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Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH 

z dnia .................... 2020 r. 

w sprawie zmiany Regulaminu korzystania ze "ZŁOTYCH ŚCIEŻEK" jako ścieżek dla rowerów 
górskich na terenie Góry Parkowej w Głuchołazach 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), Rada Miejska w Głuchołazach uchwala, co 
następuje: 

§ 1.  Zmienia się treść "Regulaminu korzystania ze "ZŁOTYCH ŚCIEŻEK" jako ścieżek dla rowerów 
górskich na terenie Góry Parkowej w Głuchołazach", stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr 
XXIX/291/17 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu 
koszystania ze "ZŁOTYCH ŚCIEŻEK" jako ścieżek dla rowerów górskich na terenie Góry Parkowej 
w Głuchołazach, poprzez nadanie mu nowego brzmienia o treści jak w Załączniku do niniejszej Uchwały. 

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Głuchołaz. 

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

 

  
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 
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Załącznik do Uchwały Nr .................... 

Rady Miejskiej w Głuchołazach 

z dnia....................2020 r. 

Regulamin korzystania ze "ZŁOTYCH ŚCIEŻEK" jako ścieżek dla rowerów górskich na terenie 
Góry Parkowej w Głuchołazach 

§ 1. Regulamin ścieżek dla rowerów górskich, zwanych dalej „Złotymi Ścieżkami”, określa zasady 
i tryb korzystania z obiektu i jego urządzeń oraz terenu, na którym są one zlokalizowane, tj. na terenie 
Góry Parkowej w Głuchołazach przy ul. gen. Andersa w Głuchołazach. 

§ 2. Każdy korzystający z wyznaczonych ścieżek rowerowych zobowiązany jest do przestrzegania 
niniejszego regulaminu.   

§ 3. Korzystanie ze ścieżek przez osoby poniżej 18-tego roku życia odbywa się tylko i wyłącznie za 
zgodą rodziców lub opiekunów. Rodzic lub opiekun zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym 
regulaminem. 

§ 4. "Złote Ścieżki" są to ścieżki zjazdowe - jednokierunkowe typu SINGLETRACK, o różnym 
stopniu zaawansowania, na której można poruszać się wyłącznie po wyznaczonej ścieżce rowerem 
górskim, zgodnie z jej kierunkiem. Na przedmiotowych ścieżkach obowiązuje zakaz poruszania się 
pieszych. 

§ 5. W skład „Złotych Ścieżek” wchodzą trasy oznaczone kolorami o różnych stopniach trudności, 
tzw.: 

1) ZIELONA – przeznaczona dla rowerzystów amatorów,  

2) NIEBIESKA – przeznaczona dla rowerzystów średnio – zaawansowanych, 

3) CZERWONA – przeznaczona dla rowerzystów o dużym doświadczeniu i umiejętnościach, 

4) CZARNA - przeznaczona dla rowerzystów o bardzo dużym doświadczeniu i umiejętnościach. 

§ 6. Na terenie „Złotych Ścieżek” obowiązuje następujące oznakowanie tras: 

1) !      – element o umiarkowanym stopniu trudności 

2) !!     – element trudny 

3) !!!    – element bardzo trudny 

4) !!!!   – element niebezpieczny 

5) II     – stromy zjazd 

6) III    – bardzo stromy zjazd 

7) H     – mostek 

8) Ο     – miejsce zatrzymania 

9) ▼    – ustąp pierwszeństwa 

10) X    – skrzyżowanie z drogą leśną lub ze szlakiem turystycznym pieszym 

§ 7. W trakcie jazdy obowiązuje zakaz zatrzymywania się, z wyjątkiem miejsc do tego 
wyznaczonych. 

§ 8. Każdy użytkownik korzysta ze ścieżek na własną odpowiedzialność i ryzyko!  

§ 9. Podczas jazdy należy używać kasku rowerowego i niezbędnych ochraniaczy. 

§ 10. Osoby korzystające ze ścieżek rowerowych zobowiązane są do przestrzegania przepisów 
dotyczących przebywania i korzystania z terenów leśnych. 
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§ 11. "Złote Ścieżki" dostępne są w okresie od 1 kwietnia do 31 października każdego roku 
kalendarzowego. W okresie od 1 listopada do 31 marca każdego roku kalendarzowego- NIECZYNNE!  

§ 12. "Złote Ścieżki" są trasami ogólnodostępnymi i nieodpłatnymi. 

§ 13. Właściciel "Złotych Ścieżek" może wyrazić zgodę na ich wykorzystanie w sposób komercyjny 
(w szczególności organizacja zawodów lub imprez sportowych). W takim przypadku, za zgodą 
właściciela „Złotych Ścieżek", zasady określone w § 4 i § 11 niniejszego regulaminu mogą zostać 
wyłączone w całości lub w części na czas wykorzystania "Złotych Ścieżek" w sposób komercyjny. 

§ 14. Właścicielem "Złotych Ścieżek" jest Gmina Głuchołazy, ul. Rynek 15, 48-340 Głuchołazy. 

§ 15. Korzystanie ze "Złotych Ścieżek" jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego 
regulaminu.
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UZASADNIENIE

Realizacja inwestycji pod nazwą "Złote Ścieżki" została rozpoczęta w 2016 r. W następnych latach

Gmina Głuchołazy zrealizowała kolejne etapy budowy ścieżek rowerowych na terenie Góry Parkowej.

Obecnie Gmina jest właścicielem czterech tras ścieżek, tzw.: zielonej, niebieskiej, czerwonej i czarnej, które

charakterysują się różnymi długościami, jak i stopniami trudności.

"Złote Ścieżki", jako górskie ścieżki rowerowe typu singletrack, cieszą się dużą popularnością. Ze

strony Gminy, jak i innych podmiotów występuje chęć organizacji imprez sportowych na w/w terenie,

dopuszczając poruszanie się po ścieżkach w inny sposób, niż został określony w obowiązującym

regulaminie, m.in. poprzez umożliwienie podjazdu rowerami po ścieżkach, czy umożliwienie poruszania się

pieszych po ścieżkach, podczas organizowanych zawodów, imprez sportowych itp.

Zasady i tryb korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej ustala Rada

Miejska w drodze Uchwały.
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