
PROJEKT 

 

UCHWAŁA NR ……………  
RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ 

z dnia …………….. 2022 roku 
 

 

w sprawie regulaminu korzystania z terenu rekreacji w Izbicy Kujawskiej. 
 

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 

1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) uchwala się, 

co następuje: 
 

§  1. Uchwala się regulamin korzystania z terenu rekreacji położonego na nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Izbica Kujawska, oznaczonej jako działka nr 2, obręb 0001 M. 

Izbica Kujawska, nr KW WL1R/00036007/1, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Izbicy Kujawskiej. 

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

Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 

            BURMISTRZ 

           Marek Dorabiała 



Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr …….. 

 w Izbicy Kujawskiej z dnia ……. 

 

 

Regulaminu korzystania z terenu rekreacji w Izbicy Kujawskiej 

§  1. Zarządzającym terenem rekreacji jest Burmistrz Izbicy Kujawskiej. 

§  2. Korzystanie z terenu rekreacji jest bezpłatne i ogólnodostępne dla mieszkańców, 

w tym dostępne dla osób niepełnosprawnych. 

§  3. Z terenu rekreacji należy korzystać w sposób nie powodujący jego zniszczenia oraz 

nie zagrażający innym użytkownikom. 

§  4. Ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne lub zły stan techniczny urządzeń 

zarządzający może zawiesić korzystanie z terenu rekreacji. 

§  5. Zarządzający mogą kontrolować sposób korzystania z terenu rekreacji, a w razie 

naruszenia niniejszego regulaminu mogą zakazać dalszego korzystania z terenu rekreacji. 

§  6. Przystąpienie do korzystania z niniejszego terenu rekreacji jest jednoznaczne 

z akceptacją zasad regulaminu. 

§  7. Instrukcje korzystania z poszczególnych urządzeń znajdują się na tablicach ogłoszeń 

umieszczonych na terenie rekreacji. 

§  8. Nie przestrzeganie powyższego regulaminu może spowodować wyproszenie z terenu 

rekreacji. 

§  9. Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania terenu rekreacji można zgłaszać osobiście 

lub telefonicznie Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej pod numerem telefonu (0-54) 286 

50 09.  

 

 



UZASADNIENIE 

 

Przepis art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym stanowi upoważnienie dla 

organów gminy do uchwalenia aktu prawa miejscowego regulującego korzystanie z gminnych 

obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Nieruchomość położona na działce nr 2 , obręb 

ewidencyjny 0001 M. Izbica Kujawska, na której zlokalizowany jest teren rekreacji, jest 

obiektem ogólnodostępnym mającym status obiektu użyteczności publicznej, co uzasadnia 

przyjęcie regulaminu w w/w formie.  

 


