
 

 

OBWIESZCZENIE  

RADY MIEJSKIEJ GÓRY 

z dnia 20 grudnia 2019 r. 

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie regulaminu korzystania 

z kompleksu boisk sportowych „Moje boisko – Orlik 2012” 

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 

innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia 

tekst jednolity uchwały nr XLI/288/13 Rady Miejskiej Góry z dnia 3 lipca 2013 r. w sprawie regulaminu 

korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje boisko – Orlik 2012” (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2013 r. 

poz. 4292) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą nr IX/79/19 Rady Miejskiej Góry z dnia 

7 czerwca 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych 

„Moje boisko – Orlik 2012” (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2019 r. poz. 3994). 

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity nie obejmuje § 2 uchwały nr IX/79/19 

Rady Miejskiej Góry z dnia 7 czerwca 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu korzystania 

z kompleksu boisk sportowych „Moje boisko – Orlik 2012” (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2019 r. poz. 3994), który 

stanowi: 

„§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego.”. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Góry: 

A. Szuper 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
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Załącznik do Obwieszczenia  

Rady Miejskiej Góry  

z dnia 20 grudnia 2019 r. 

UCHWAŁA NR XLI/288/13 

RADY MIEJSKIEJ GÓRY  

z dnia 3 lipca 2013 r. 

w sprawie regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje boisko – Orlik 2012” 

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 506, 1309, 1696 i 1815) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1 Ustala się regulamin korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje boisko – Orlik 2012” 

położonych w Górze przy ulicy Zielonej na działce nr 187, przy ulicy Sportowej na działce nr 1909/4  

oraz w Czerninie przy ulicy Szkolnej na działce nr 232, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej 

uchwały. 

§ 2. Regulamin, o którym mowa w § 1 podlega umieszczeniu na tablicach informacyjnych na terenie 

kompleksu boisk sportowych „Moje boisko – Orlik 2012”. 

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

Województwa Dolnośląskiego. 

 

1 Zmieniony przez § 1 uchwały nr IX/79/19 Rady Miejskiej Góry z dnia 7 czerwca 2019 r. zmieniającej uchwałę  

w sprawie regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje boisko – Orlik 2012” (Dz. Urz. Woj. Doln. 

z 2019 r., poz. 3994), która weszła w życie 10 lipca 2019 r. 
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Załącznik do uchwały nr XLI/288/13  

Rady Miejskiej Góry  

z dnia 3 lipca 2013 r. 

Regulamin korzystania z kompleksu boisk sportowych 

„MOJE BOISKO – ORLIK 2012” 

1. Kompleks boisk sportowych „Moje boisko – Orlik 2012” służy do celów rekreacyjnych, 

wypoczynkowych oraz dla rozwoju sportu dziecięcego, młodzieżowego i dorosłych. 

2. Jest to obiekt użyteczności publicznej, przeznaczony dla społeczności lokalnej. 

3. Kompleks boisk sportowych „Moje boisko – Orlik 2012” składa się z: 

1) boiska do piłki nożnej – pole gry 56 m x 26 m, 

2) boiska wielofunkcyjnego – pole gry 28 m x 15 m przeznaczonego do piłki siatkowej, piłki koszykowej, 

tenisa, badmintona oraz zaplecza sanitarno - szatniowego. 

4. Boiska są czynne codziennie w następujących terminach: 

1) planowe zajęcia szkolne dla uczniów: 

poniedziałek – piątek   8.00 – 16.00 

2) boiska dostępne dla wszystkich chętnych:  

poniedziałek – piątek   16.00 – 20.00  

sobota   10.00 – 20.00  

niedziela  10.00 – 20.00 

5. Zajęcia sportowe odbywające się w terminach określonych w pkt 4 p.pkt 1 nadzorują i prowadzą 

nauczyciele wychowania fizycznego. 

6. Zajęcia sportowe odbywające się w terminach określonych w pkt 4 p.pkt 2 koordynuje osoba pełniąca 

dyżur, zatrudniona przez administratora obiektu. 

7. W okresie wakacji letnich i ferii zimowych obowiązuje odrębny harmonogram korzystania z kompleksu 

boisk sportowych zatwierdzony przez administratora. 

8. Administrator zastrzega sobie prawo czasowego wyłączenia obiektu z użytkowania z uwagi  

na organizowane imprezy sportowe. 

9. Osoby wypożyczające sprzęt sportowy obowiązane są do wpisywania się do rejestru użytkowników. 

10. Dopuszcza się możliwość rezerwacji boiska u osoby pełniącej dyżur. 

11. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego (na boisku 

piłkarskim dopuszcza się obuwie z małymi korkami z tworzywa sztucznego). 

12. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem 

zabrania się: 

1) używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców; 

2) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodny z przeznaczeniem boisk, np.: rower, motorower, 

deskorolka, rolki, itp.; 

3) niszczenia urządzeń sportowych i boisk; 

4) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe; 

5) palenia tytoniu i spożywania alkoholu; 
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6) zaśmiecania; 

7) przeszkadzania w zajęciach lub grze; 

8) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych; 

9) przebywania po zmroku osobom poniżej 15 roku życia; 

10) wprowadzania zwierząt; 

11) korzystania z boisk bez zgody osoby pełniącej dyżur. 

13. Osoby korzystające z obiektu mogą korzystać z pomieszczeń socjalnych. 

14. Korzystanie z boisk jest bezpłatne. 

15. Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania regulaminu, a w szczególności uwag osoby 

pełniącej dyżur. 

16. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych o korzystaniu z boisk decyduje osoba pełniąca 

dyżur. 

17. Rozstrzygnięcia dotyczące zgodnego z postanowieniami pkt. 6 korzystania z boisk podejmuje osoba 

pełniąca dyżur, która w zależności od sytuacji może: 

1) nakazać zmianę obuwia sportowego; 

2) zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie; 

3) nakazać opuszczenie terenu boisk. 

18. Każdy użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia osoby pełniącej dyżur 

o zauważonych uszkodzeniach urządzeń w trosce o zdrowie własne i pozostałych użytkowników. Wejście  

na teren kompleksu boisk równoznaczne jest z zapoznaniem się i zobowiązaniem do przestrzegania niniejszego 

Regulaminu przez użytkowników. 
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