
UCHWAŁA  Nr XXVI/176/09 
Rady Gminy Bystra-Sidzina 

z dnia 16 lutego 2009 r. 
 
 

w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z boisk sportowych 
zlokalizowanych na terenie Gminy Bystra-Sidzina. 

 
 
Na podstawie art. 18 ust. 1 , art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt  4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym ( tekst jedn. Dz.. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)  

 
Rada Gminy Bystra-Sidzina uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

 
Ustala się regulamin określający zasady i tryb korzystania z boisk sportowych 
zlokalizowanych na terenie Gminy Bystra-Sidzina, stanowiący załącznik do niniejszej 
uchwały. 
 

§ 2 
 

Każda osoba znajdująca się na terenie boiska sportowego zobowiązana jest stosować 
się do niniejszego regulaminu. 

 
§ 3 

 
Regulamin, o którym mowa w § 1 podlega podaniu do wiadomości publicznej poprzez 
wywieszenie na tablicy ogłoszeniowej Urzędu Gminy i na tablicach informacyjnych 
usytuowanych przy wejściu na boisko. 
 

§ 4 
 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bystra-Sidzina. 
 

§ 5 
 

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



                                                                                              Załącznik do uchwały  
Nr XXVI/176/09 

                                                                                              Rady Gminy Bystra-Sidzina 
                                                                                              z dnia 16 lutego 2009r. 

 
REGULAMIN 

korzystania z boisk sportowych zlokalizowanych na terenie gminy Bystra-Sidzina 
 

1. Boisko jest obiektem użyteczności publicznej Gminy Bystra-Sidzina i służy 
wszystkim do rozwoju kultury fizycznej w tym do organizowania różnorodnych form 
rekreacji ruchowej, imprez sportowych oraz imprez okolicznościowych. 

2. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie boiska pod opieka osób starszych. 
3. Gmina Bystra-Sidzina nie ponosi odpowiedzialności za szkody doznane przez osoby 

przebywające na boisku, a w szczególności dzieci i młodzieży bez nadzoru 
opiekunów. 

4. Zabrania się wnoszenia na teren boiska przedmiotów, które mogłyby wywołać 
zagrożenie dla życia lub zdrowia innych użytkowników, w szczególności: 

1) broni wszelkiego rodzaju oraz przedmiotów, które mogą być użyte jako broń 
lub pociski; 

2) pojemników zawierających gaz, substancje żrące, farbujące lub powodujące 
zanieczyszczenia; 

3) przedmiotów wykonanych z kruchego, pękającego lub szczególnie twardego 
materiału; 

4) ogni sztucznych, rac, świec dymnych; 
5) środków odurzających lub psychotropowych. 

5. Na terenie boiska zakazuje się w szczególności: 
1) wstępu osobom w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub użycie 

wszelkiego rodzaju środków odurzających; 
2) spożywania napojów alkoholowych za wyjątkiem imprez okolicznościowych; 
3) zaśmiecania boisk sportowych i terenu przyległego; 
4) używania ogni sztucznych, rac, petard, świec dymnych; 
5) używania wulgarnych lub obraźliwych słów; 
6) wchodzenia na ogrodzenia, drzewa, słupy oświetleniowe, maszty, dachy; 
7) palenia ognisk, poza miejscami do tego wyznaczonymi; 
8) wprowadzania na teren boiska zwierząt. Zakaz nie dotyczy osób niewidomych 

używających psów jako przewodników; 
9) wjeżdżania na teren boiska wszelkiego rodzaju pojazdami mechanicznymi bez 

zezwolenia. Zakaz nie dotyczy pojazdów użytkowanych przez osoby 
niepełnosprawne. 

6. Organizatorzy imprez oraz osoby uczestniczące w imprezie w charakterze widzów 
obowiązani są w szczególności: 

1) przestrzegać postanowień regulaminu; 
2) stosować się do poleceń służby porządkowej powołanej przez organizatora 

imprezy; 
3) zachowywać się w sposób nie szkodzący lub nie zagrażający bezpieczeństwu 

innych osób; 
4) korzystać z urządzeń i obiektów zgodnie z ich przeznaczeniem. 

7. Wszelkie zauważone uszkodzenia urządzeń sportowych należy zgłaszać do Urzędu 
Gminy Bystra-Sidzina,  34-235 Bystra 373, tel. (018) 2681220. 

Telefony alarmowe: 
Policja  - 997; Pogotowie Ratunkowe -  tel. 999, Straż Pożarna  998, oraz 112.                                    


