UCHWAŁA NR XI/75/15
RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA
z dnia 29 października 2015 r.
w sprawie ustalenia regulaminów korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej położonych 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 roku o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) Rada Gminy Bystra-Sidzina uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Przyjmuje się regulamin korzystania z gminnego boiska sportowego położonego w Bystrej, stanowiący
złącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się regulamin korzystania z gminnego zespołu boisk sportowych położonych w Sidzinie,
stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Przyjmuje się regulamin korzystania z gminnych placów zabaw położonych w Bystrej i w Sidzinie,
stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bystra – Sidzina.
§ 3. Traci moc 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.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Bystra-Sidzina
Jan Motor

Id: 9B3B8C9B-6E7A-40A6-96A0-554F1579273A. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/75/15
Rady Gminy Bystra-Sidzina
z dnia 29 października 2015 r.
REGULAMIN
korzystania z gminnego boiska sportowego w Bystrej
1. Regulamin obowiązuje na terenie boiska sportowego w Bystrej (zwane dalej: „boiskiem sportowym”), które
jest obiektem należącym do Gminy Bystra – Sidzina (zwanej dalej: „Gminą”).
2. Boiskiem sportowym zarządza administrator wyznaczony przez Wójta Gminy.
3. Korzystać z boiska sportowego mogą szkoły, kluby sportowe, grupy zorganizowane oraz osoby
indywidualne.
4. Zajęcia sportowe odbywające się na terenie boiska sportowego koordynuje gospodarz, trener, instruktor, lub
animator sportu.
5. Osoby korzystające z boiska sportowego zobowiązane są zapoznać się z niniejszym regulaminem
i przestrzegać ustalonych w nim zasad.
6. Boisko sportowe jest czynne i dostępne w każdym dniu tygodnia w godzinach określonych harmonogramem
ustalonym przez administratora. Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z obiektu.
7. Boisko sportowe za zgodą administratora może być wykorzystywane do organizowania zawodów
i turniejów.
8. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych administrator może zakazać korzystania z boiska
sportowego.
9. Boisko sportowe może być czasowo wyłączone z eksploatacji celem poddania go zabiegom
agrotechnicznym.
10. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z boiska sportowego jedynie w obecności i pod nadzorem osób
dorosłych.
11. Osoby korzystające z boiska sportowego zobowiązane są do wpisania się do rejestru użytkowników.
12. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego.
13. Z boiska sportowego należy korzystać zgodnie z jego przeznaczeniem i z zachowaniem ogólnych reguł
bezpieczeństwa.
14. Na terenie boiska sportowego zabrania się:
a) wnoszenia i spożywania alkoholu, środków odurzających;
b) palenia tytoniu;
c) przebywania osób nietrzeźwych oraz pod wpływem środków odurzających;
a) wprowadzania i użytkowania sprzętu niezgodnego z przeznaczeniem boisk sportowych, w szczególności roweru,
deskorolki, rolek, motoroweru, motocykla, quada;
b) wnoszenia wszelkich przedmiotów stwarzających niebezpieczeństwo dla użytkowników;
c) niszczenia urządzeń sportowych, płyty i wyposażenia boiska sportowego;
d) wchodzenia na ogrodzenie, urządzenia sportowe oraz zaplecze socjalne,
e) zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych,
f) zakłócania prowadzonych zajęć lub gier, zakłócania porządku i używania słów wulgarnych;
g) wnoszenia i używania ogni sztucznych, rac, świec dymnych;
h) wnoszenia pojemników zawierających gaz, substancje żrące, farbujące lub powodujące zanieczyszczenia;
i) wprowadzania zwierząt;
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15. Nieprzestrzeganie porządku publicznego lub przepisów niniejszego regulaminu przez osoby korzystające
z boiska sportowego, może skutkować usunięciem z terenu obiektu.
16. Przy powtarzających się przypadkach zakłócania porządku lub łamania regulaminu, administrator ma
prawo czasowo lub bezterminowo zakazać wejścia i korzystania z obiektu.
17. O wszelkich aktach wandalizmu lub innych niebezpiecznych zdarzeniach mających miejsce na terenie
boiska sportowego należy poinformować Urząd Gminy Bystra – Sidzina Tel. 18 26 81 220, Policję pod nr 997, lub
zadzwonić pod numer alarmowy – 112.
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/75/15
Rady Gminy Bystra-Sidzina
z dnia 29 października 2015 r.
REGULAMIN
korzystania z gminnego zespołu boisk sportowych w Sidzinie
1. Regulamin obowiązuje na terenie zespołu boisk sportowych w Sidzinie, składającego się ze stadionu
