
 

UCHWAŁA NR III/32/15 

RADY MIEJSKIEJ W JĘDRZEJOWIE 

z dnia  29 stycznia 2015 r. 

w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z miejsca rekreacyjnego „park” oraz wydania przepisów 

porządkowych 

Na podstawie art., 40 ust. 2 pkt. 4 ust. 3 i ust. 4 w związku z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013.594 z późn. zm.) oraz art.5 ust.4 ustawy z dnia 9 listopada 1995r. 

o ochronie zdrowia przed \następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz.U.1996 Nr 10 Poz. 55 

z późn. zm.) Rada Miejska w Jędrzejowie uchwala, co następuje: 

§ 1. Miejsce rekreacyjne „park” otwarte będzie przez cały rok, od 1 kwietnia do 31 października 

w godzinach od 6:00 do 22:00 i od 1 listopada do 31 marca w godzinach od 7:00 do 20:00. 

§ 2. Na terenie parku znajduje się: skatepark, pumptrack-tor rowerowy, dwa place zabaw, urządzenia si-

łowni zewnętrznej oraz wiata do grillowania. 

§ 3. Osoba korzystająca z miejsca rekreacyjnego „park” ma obowiązek zapoznania się i stosowania do 

przepisów niniejszego regulaminu jak i do regulaminów wewnętrznych: skateparku, pumptracku - toru rowe-

rowego , urządzeń siłowni zewnętrznej i wiaty do grillowania. 

§ 4. Uznaje się, że osoba, która weszła na teren „parku” zapoznała się z postanowieniem niniejszego regu-

laminu i zobowiązała się do jego bezwzględnego przestrzegania. 

§ 5. Zarządcą „ parku” ustanawia się Kierownika Pływalni Miejskiej w Jędrzejowie. 

§ 6. W trosce o zachowanie porządku, ładu a przede wszystkim bezpieczeństwa wszystkich przebywają-

cych na terenie parku osób wprowadza się następujące zasady: 

1. Osoba przebywająca na terenie „parku” zobowiązana jest do zachowania się w sposób niezagrażający 

bezpieczeństwu innych osób oraz do przestrzegania regulaminów obowiązujących na terenie „parku”. 

2. Osoby przebywające na terenie parku zobowiązane są do przestrzegania poleceń pracowników „parku”. 

3. Korzystanie ze wszystkich atrakcji usytuowanych w parku jest bezpłatne. 

4. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie „parku” tylko pod opieką osób pełnoletnich. 

5. Na terenie „parku” obowiązuje bezwzględny zakaz wprowadzania psów i innych zwierząt. 

6. Zabrania się przebywania na terenie „parku” osobom będącym pod wpływem środków odurzających lub 

alkoholu. 

7. Zarządca „parku” nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na jego terenie. 

8. Na terenie „parku” obowiązuje zakaz rozbijania namiotów i rozpalania ognisk, grillowanie dozwolone 

jest w specjalnie do tego celu przygotowanej wiacie. 

9. Osobom przebywającym na terenie „parku” zabrania się: 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 5 lutego 2015 r.

Poz. 461



- jeżdżenia na rowerach, rolkach, deskorolkach i hulajnogach poza wyznaczonymi trasami, 

- dokarmiania ptactwa 

- palenia papierosów 

10. Na terenie miejsca rekreacyjnego „park” zabrania się wszelkiego handlu, działalności reklamowej, 

promocyjnej, organizacji konkursów i gier bez zgody zarządcy. 

11. Zarządzający i właściciel nie odpowiada za wypadki i zdarzenia wynikłe z nieprzestrzegania przepisów 

niniejszego regulaminu. 

12. Książka skarg i wniosków znajduje się u zarządcy miejsca rekreacyjnego „park”. 

§ 7. Zasady korzystania z skateparku określa regulamin stanowiący załącznik NR 1 do niniejszej uchwały. 

§ 8. Zasady korzystania z pumptracku-toru rowerowego określa regulamin stanowiący załącznik NR 2 do 

niniejszej uchwały. 

§ 9. Zasady korzystania z placów zabaw określa regulamin stanowiący załącznik NR 3 do niniejszej uchwa-

ły. 

§ 10. Zasady korzystania z wiaty do grillowania określa regulamin stanowiący załącznik NR 4 do niniejszej 

uchwały. 

