
UCHWAŁA NR XVII/189/19
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE

z dnia 25 listopada 2019 r.

w sprawie ustalenia regulaminu korzystania ze skateparku położonego przy ul. Młyńskiej 
35 w Augustowie

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) Rada Miejska w Augustowie postanawia, co następuje:

§ 1. Ustala się regulamin korzystania ze skateparku miejskiego położonego przy ul. Młyńskiej 
35 w Augustowie stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa. 

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XL/379/17 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 25 października 2017 r. 
w sprawie ustalenia regulaminu korzystania ze skateparku położonego przy ul. Młyńskiej 35 w Augustowie.

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

 

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Augustowie

Alicja Dobrowolska
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Załącznik do uchwały Nr XVII/189/19

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 25 listopada 2019 r.

REGULAMIN UŻYTKOWANIA SKATEPARKU

§ 1. Zasady ogólne

1. Wstęp na teren Skateparku jest bezpłatny.

2. Na terenie Skateparku mogą przebywać:

a) samodzielnie - osoby dorosłe tzn. mające ukończony 18 rok życia;

b) dzieci i młodzież do lat 18 - za wiedzą i zgodą opiekunów prawnych.

3. Wszyscy przebywający na terenie Skateparku przed rozpoczęciem jazdy mają obowiązek zaznajomić się 
z Regulaminem korzystania z elementów i urządzeń.

4. Skatepark czynny jest codziennie od godziny 6.00 do godziny 22:00.

§ 2. Zasady szczegółowe

1. Urządzenia Skateparku przeznaczone są wyłącznie do jazdy na rolkach, wrotkach, deskorolkach, 
hulajnogach, rowerach.

2. Przed rozpoczęciem jazdy, w celu uniknięcia kontuzji zaleca się wykonanie serii ćwiczeń 
rozgrzewających.

3. Osobom początkującym i opiekunom sprawującym nadzór nad dziećmi zaleca się korzystanie ze 
Skateparku w czasie, kiedy na obiekcie przebywa mniejsza liczba osób.

4. Osoba korzystająca z elementów i urządzeń Skateparku ma obowiązek używania przez cały czas jazdy 
kasku ochronnego oraz kompletu ochraniaczy.

5. Ustala się następujące zasady korzystania z elementów i urządzeń Skateparku:

a) na każdym z elementów mogą przebywać maksymalnie 3 osoby;

b) na górnych pomostach mogą przebywać jedynie te osoby, które potrafią na nie samodzielnie wjechać;

c) na jednym elemencie może jeździć maksymalnie 1 osoba;

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

6. Osoby, które w jakikolwiek sposób będą zakłócały pobyt na terenie Skateparku innym użytkownikom, 
będą usuwane z terenu Skateparku.

7. Każdy użytkownik jest zobowiązany do korzystania z urządzeń Skateparku zgodnie z ich 
przeznaczeniem oraz do niezwłocznego powiadomienia Administratora o zauważonych ewentualnych 
uszkodzeniach urządzeń w trosce o zdrowie własne i pozostałych użytkowników.

8. W przypadku większej liczby osób w Skateparku każdy uczestnik jest zobowiązany o poinformowaniu 
innych uczestników o zjeździe z przeszkody - na przykład poprzez podniesienie ręki i nawiązaniu kontaktu 
wzrokowego.

9. W przypadku odniesienia kontuzji lub wypadku na terenie Skateparku każdy poszkodowany jest 
zobowiązany do powiadomienia o powyższym fakcie Administratora.

§ 3. Zakazy

1. Zabrania się wnoszenia na teren Skateparku alkoholu, opakowań szklanych czy innych przedmiotów, 
które mogą stanowić zagrożenie dla użytkowników.

2. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren Skateparku.

3. Zabrania się korzystania ze Skateparku w następujących sytuacjach:

a) intensywne opady deszczu , śniegu, gradu i wyładowania atmosferyczne;
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b) oblodzenie i zaśnieżenie figur, stojąca woda na powierzchni Skateparku itp.;

c) remont, naprawa i bieżąca konserwacja urządzeń Skateparku;

d) w innych, nieprzewidzianych niniejszym Regulaminem sytuacjach, w których zagrożone będzie zdrowie 
i bezpieczeństwo użytkowników Skateparku.

§ 4. Postanowienia końcowe

1. Administratorem obiektu jest Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie, 16-300 Augustów 
ul. Sucharskiego 15, tel. 87 643 67 58.
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