
 

UCHWAŁA Nr XLII/430/14 

RADY  GMINY  ZŁOTÓW 

z dnia 27 lutego 2014 r. 

 

w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z boisk sportowych 

na terenie Gminy Złotów 

 
                           
 

         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 2013 r. poz. 594, 645 i 1318) uchwala się, co następuje:  

 

         § 1. Rada Gminy Złotów uchwala Regulamin korzystania z boisk sportowych, 

stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

         § 2. Regulamin, o którym mowa w § 1, podlega podaniu do publicznej wiadomości 

poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Złotowie i na terenie gminy. 

         § 3.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Złotów. 

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

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                    Załącznik do uchwały Nr XLII/430/14 
                                                                                                                    Rady Gminy Złotów z dnia 
                                                                                                                    27 lutego 2014 r. 
 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BOISK SPORTOWYCH                                                    

NA TERENIE GMINY ZŁOTÓW 
 

1. Regulamin określa zasady korzystania z boisk sportowych. 
2. Właścicielem boisk sportowych jest Gmina Złotów. 
3. Boiska służą do celów  rekreacyjnych oraz dla rozwoju sportu.  Są to obiekty użyteczności 

publicznej ogólnodostępne  przeznaczone dla społeczności lokalnej. 
4. Boiska udostępnia się w następujących celach; 

a)  realizacja zajęć wychowania fizycznego, treningów i rozgrywek sportowych, 
b)  rekreacja sportowa mieszkańców Gminy Złotów. 

5. Korzystanie z boisk możliwe jest od godziny 800 do zmroku. 
6. Korzystający z boiska zobowiązani są do używania wyposażenia boiska zgodnie z jego 

przeznaczeniem i postanowieniami niniejszego regulaminu. 
7. Osoby prowadzące zajęcia są odpowiedzialne za bezpieczeństwo oraz za właściwą 

organizację zajęć, porządek i dyscyplinę korzystających z boiska sportowego. 
8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa korzystającym z boisk sportowych zgodnie z ich 

przeznaczeniem zabrania się: 
a) poruszania się pojazdami mechanicznymi, zaprzęgami lub rowerami z wyjątkiem służb, 

prac konserwacyjnych lub pojazdów organizatora imprezy za zgodą Urzędu Gminy. 
b) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem obiektu, 
c) niszczenie urządzeń sportowych, rekreacyjnych  i płyty obiektu, 
d) korzystanie z urządzeń w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem, 
e) palenia tytoniu i zaśmiecania boiska, 
f) przebywania osobom pod wpływem alkoholu lub pod wpływem innych środków 

odurzających, 
g) przeszkadzania w zajęciach lub grze, 
h) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych, 
i) zabrania się wnoszenia na teren obiektu materiałów i przedmiotów niebezpiecznych,                

a w szczególności  butelek szklanych, puszek itp. 
j) przebywania na terenie boisk sportowych po zmroku, 
k) wprowadzania zwierząt  z wyłączeniem pokazów organizowanych w ramach imprez 

rekreacyjnych. 
9. Za szkody materialne powstałe na skutek nieprawidłowego korzystania z boiska                                    

i znajdujących się na nim urządzeń odpowiadają korzystający, a w przypadku osób 
niepełnoletnich – ich opiekunowie lub rodzice.  

10. Korzystający i przebywający na terenie obiektu zobowiązani są do przestrzegania zaleceń 
zawartych w niniejszym regulaminie oraz instrukcji obsługi urządzeń ponosząc pełną 
odpowiedzialność za własne działania i zaniechania. 

11. Korzystanie z obiektów odbywa się na ryzyko i odpowiedzialność korzystającego. 
12. Regulamin dostępny jest na tablicach informacyjnych przy obiektach sportowych, na tablicy 

ogłoszeń Urzędu Gminy w Złotowie oraz stronie internetowej. 
 

                                                                         
 

 



 

UZASADNIENIE 

 

do uchwały Nr XLII/430/14 z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia 

Regulaminu korzystania z boisk sportowych  na terenie Gminy Złotów 

 

         Uchwalenie Regulaminu korzystania z boisk sportowych na terenie gminy nałoży                      

na osoby korzystające z tych obiektów obowiązek stosowania określonych norm i zasad 

zachowania, a także osiągnięcia określonego standardu kultury społecznej.                                       

         Uchwalenie Regulaminu umożliwi również odpowiednim służbom stosowne 

reagowanie w sytuacji rażącego naruszenia porządku publicznego.                                                                        

         Mając powyższe na uwadze umieszczenie tablicy zawierającej tekst Regulaminu na 

terenie, na którym będzie on obowiązywać jest niezbędne.  

 

 


