UCHWAŁA NR XXXIII/494/17
RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH
z dnia 25 stycznia 2017 r.
w sprawie ustanowienia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania z Toru
Motocrossowego położonego w miejscowości Łukowo, gmina Oborniki
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016 r., poz.446 ze zm.) Rada Miejska w Obornikach uchwala, co następuje:
§ 1. Ustanawia się regulamin określający zasady i tryb korzystania z Toru Motocrossowego
będącego własnością Gminy Oborniki i położonego w miejscowości Łukowo, gmina
Oborniki, w następującym brzmieniu:
REGULAMIN
KORZYSTANIA Z TORU MOTOCROSSOWEGO
POŁOŻONEGO W MIEJSCOWOŚCI ŁUKOWO, GMINA OBORNIKI
1. Administratorem Toru Motocrossowego położonego w miejscowości Łukowo, gmina
Oborniki, zwanego dalej „Torem”, jest Obornickie Centrum Sportu z siedzibą
w Obornikach przy ul. Objezierskiej 2, tel. 61 29 60 906.
2. Każda osoba korzystająca z Toru jest zobowiązana do zapoznania się z niniejszym
regulaminem oraz do bezwzględnego przestrzegania jego postanowień.
3. Tor jest czynny zgodnie z harmonogramem ustalonym przez administratora Toru
i zamieszczonym na tablicy ogłoszeń znajdującej się na terenie Toru.
4. Administrator ma prawo wprowadzenia okresowego zakazu korzystania z Toru
w przypadku zdarzeń losowych, na skutek siły wyższej oraz innych zdarzeń
uniemożliwiających korzystanie z Toru.
5. Tor jest przeznaczony wyłącznie dla motocykli, quadów, rowerów, samochodów
terenowych oraz biegaczy, po uzgodnieniu z administratorem Toru, oraz do użytku
w trakcie innych imprez sportowych po uzgodnieniu z administratorem Toru.
6. Użytkownicy Toru są zobowiązani do używania odzieży ochronnej odpowiadającej
specyfice danej dyscypliny.
7. Na Torze obowiązuje jeden kierunek jazdy. Jazda w innym kierunku jest bezwzględnie
zabroniona.
8. Zabrania się korzystania z Toru pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
Ujawnienie korzystania z Toru przez osobę będącą pod wpływem alkoholu lub
środków odurzających uprawnia administratora do natychmiastowego usunięcia
korzystającego z Toru oraz do podjęcia innych czynności w ramach obowiązujących
przepisów prawa.
9. Zabrania się jazdy zagrażającej bezpieczeństwu własnemu i innych użytkowników
Toru.

10. Korzystający z Toru zobowiązani są do dbania o czystość i infrastrukturę techniczną
terenu Toru.
11. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z Toru wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.
12. Przed przystąpieniem do jazdy lub biegu po Torze, użytkownik zobowiązany jest
sprawdzić stan nawierzchni Toru. Wejście lub wjazd na trasę Toru jest równoznaczny
z akceptacją warunków, jakie obowiązują na Torze.
13. W miejscach słabo widocznych, w szczególności po zeskokach, za wzniesieniami i za
zakrętami, w razie upadku należy w miarę możliwości szybko usunąć motocykl, rower
lub inny pojazd i dać wyraźnie znać innym nadjeżdżającym o zaistniałym
niebezpieczeństwie.
14. Wjazd na trasę Toru jak i zjazd z niego jest dozwolony wyłącznie w jednym,
wyznaczonym miejscu. Zjazd z trasy Toru należy zasygnalizować poprzez podniesienie
ręki.
15. Wszelkie naruszenia postanowień regulaminu lub innych zasad określonych przez
administratora Toru, uprawniają administratora Toru do usunięcia korzystającego
z Toru.
16. Obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu na Tor dla samochodów osobowych.
Nie dotyczy to wjazdu na Tor pojazdów obsługi technicznej i służb ratowniczych na
zasadach określonych przez administratora Toru.
17. Na Torze zakazuje się w szczególności:
1) wprowadzania na teren obiektu zwierząt;
2) zaśmiecania i zakłócania porządku;
3) wnoszenia petard, materiałów łatwopalnych, szklanych opakowań oraz innych
przedmiotów niebezpiecznych,
4) jazdy poza trasą Toru.
18. Osoby przebywające na Torze zobowiązane są do bezwzględnego podporządkowania
się poleceniom obsługi Toru w zakresie jego użytkowania.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Obornik.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2016 r., poz.446 ze zm.) organy gminy mogą wydawać akty prawa miejscowego
w zakresie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności
publicznej.
W związku z powyższym zasadne jest przyjęcie przez Radę Miejską w Obornikach
regulaminu określającego zasady i tryb korzystania z Toru Motocrossowego będącego
własnością Gminy Oborniki, położonego w miejscowości Łukowo, gmina Oborniki.