§ 11. Naruszenie przepisów porządkowych określonych w §6 ust.9 podlega karze wymierzonej w trybie 

i na zasadach określonych w prawie o wykroczeniach. 

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jędrzejowa. 

§ 13. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi 

w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Jędrzejowie 

mgr Maria Barańska 
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/32/15 

Rady Miejskiej w Jędrzejowie 

z dnia 29 stycznia 2015 r. 

1. Urządzenia Skateparku przeznaczone są wyłącznie do jazdy na łyżworolkach, deskorolkach i BMX-ach. 

2. Uczestnicy korzystają ze Skateparku na własną odpowiedzialność. 

3. Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia, mogą przebywać na terenie Skateparku wyłącznie pod opieką 

rodziców, opiekunów lub innych przedstawicieli ustawowych. 

4. Każda osoba korzystająca z urządzeń Skateparku ma obowiązek używania kasku ochronnego oraz kom-

pletu ochraniaczy przez cały czas jazdy. 

5. Na każdym z elementów mogą przebywać maksymalnie 3 osoby. 

6. Na górnych pomostach mogą przebywać jedynie te osoby, które potrafią na nie samodzielnie wjechać. 

7. Na jednym elemencie może jeździć maksymalnie 1 osoba. 

8. Chodzenie po konstrukcjach, przebywanie w strefie najazdów oraz zeskoków z przeszkód jest zabronio-

ne. 

9. Należy pamiętać o innych użytkownikach Skateparku. 

10. W przypadku większej ilości osób korzystających ze Skateparku należy poinformować innych, że wła-

śnie  zjeżdżasz z przeszkody (Bank, Quarter, Rampa) poprzez podniesienie ręki, kontakt wzrokowy itp. 

11. Na terenie Skateparku obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz środ-

ków odurzających. 

12. Zabrania się korzystania ze Skateparku następującym osobom; 

- z chorobami układu ruchowego. 

- z wadami serca; 

- chorym na epilepsję 

- kobietom w ciąży. 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/32/15 

Rady Miejskiej w Jędrzejowie 

z dnia 29 stycznia 2015 r. 

Urządzenia placu zabaw PUMPTRACK przeznaczone są do jazdy na rowerach posiadających co naj-

mniej 1 sprawny hamulec, deskorolkach, łyżworolkach, oraz hulajnogach. 

1. Każda osoba korzystająca z urządzeń placu zabaw PUMPTRACK ma obowiązek używania kasku 

ochronnego oraz kompletu ochraniaczy przez cały czas jazdy. 

2. Za ewentualne wypadki jakie mogą się zdarzyć podczas jazdy, wyłączną odpowiedzialność ponosi osoba 

korzystająca z urządzeń - użytkownicy korzystają z placu zabaw PUMPTRACK na własną odpowiedzialność. 

3. W przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność ponoszą ich prawni opiekunowie. 

4. Chodzenie po placu zabaw PUMPTRACK, jeżdżenie po skarpach, przebywanie w strefie najazdów oraz 

zeskoków z przeszkód jest zabronione. 

5. Zabrania się wnoszenia na teren placu zabaw PUMPTRACK napojów alkoholowych, opakowań szkla-

nych czy innych przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie dla użytkowników. Jazda i przebywanie na 

terenie placu zabaw PUMPTRACK osób, znajdujących się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających 

jest zabroniona. 

6. Zabrania się wjeżdżania na plac zabaw PUMPTRACK na wszelkiego rodzaju pojazdach motorowych 

(motocykle, samochody, quady). 

7. Zabrania się wjeżdżania na teren placu zabaw PUMPTRACK zdalnie sterowanymi modelami. 

8. Zabrania się korzystania z placu zabaw PUMPTRACK następującym osobom: kontuzjowanym, 

z chorobami układu ruchowego, z wadami serca, chorym na epilepsję, kobietom w ciąży. 

9. Na terenie placu zabaw PUMPTRACK obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, spożywania napo-

jów alkoholowych, oraz środków odurzających. Osoby, które w jakikolwiek sposób będą zakłócały pobyt na 

terenie placu zabaw PUMPTRACK innym użytkownikom, będą usuwane przez upoważnione osoby. 