sportowego, bieżni wokół stadionu i boiska treningowego (zwane dalej: „zespołem boisk sportowych”), który jest
obiektem należącym do Gminy Bystra – Sidzina (zwanej dalej: „Gminą”).
2. Zespołem boisk sportowych zarządza administrator wyznaczony przez Wójta Gminy.
3. Korzystać z zespołu boisk sportowych mogą szkoły, kluby sportowe, grupy zorganizowane oraz osoby
indywidualne.
4. Zajęcia sportowe odbywające się na terenie zespołu boisk sportowych koordynuje nauczyciel wychowania
fizycznego, gospodarz, trener, instruktor, lub animator sportu.
5. Osoby korzystające z zespołu boisk sportowych zobowiązane są zapoznać się z niniejszym regulaminem
i przestrzegać ustalonych w nim zasad.
6. Zespół boisk sportowych w okresie roku szkolnego, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00
– 16:00 udostępniany jest celem organizacji zajęć dla uczniów Zespołu Szkół w Sidzinie.
7. Zespół boisk sportowych pozostaje ogólnodostępny w następujących terminach:
a) od 1 września do 30 czerwca w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 16:00 – 21:00, a w soboty
i niedziele w godzinach 9:00 – 21:00;
b) od 1 lipca do 31 sierpnia codziennie w godzinach 8:00 – 21:00;
8. Udostępnienie zespołu boisk sportowych w soboty i niedziele wymaga uprzedniego uzgodnienia
z administratorem.
9. Za zgodą administratora zespół boisk sportowych może być wykorzystywany do organizowania zawodów
i turniejów.
10. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych administrator może zakazać korzystania z zespołu
boisk sportowych.
11. Zespół boisk sportowych może być czasowo wyłączony z eksploatacji celem poddania go zabiegom
agrotechnicznym.
12. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z zespołu boisk sportowych jedynie w obecności i pod nadzorem
osób dorosłych.
13. Osoby korzystające z zespołu boisk sportowych zobowiązane są do wpisania się do rejestru użytkowników.
14. Warunkiem korzystania z zespołu boisk sportowych jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia
sportowego.
15. Z zespołu boisk sportowych należy korzystać zgodnie z jego przeznaczeniem i z zachowaniem ogólnych
reguł bezpieczeństwa.
16. Na terenie zespołu boisk sportowych zabrania się:
a) wnoszenia i spożywania alkoholu, środków odurzających;
b) palenia tytoniu;
c) przebywania osób nietrzeźwych oraz pod wpływem środków odurzających;
a) wprowadzania i użytkowania sprzętu niezgodnego z przeznaczeniem boisk sportowych, w szczególności roweru,
deskorolki, rolek, motoroweru, motocykla, quada;
b) wnoszenia wszelkich przedmiotów stwarzających niebezpieczeństwo dla użytkowników;
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c) niszczenia urządzeń sportowych, płyty i wyposażenia boiska sportowego;
d) wchodzenia na ogrodzenie, urządzenia sportowe oraz zaplecze socjalne;
e) zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych;
f) zakłócania prowadzonych zajęć lub gier, zakłócania porządku i używania słów wulgarnych;
g) wnoszenia i używania ogni sztucznych, rac, świec dymnych;
h) wnoszenia pojemników zawierających gaz, substancje żrące, farbujące lub powodujące zanieczyszczenia;
i) wprowadzania zwierząt;
17. Nieprzestrzeganie porządku publicznego lub przepisów niniejszego regulaminu przez osoby korzystające
z zespołu boisk sportowych, może skutkować usunięciem z terenu obiektu.
18. Przy powtarzających się przypadkach zakłócania porządku lub łamania regulaminu, administrator ma
prawo czasowo lub bezterminowo zakazać wejścia i korzystania z obiektu.
19. O wszelkich aktach wandalizmu lub innych niebezpiecznych zdarzeniach mających miejsce na terenie
zespołu boisk sportowych należy poinformować Urząd Gminy Bystra – Sidzina Tel. 18 26 81 220, Policję pod nr
997, lub zadzwonić pod numer alarmowy – 112.
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/75/15
Rady Gminy Bystra-Sidzina
z dnia 29 października 2015 r.
REGULAMIN
korzystania z gminnych placów zabaw
1. Regulamin obowiązuje na terenie gminnych placów zabaw dla dzieci (zwanych dalej „placem zabaw”),
należących do Gminy Bystra – Sidzina (zwanej dalej: Gminą).
2. Placem zabaw zarządza administrator wyznaczony przez Wójta Gminy.
3. Każdy korzystający z urządzeń na terenie placu zabaw jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym
regulaminem i przestrzegania jego zasad.
4. Plac zabaw jest ogólnodostępny codziennie w godzinach od 8:00 do 21:00 i jest przeznaczony wyłącznie do
zabaw, rekreacji i wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
5. Plac zabaw przeznaczony jest dla dzieci od 3 lat.
6. Dzieci mogą przebywać na terenie placu zabaw wyłącznie pod stałą opieką osoby pełnoletniej.
7. Korzystanie z poszczególnych urządzeń zabawowych powinno
psychofizycznego dziecka, a oceny tego dokonują rodzice lub opiekunowie.

