
UCHWAŁA NR XXXIX/272/2013
RADY MIEJSKIEJ W LEŚNEJ

z dnia 25 października 2013 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu Porządkowego Stadionu Miejskiego w Leśnej

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10 i art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz.594), 

§ 1. Uchwala się Regulamin Porządkowy Stadionu Miejskiego w Leśnej w brzmieniu ustalonym 
w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Leśnej. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady:
W. Straszak

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 4 listopada 2013 r.

Poz. 5558



Załącznik  

do uchwały Nr XXXIX/272/2013  

Rady Miejskiej w Leśnej 

z dnia 25 października 2013r. 

      

Regulamin Porządkowy Stadionu Miejskiego w Leśnej 

§1 

1. Stadion Miejski zwany dalej „Stadionem” zlokalizowany jest w Leśnej przy  
ul. Sienkiewicza 60 i stanowi własność Gminy Leśna. 

2. Stadion jest obiektem użyteczności publicznej i służy do odbywania imprez sportowych, 
a przede wszystkim do rozgrywania meczów piłkarskich.  

3. Stadion może być również wykorzystywany do odbywania doraźnych imprez o innym 
charakterze.  

4. Stadion nie jest powszechnie dostępny, a wstęp osób indywidualnych może odbywać się 
tylko w dni odbywania imprez sportowych lub treningów.  

5. Wejście na teren Stadionu oznacza zaakceptowanie przepisów niniejszego Regulaminu.  
6. Dzieci oraz młodzież do lat 18 mogą przebywać na Stadionie wyłącznie pod opieką 

dorosłego opiekuna.  

§ 2 

1. Korzystanie ze Stadionu przez szkoły, stowarzyszenia sportowe lub inne organizacje lub 
instytucje zwane dalej „Organizatorem” wymaga wcześniejszego pisemnego zgłoszenia i 
uwzględnienia zasad użytkowania.  

2. Każdy Organizator jest zobowiązany do przedłożenia harmonogramu korzystania z 
obiektu oraz każdorazowego jego aktualizowania w przypadku zmian.  

3. Kluby sportowe są zobowiązane do pisemnego informowania administratora  
o terminach organizowanych rozgrywek sportowych.  

 

§ 3 

1. Organizator imprez (zajęć) na Stadionie zobowiązany jest do: 
1) korzystania z obiektu i urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem,  
2) respektowania postanowień Regulaminu oraz zapewnienia ładu i porządku przed 

imprezą, w czasie jej trwania oraz po zakończeniu,  
3) niedopuszczenia do uczestniczenia w imprezie osób będących po spożyciu alkoholu 

lub odurzonych, a także osób zamierzających wnieść na teren Stadionu przedmioty 
wymienione w § 4 ust. 2, 

4) usuwania z terenu Stadionu osób niestosujących się do Regulaminu,  
5) niezwłocznego podejmowania działań mających na celu usunięcie zagrożenia życia 

lub zdrowia uczestników imprezy oraz zapobieganie niszczenia mienia,  
6) zapewnienia drożności bram wejściowych i wjazdowych na Stadion oraz dróg na 

terenie Stadionu,  
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7) niezwłocznego informowania o szkodach w mieniu Stadionu powstałych w trakcie 
trwania imprezy (zajęć) lub w związku z imprezą (zajęciami), 

8) pokrycia wszystkich kosztów powstałych w związku z uszkodzeniem mienia.  
2. Organizator imprez jest zobowiązany do przestrzegania przepisów prawa w zakresie 

organizacji imprez masowych i uzyskania wszelkich niezbędnych zezwoleń                               
i zabezpieczeń. 

3.  W celu utrzymania ładu i porządku w czasie trwania imprezy, przed jej rozpoczęciem  
i po jej zakończeniu organizatorzy  imprez mogą  powoływać służby porządkowe. 

4. Służba porządkowa powinna być zaopatrzona w oznaczenia wyróżniające ją spośród 
innych osób.  

5. Służba porządkowa ma obowiązek nie wpuszczenia na Stadion osób posiadających przy 
sobie alkohol lub inne używki, race, ognie sztuczne, petardy i świece dymne lub inne 
niebezpieczne przedmioty wymienione w § 4 ust. 2. 

 
§ 4 

 
 

1. Na terenie stadionu zabrania się:  
1) wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych,  
2) wnoszenia i używania środków odurzających i psychotropowych,  
3) wnoszenia i używania rac, petard, świec dymnych itp., 
4) używania wulgarnych lub obraźliwych słów,  
5) zachowań mających na celu obrazę lub naruszenie godności osobistej,  
6) wchodzenia na ogrodzenia, drzewa, słupy oświetleniowe, maszty, dachy,  
7) rzucania wszelkimi przedmiotami,  
8) rozniecania ognia,  
9) prowadzenia sprzedaży towaru  bez posiadania stosownych uprawnień,  
10) prowadzenia bez zezwolenia zbiórek pieniężnych, 
11) wprowadzania zwierząt,  
12) załatwiania potrzeb fizjologicznych i zaśmiecania terenu Stadionu, 
13) wjeżdżania pojazdów mechanicznych (dopuszcza się wprowadzanie rowerów). 

 
2. Zabrania się wnoszenia się na Stadion  

1) przedmiotów niebezpiecznych, 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) urządzeń z napędem mechanicznym służących do wytwarzania hałasu. 
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§ 5 
 

1. Organizator imprezy może wnieść na teren Stadionu i użyć ogni sztucznych, rac, petard 
lub świec dymnych jeżeli wynika to z programu imprezy, pod warunkiem spełnienia 
wymogów określonych w odrębnych przepisach.  

2. W sytuacji opisanej w ust. 1 na organizatorze imprezy ciąży obowiązek zapewnienia 
pełnego bezpieczeństwa uczestnikom imprezy, a także pełna odpowiedzialność za 
prawidłowe wykonanie tego obowiązku.  

 
§ 6 

 
1. Gmina nie ponosi odpowiedzialności za szkody doznane przez dzieci i młodzież do 18 

roku życia podczas korzystania z obiektu bez opieki osoby dorosłej.  
2. Gmina nie ponosi odpowiedzialności za przypadki kradzieży lub utraty mienia 

pozostawionego przez osoby korzystające, jak również za urazy  
i kontuzje powstałe podczas korzystania z obiektu.  

3. Za szkody powstałe podczas organizowanych imprez (zajęć) odpowiada organizator tej 
imprezy (zajęć). 

4. Osoby naruszające zasady Regulaminu będą pociągnięte do odpowiedzialności 
określonej przepisami prawa. 

5. Zastrzega się prawo usunięcia z terenu Stadionu każdej osoby niestosującej się do 
powyższych zasad i przepisów lub której obecność mogłaby być interpretowana jako 
źródło zagrożenia dla innych osób. 
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