10. Ryzyko związane z amatorskim i wyczynowym uprawianiem sportu ponosi uprawiający, w związku 

z czym administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody zarówno na osobie jak i mieniu, wynikłe 

z korzystania z urządzeń placu zabaw PUMPTRACK - jako związanymi z ryzykiem sportowym. 

11. Każdy użytkownik jest zobowiązany do wykorzystywania urządzeń placu zabaw PUMPTRACK tylko 

zgodnie z ich przeznaczeniem, oraz do niezwłocznego powiadomienia administratora zauważonych ewentual-

nych uszkodzeniach urządzeń, w trosce o zdrowie własne i pozostałych użytkowników. 

12. Należy pamiętać o innych użytkownikach placu zabaw PUMPTRACK. 

13. W przypadku większej ilości osób na placu zabaw PUMPTRACK należy poinformować innych, że za-

mierzasz rozpocząć jazdę - poprzez podniesienie ręki, kontakt wzrokowy itp. 
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/32/15 

Rady Miejskiej w Jędrzejowie 

z dnia 29 stycznia 2015r. 

 
• PLAC ZABAW PRZEZNACZONY JEST DLA DZIECI OD 3 LAT  

• DZIECI PONIŻEJ 12 LAT MUSZĄ ZNAJDOWAĆ SIĘ POD OPIEKĄ OSÓB DOROSŁYCH  

• ZA BEZPIECZEŃSTWO DZIECI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA PLACU ZABAW    

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PONOSZĄ  OPIEKUNOWIE  

• ZA SZKODY WYRZĄDZONE PRZEZ DZIECI ODPOWIADAJĄ RODZICE  

 

ZAKAZ WPROWADZANIA  PSÓW  

 

 

 

ZABRONIONE JEST WCHODZENIE NA DACH I GÓRNE ELEMENTY 

KONSTRUKCJI OBIEKTÓW  

 

ZABRONIONE JEST KORZYSTANIE Z HUŚTAWEK WIĘCEJ NIŻ JEDNO 

DZIECKO NA JEDNO MIEJSCE  

 

ZAKAZ JAZDY NA ROWERZE, QUADACH, SKUTERACH NA TERENIE 

PLACU ZABAW  

 

ZAKAZ GIER ZESPOŁOWYCH NA TERENIE PLACU ZABAW NP. W PIŁKĘ 

NOŻNĄ  

 

 

 

ZAKAZ SPOŻYWANIA ALKOHOLU  

 

 

 

ZAKAZ PALENIA 

 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 5 – Poz. 461



Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/32/15 

Rady Miejskiej w Jędrzejowie 

z dnia 29 stycznia 2015 r. 

1. Wiata jako miejsce piknikowe służy osobom indywidualnym oraz grupom zorganizowanym. 

2. Wiata udostępniona jest w godzinach otwarcia Miejsca Rekreacyjnego Park. 

3. W przypadku grup zorganizowanych organizatorem odpoczynku pod wiatą może być wyłącznie osoba 

pełnoletnia biorąca odpowiedzialność za pozostałych członków grupy. 

4. W przypadku osób indywidualnych korzystanie z grilla może odbywać się wyłącznie pod nadzorem i z 

udziałem osoby pełnoletniej którą zobowiązuje się podczas rozpalania ognia do zachowania szczególnej 

ostrożności. 

5. Dopuszcza się rozpalanie ognia wyłącznie w miejscu do tego przeznaczonym (murowany grill). 

6. Wszelkie przygotowania jedzenia należy wykonywać pod wiatą na przystosowanych do tego stołach lub 

przynieść gotowe ze sobą. 

7. Do spożywania przygotowanych posiłków używa się wyłącznie naczyń jednorazowych. 

8. Po biesiadzie należy posprzątać miejsce grillowania i pozostawić je w czystości. Śmieci i odpadki należy 

składać w ustawionych koszach i pojemnikach do tego przeznaczonych. 

9. Bezwzględnie zabrania się dokarmiania ptactwa pozostałymi resztkami jedzenia. 

10 .W grillu można palić wyłącznie drzewem i węglem drzewnym. 

11 .Po grillowaniu należy sprawdzić czy używane palenisko skutecznie wygaszono. 

12 W wiacie do grillowania obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania napojów alkoholowych. 
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