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UCHWAŁA NR XLIXI321/22 
RADY MIASTA ŚWID WiN 

z dnia 29 czerwca 2022 r. 

w sprawie przyjęcia Regulaminu użytkowania toru rowerowego Pumptrack 

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2022 r., poz. 559, poz. 583 i poz. 1005), Rada Miasta Swidwin uchwała, co następuje: 

1. Uchwala się  zasady i tryb korzystania z toru rowerowego Pumptrack zlokalizowanego na terenie 
rekreacyjno - sportowym Miasta Swidwin w formie regulaminu, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej 
uchwały. 

2. Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi Miasta Świdwin. 

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

Przewodnicząca Rady Miasta 

Monika Stępniak 
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Załącznik do uchwały Nr XLIX/32 1/22 

Rady Miasta Świdwin 

z dnia 29 czerwca 2022 r. 

Regulaminu korzystania z toru rowerowego Pumptrack zlokalizowanego na terenie rekreacyjno - 
sportowym Miasta Swidwin. 

I. Administratorem toru rowerowego Pumptrack jest Miasto Świdwin. 

2. Tor rowerowy Pumptrack jest miejscem ogólnodostępnym przeznaczonym do zabawy, wypoczynku oraz 
krzewienia kultury fizycznej i rekreacji w zakresie dyscyplin sportowych, do których jest przygotowany 
i wyposażony. 

3. Użytkownikami toru rowerowego Pumptrack mogą  być  grupy zorganizowane jak również  osoby 
indywidualne po wcześniejszym zapoznaniu się  z regulaminem. 

4. Dzieci poniżej 13 lat mogą  przebywać  na terenie toru rowerowego Pumptrack tylko pod opieką  rodziców 
lub opiekunów. 

5. Na terenie obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz: 

1) chodzenia po torze Pumptrack, przebywania w strefie najazdów oraz zeskoków. 

2) jeżdżenia po torze Pumptrack na wszelkiego rodzaju pojazdach motorowych (motocykle, kłady i inne). 

3) wjeżdżania na teren toru Pumptrack zdalnie sterowanymi modelami, z wyjątkiem terminów ustalonych 
przez administratora obiektu. 

4) korzystania z toru Pumptrack po obfitych opadach deszczu, roztopach oraz innych zdarzeniach, gdy 
nawierzchnia toru jest jeszcze mokra lub oblodzona. 

5) jazdy pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub innych środków o podobnym działaniu. 

6) wnoszenia na teren toru napojów alkoholowych, opakowań  szklanych, metalowych czy innych 
przedmiotów, które mogą  stanowić  zagrożenie dla użytkowników. 

7) spożywania alkoholu i substancji odurzających oraz palenia tytoniu i papierosów elektronicznych; 

8) wstępu osób znajdujących się  w stanie wskazującym na spożycie napojów alkoholowych lub substancji 
odurzających; 

9) wprowadzania psów lub innych zwierząt; 

10) zabrudzania i zaśmiecania, w tym pisania, malowania, naklejania na urządzeniach obiektu, a także 
umieszczania reklam bez zgody Administratora. 

6. Korzystanie z toru rowerowego Pumptrack przez osoby niepełnoletnie odbywa się  wyłącznie za zgodą  
rodziców lub opiekunów prawnych. 

7. Wszelkie wypadki lub szkody w mieniu obiektu należy niezwłocznie zgłaszać  administratorowi obiektu. 

8. Korzystanie z obiektu odbywa się  w godzinach dobrej widoczności tj. od świtu do zmierzchu, 
z uwzględnieniem ciszy nocnej obowiązującej od godz. 22:00 do 6:00. Na terenie toru rowerowego Pumptrack 
nie zaleca się  przebywania podczas występowania gwałtownych zjawisk atmosferycznych, takich jak 
np. silnych wiatrów, burz, intensywnych opadów i innych mogących spowodować  zagrożenie bezpieczeństwa. 

9. Zasady bezpieczeństwa: 

1) Ze względu na swoją  specyfikę, uprawianie sportów rowerowych, a w szczególności związanych 
z wyczynowym pokonywaniem tras rowerowych wymaga od korzystających z toru rowerowego Pumtrack 
odpowiednich predyspozycji fizycznych. 

2) Korzystać  z toru mogą  jedynie osoby będące w dobrym ogólnym stanie zdrowia, w pełni sprawne. Osoby 
niepełnosprawne mogą  korzystać  z toru jedynie, o ile ich stan zdrowia to umożliwia oraz pod opieką  osoby 
uprawnionej. 
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3) Jeżeli korzystający z toru nie jest pewny, że jest w stanie bezpiecznie korzystać  z toru rowerowego, 
powinien się  powstrzymać  od jazdy, aby nie sprowadzać  niebezpieczeństwa na siebie, oraz na innych 
korzystających z toru. 

4) Przed przystąpieniem do skorzystania z toru rowerowego Pumptrack, użytkownik powinien sprawdzić  stan 
techniczny swojego roweru, w szczególności hamulców oraz opon. 

5) Każdy użytkownik toru ma obowiązek używania przez cały czas jazdy sprawnego sprzętu ochrony 
osobistej: kasku ochronnego, ochraniaczy nóg i rąk oraz rowerowych rękawic ochronnych i używać  ich 
przez cały czas jazdy. 

6) Maksymalna ilość  korzystających jednocześnie z toru wynosi 6 osób. 

7) Każdy z korzystających z toru zobowiązany jest zachować  szczególną  ostrożność  w czasie jazdy oraz 
bezpieczną  odległość  od rowerzysty jadącego z przodu. 

8) Korzystający w trakcie przejazdu winien zachować  wszelkie wymogi bezpieczeństwa, w szczególności 
dobrać  sposób jazdy (w tym prędkość) do swoich umiejętności, warunków atmosferycznych, jak również  
zachować  bezpieczną  odległość  od innych użytkowników oraz nie wykonywać  niebezpiecznych 
manewrów, takich jak niespodziewane zatrzymanie się  bądź  nagłą  zmianę  kierunku bądź  sposobu jazdy. 
W razie wypadku korzystający powinien w miarę  możliwości udzielić  pomocy poszkodowanym, 
ewentualnie zacząć  ostrzegać  innych korzystających o wypadku. 

10. Korzystający z toru rowerowego Pumptrack są  zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania 
niniejszego regulaminu. 

11. Telefony alarmowe: 

1) Numer alarmowy - 112 

2) Telefon kontaktowy - 517197511 

3) Straż  Miejska - 94 3648022 


