
Projekt 

UCHWAŁA NR XXVI/163/2020 

RADY GMINY ŁYSOMICE 

z dnia 15 grudnia 2020 r. 

w sprawie trybu i zasad korzystania z ogólnodostępnych terenów rekreacyjnych  

na terenie gminy Łysomice 

Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt 4, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020 poz. 713 i poz. 1378) Rada Gminy Łysomice 

uchwala, co następuje: 

§ 1.  Uchwała reguluje zasady i tryb korzystania z obiektów użyteczności publicznej  

w zakresie ogólnodostępnych terenów rekreacyjnych, których właścicielem jest Gmina 

Łysomice. 

§ 2. Uchwala się Regulamin korzystania z terenów rekreacyjnych, w brzmieniu 

określonym w załączniku nr 1 do uchwały. 

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łysomice. 

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

Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

Robert Kożuchowski 

 

  



Załącznik nr 1 do uchwały  

Nr XXVI/163/2020 

Rady Gminy Łysomice 

z dnia 15 grudnia 2020 r. 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z TERENU REKREACYJNEGO 

 

1. Regulamin określa zasady korzystania z terenów rekreacyjnych, stanowiących 

własność Gminy Łysomice. Wykaz terenów rekreacyjnych stanowi załącznik do niniejszego 

regulaminu. 

2. Teren rekreacyjny jest obiektem użyteczności publicznej, jest  

to ogólnodostępny teren służący do wypoczynku, rekreacji, edukacji i sportu. Korzystanie  

z terenów rekreacyjnych jest bezpłatne. 

3. Administratorem obiektów jest Wójt Gminy. 

4. Osoby korzystające z terenów rekreacyjnych są zobowiązane do zapoznania się 

z niniejszym Regulaminem. 

5. Każda osoba znajdująca się na terenie rekreacyjnym zobowiązana jest  

do stosowania się do niniejszego Regulaminu. 

6. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie rekreacyjnym wyłącznie pod opieką 

rodziców lub opiekunów. 

7. Rodzice lub opiekunowie ponoszą prawną i materialna odpowiedzialność  

za ewentualne szkody wyrządzone przez dzieci na osobach lub mieniu. 

8. Z urządzeń, placu zabaw, siłowni, ścieżki edukacyjnej i elementów małej 

architektury będących na wyposażeniu terenów rekreacyjnych, można korzystać zgodnie z ich 

przeznaczeniem. 

9. Przed przystąpieniem do korzystania z urządzenia należy upewnić się,  

czy urządzenie nie jest wyłączone z użycia oraz czy nie nosi widocznych śladów uszkodzeń. 

10. Korzystający z obiektu ponosi pełną odpowiedzialność za porządek  

i bezpieczeństwo na obiekcie. 

11. Na terenie rekreacyjnym zabrania się w szczególności: 

1) przestawiania ławek, koszy oraz innych urządzeń; 

2) palenia ognisk, grillowania - z wyłączeniem miejsc do tego przeznaczonych; 

3) zachowywania się w sposób zagrażający spokojowi, odpoczynkowi i bezpieczeństwu 

innych użytkowników; 

4) używania sprzętu nagłaśniającego oraz innych urządzeń w sposób powodujący zakłócanie 

spokoju i porządku publicznego – z wyłączeniem wydarzeń, które otrzymały odpowiednią 

zgodę; 

5) wnoszenia materiałów pirotechnicznych i innych podobnie działających przedmiotów  

– z wyłączeniem wydarzeń, które otrzymały odpowiednią zgodę; 

6) zaśmiecania; 

7) palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych - z wyłączeniem: miejsc do tego 

wyznaczonych i wydarzeń, które otrzymały odpowiednią zgodę; 

8) przyjmowania środków odurzających i psychoaktywnych;  

9) niszczenia urządzeń oraz elementów małej architektury; 

  



10) postępowania zagrażającego innym użytkownikom, w tym korzystania jednocześnie przez 

wielu użytkowników z tego samego urządzenia w tym samym czasie, jeśli urządzenie 

przeznaczone jest do korzystania przez pojedyncze osoby bądź w odpowiedniej 

kolejności. 

12. Na teren placu zabaw zakazuje się wprowadzania zwierząt.  

13. Osoby naruszające regulamin będą pozbawione prawa do korzystania z 

obiektu. 

14. Administrator obiektu nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w 

trakcie korzystania z obiektu. Użytkownicy korzystają z terenów rekreacyjnych na własną 

odpowiedzialność i odpowiadają materialnie za wyrządzone szkody. Administrator obiektu 

nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie rekreacyjnym. 

15. Wszelkie nieprawidłowości i uszkodzenia należy niezwłocznie zgłaszać do 

Urzędu Gminy w Łysomicach tel. 56 678 32 22. 

 

Ważne numery telefonów: 

• POGOTOWIE RATUNKOWE – 999; 

• STRAŻ POŻARNA – 998; 

• POLICJA – 997; 

• TELEFON ALARMOWY – 112. 