być

dostosowane

do

rozwoju

8. Korzystanie ze wszystkich urządzeń na terenie placu zabaw musi się odbywać wyłącznie zgodnie z ich
przeznaczeniem i funkcją, przy zachowaniu szczególnej ostrożności.
9. Na terenie placu zabaw zabrania się:
a) wnoszenia i spożywania alkoholu, środków odurzających;
b) palenia tytoniu;
c) przebywania osób nietrzeźwych oraz pod wpływem środków odurzających;
d) wprowadzania i użytkowania sprzętu niezgodnego przeznaczeniem placu zabaw, w szczególności roweru,
deskorolki, rolek, motoroweru, motocykla, quada;
e) organizowania gier zespołowych;
f) wychodzenia na dachy, górne elementy urządzeń, płoty, bramy i inne elementy urządzeń, które temu nie służą;
g) wnoszenia wszelkich przedmiotów stwarzających niebezpieczeństwo dla użytkowników;
h) niszczenia urządzeń zabawowo – rekreacyjnych i ogrodzenia;
i) zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych;
j) zakłócania spokoju i porządku publicznego, używania słów wulgarnych;
k) wnoszenia i używania ogni sztucznych, rac, świec dymnych;
l) wnoszenia pojemników zawierających gaz, substancje żrące, farbujące lub powodujące zanieczyszczenia;
m) wprowadzania zwierząt;
10. Nieprzestrzeganie porządku publicznego lub przepisów niniejszego regulaminu przez osoby korzystające
z placu zabaw, może skutkować usunięciem z terenu obiektu.
11. Przy powtarzających się przypadkach zakłócania porządku lub łamania regulaminu, administrator ma
prawo czasowo lub bezterminowo zakazać wejścia i korzystania z obiektu.
12. O wszelkich aktach wandalizmu lub innych niebezpiecznych zdarzeniach mających miejsce na placu zabaw
należy poinformować Urząd Gminy Bystra – Sidzina Tel. 18 26 81 220, Policję pod nr 997, lub zadzwonić pod
numer alarmowy – 112.
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