odurzających, jest zabroniona. 

3. Na terenie skateparku obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. 
4. Zabrania się wprowadzania psów i innych zwierząt na teren skateparku. 
5. Osoby zakłócające w jakikolwiek sposób pobyt na terenie Skateparku innym 

użytkownikom, będą usuwane z terenu skateparku przez administratora. 
 

Odpowiedzialność 
 

§6. 1. Jazda na rolkach, deskorolkach, rowerach i tym podobnym sprzęcie do jazdy są 
sportami niebezpiecznymi; przestrzeganie zasad określonych w Regulaminie nie gwarantuje 
uniknięcia urazów. 

2. Za szkody na osobie i mieniu powstałe podczas korzystania z elementów i urządzeń 
skateparku, nie spowodowane zaniedbaniami administratora, wyłączną odpowiedzialność 
ponosi osoba korzystająca z elementów i urządzeń na zasadzie ryzyka sportowego. 

3. Za działania osób niepełnoletnich odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie 
prawni. 

4. Każdy użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić administratora  
o zauważonych uszkodzeniach urządzeń oraz ewentualnych nieprawidłowościach. 

5. W przypadku odniesienia kontuzji lub wypadku na terenie skateparku  
poszkodowany jest zobowiązany do powiadomienia o powyższym administratora.  
 

Administrator obiektu  
 

§7.1. Funkcję Administratora skateparku pełni Urząd Gminy i Miasta w Jastrowiu. 
     2. Administrator jest zobowiązany do bieżącej kontroli stanu technicznego 

skateparku. 
 

Postanowienia końcowe 
 

§8. Na terenie skateparku umieszcza się informacje z numerami telefonów 
alarmowych oraz administratora. 

 
  
  
  
 
 
 