 

  



Załącznik 

do Regulaminu korzystania z terenu rekreacyjnego 

WYKAZ TERENÓW REKREACYJNYCH 

stanowiących własność gminy Łysomice 

L.p. OPIS TERENU REKREACYJNEGO LOKALIZACJA 

1. teren przy budynku użyteczności publicznej w 

Świerczynkach 

Działka 226/2, 226/1 obręb 

Różankowo – Świerczyny, 

miejscowość Świerczynki 

2. plac zabaw przy Szkole Podstawowej w 

Świerczynkach 

Działka 229/5, obręb 

Różankowo – Świerczyny 

miejscowość Świerczynki 

3. plac zabaw w Różankowie Działka 289/74, obręb 

Różankowo – Świerczyny 

miejscowość Różankowo 

4. teren przy świetlicy wiejskiej, OSP w Lulkowie Działka 83/4, 80/8, obręb 

Lulkowo, miejscowość 

Lulkowo 

5. boisko trawiaste oraz siłownia zewnętrzna przy 

kaplicy w Lulkowie 

Działka 54/9, 54/10 obręb 

Lulkowo, miejscowość 

Lulkowo 

6. teren przy świetlicy wiejskiej w Wytrębowicach  

(zrealizowany w ramach projektu PROW: 

„Utworzenie ogólnodostępnego terenu 

rekreacyjnego w Wytrębowicach w ramach zadania: 

Rozbudowa istniejącego parku wiejskiego do celów 

rekreacyjnych”) 

Dz. nr 95/44, 95/45 

obręb Wytrębowice, 

miejscowość Wytrębowice 

7. teren rekreacyjny w Kowrozie Działka nr 30/37, 30/38, 

30/39 obręb Kowróz – 

Kowrózek, miejscowość 

Kowróz 

8. teren przy świetlicy wiejskiej w Ostaszewie Działka 53/15, obręb 

Ostaszewo, miejscowość 

Ostaszewo 

9. teren rekreacyjny przy boisku trawiastym, boisku 

orlik oraz przy Szkole Podstawowej w Ostaszewie 

Ostaszewo 42, 

87-148 Łysomice, 

miejscowość Ostaszewo 

10. teren przy świetlicy wiejskiej w Zakrzewku Zakrzewko 22, 

87-148 Łysomice, 

miejscowość Zakrzewko 

11. teren przy świetlicy wiejskiej w Tylicach Działka nr 32/12, 33/9 

obręb Tylice, miejscowość 

Tylice 

12. teren rekreacyjny w Papowie Toruńskim - Osieki Działka nr 3/27, 3/28 

obręb Papowo Toruńskie, 

przy ul. Ogrodowej 

13. teren przy świetlicy wiejskiej w Papowie Toruńskim 

(zrealizowany w ramach projektu PROW: „Rozwój 

atrakcyjnej infrastruktury rekreacyjnej w Gminie 

ul. Warszawska 43 

87-148 Łysomice, 

miejscowość Papowo 



Łysomice oraz zaspokojenie potrzeb społeczności 

lokalnej poprzez budowę ogólnodostępnego terenu 

rekreacyjnego w miejscowości Papowo Toruńskie” 

Toruńskie 

14. boisko trawiaste i plac zabaw zlokalizowane na 

terenie przy budynku Przedszkola Publicznego 

„Jelonek” w Papowie Toruńskim 

ul. Warszawska 24 

87-148 Łysomice, 

miejscowość Papowo 

Toruńskie 

15. teren rekreacyjny oraz siłownia zewnętrzna w 

Papowie Toruńskim 

Działka nr 226/20 

obręb Papowo Toruńskie, 

miejscowość Papowo 

Toruńskie, przy ul. 

Osiedlowej 

16. teren rekreacyjny w Koniczynce Działka nr 48/6 

obręb Lipniczki, 

miejscowość Koniczynka 

17. teren przy świetlicy wiejskiej w Gostkowie Gostkowo 91, 

87-148 Łysomice  

miejscowość Gostkowo 

18. kompleks sportowo-rekreacyjny w Lipniczkach Działka nr 122/1 

obręb Lipniczki, 

miejscowość Lipniczki 

19. ścieżka dydaktyczna w Turznie Turzno, ul. Parkowa 4, 

87-148 Łysomice, 

miejscowość Turzno 

20. teren przy świetlicy wiejskiej w Turznie Turzno ul. Kasztanowa 1, 

87-148 Łysomice 

miejscowość Turzno 

21. teren przy świetlicy wiejskiej w Kamionkach 

Dużych 

Kamionki Duże 13, 

87-148 Łysomice, 

miejscowość Kamionki 

Duże 

22. teren przy świetlicy wiejskiej w Kamionkach 

Małych 

Działka nr 87/5 

obręb Kamionki Małe, 

miejscowość Kamionki 

Małe 

23. ścieżka edukacyjna wokół jeziora w Kamionkach 

Małych  

Ścieżka przy terenie ośrodka 

wypoczynkowego  

w Kamionkach Małych  

 

 


