
UCHWAŁA NR XXI/189/20 
RADY GMINY DĄBROWA 

z dnia 27 sierpnia 2020 r. 

w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z Rolkowiska oraz Skateparku w Dąbrowie 

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., 
poz. 713) Rada Gminy Dąbrowa uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się regulamin korzystania z Rolkowiska oraz Skateparku położonego na terenie boiska 
sportowego w Dąbrowie, przy ul. Ciepielowickiej 2 c jako obiektu użyteczności publicznej stanowiącego własność 
Gminy Dąbrowa, w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa. 

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

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Mariusz Konopa 
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Załącznik do uchwały Nr XXI/189/20 

Rady Gminy Dąbrowa 

z dnia 27 sierpnia 2020 r. 

Regulamin Rolkowiska i Skateparku w Dąbrowie 

1. Rolkowisko i Skatepark w Dąbrowie przy ul. Ciepielowickiej 2c jest obiektem ogólnodostępnym. 

2. Przed wejściem na teren obiektu należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem,  stosować się do jego 
postanowień oraz przestrzegać zasad porządku publicznego. 

3. Z obiektu można korzystać z wyłączeniem godzin, w których odbywają się treningi piłkarskie 
i rozgrywki sportowe. 

4. Na terenie obiektu każdy użytkownik ma obowiązek noszenia kasku i ochraniaczy. 

5. Zasady bezpieczeństwa obowiązujące na Rolkowisku: 

1) z Rolkowiska mogą korzystać osoby pełnoletnie. Użytkownicy od 14 do 18 roku życia wyłącznie za zgodą 
rodzica / opiekuna prawnego. Użytkownicy poniżej 14 roku życia korzystają z Rolkowiska wyłącznie 
w obecności rodzica / opiekuna prawnego; 

2) na Rolkowisku dopuszczalna jest jazda na rolkach, wrotkach, deskorolkach i hulajnogach; 

3) jazda na Rolkowisku odbywa się zgodnie z oznakowaniem poziomym; 

4) na płycie Rolkowiska może jednocześnie przebywać do 15 osób. 

6. Zasady bezpieczeństwa obowiązujące na Skateparku: 

1) ze Skateparku mogą korzystać osoby pełnoletnie. Użytkownicy poniżej 18 roku życia korzystają ze Skateparku 
wyłącznie w obecności rodzica / opiekuna prawnego; 

2) dopuszcza się korzystanie z urządzeń Skateparku wyłącznie na zasadach określonych w instrukcji użytkowania 
urządzeń  Skateparku umieszczonych na nich;; 

3) urządzenia Skateparku służą wyłącznie do jazdy na rolkach, deskorolkach, rowerach typu BMX oraz 
hulajnogach; 

4) na jednym elemencie może jeździć maksymalnie 1 użytkownik, a na każdym urządzeniu może przebywać 
maksymalnie 3 użytkowników; 

5) na górnych pomostach mogą przebywać tylko ci użytkownicy, którzy potrafią na nie samodzielnie wjechać; 

6) zabrania się chodzenia po konstrukcjach, przebywania w strefach najazdów oraz zeskoków 
z przeszkód. 

7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa zakazuje się: 

1) używania sprzętu hokejowego i innych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla uczestników 
korzystających z obiektu; 

2) jazdy z dziećmi na rękach; 

3) niszczenia sprzętu i urządzeń; 

4) stwarzania sytuacji niebezpiecznych dla użytkowników, w tym: jazdy pod prąd, urządzania wyścigów, 
niebezpiecznych zabaw; 

5) wprowadzania zwierząt; 

6) jeżdżenia poza płytą obiektu; 

8. Użytkownicy: 

1) są zobowiązani do korzystania z obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem; 

2) ponoszą ryzyko związane z amatorskim i wyczynowym uprawianiem sportu; 
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3) ponoszą pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na terenie obiektu oraz osobom trzecim. 

9. Na terenie całego obiektu bezwzględnie zabrania się: 

1) wnoszenia oraz spożywania alkoholu; 

2) jazdy osobom znajdującym się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających; 

3) wnoszenia opakowań szklanych czy innych przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie dla użytkowników. 

10. W razie wypadku należy niezwłocznie zadzwonić pod numery alarmowe: 

1) Numer alarmowy - 112 

2) Pogotowie Ratunkowe - 998 

3) Straż Pożarna - 999 

4) Policja - 997 
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