
 

 

UCHWAŁA NR XXXVII/227/2022 

RADY GMINY BORÓW 

z dnia 29 marca 2022 r. 

w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z terenów sportowo - rekreacyjnych i wypoczynkowych 

znajdujących się na terenie Gminy Borów 

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 2022 r. poz. 559 t.j.) oraz art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu  

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1119): 

§ 1. 1. Ustala się regulamin korzystania z terenów sportowo – rekreacyjnych i wypoczynkowych 

znajdujących się na terenie Gminy Borów. 

2. Regulamin stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

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

na tablicach informacyjnych, usytuowanych przy wejściu na tereny sportowo – rekreacyjne i wypoczynkowe. 

§ 3. Traci moc uchwała nr XI/98/2019 Rady Gminy Borów z dnia 30 października 2019 r. w sprawie 

ustalenia regulaminu korzystania z terenów sportowo-rekreacyjnych i wypoczynkowych znajdujących  

się na terenie gminy Borów. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Borów. 

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

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodnicząca Rady Gminy: 

Grażyna Kosińska

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 4 kwietnia 2022 r.

Poz. 1794



Załącznik do uchwały nr XXXVII/227/2022 

Rady Gminy Borów 

z dnia 29 marca 2022 r.  

 

Regulamin korzystania z terenów sportowo – rekreacyjnych i wypoczynkowych  

znajdujących się na terenie Gminy Borów 

 

1. Regulamin obowiązuje na terenach sportowo – rekreacyjnych i wypoczynkowych stanowiących 

własność Gminy Borów. 

2. Tereny sportowo – rekreacyjne i wypoczynkowe są obiektami ogólnodostępnymi we wszystkie dni 

tygodnia w godzinach od 700 do 2200. Korzystanie z nich jest nieodpłatne. 

3. Wejście na tereny sportowo – rekreacyjne i wypoczynkowe jest równoznaczne z zapoznaniem  

się i przyjęciem Regulaminu. 

4. Dzieci poniżej 7 roku życia mogą przebywać na terenach sportowo – rekreacyjnych i wypoczynkowych 

wyłącznie pod opieką osób dorosłych (rodziców lub opiekunów). 

5. Z wszelkich urządzeń zabawowych i innych elementów wyposażenia należy korzystać wyłącznie 

zgodnie z ich funkcjami i przeznaczeniem. 

6. Przed przystąpieniem do korzystania z urządzeń należy sprawdzić ich stan techniczny. 

7. Na terenach sportowo – rekreacyjnych i wypoczynkowych zabrania się: 

1) korzystania z urządzeń niesprawnych i uszkodzonych, 

2) wprowadzania zwierząt, z wyjątkiem psów przewodników i psów asystujących, 

3) palenia ognisk lub korzystania z grilla poza miejscem wyznaczonym, 

4) palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych lub innych środków odurzających oraz przebywania 

osób nietrzeźwych, 

5) używania materiałów pirotechnicznych i szkodliwych substancji chemicznych, 

8. Wszelkie nieprawidłowości i uszkodzenia urządzeń oraz skargi i wnioski należy składać w Urzędzie 

Gminy Borów, ul. Konstytucji 3 Maja 22, 57-160 Borów, tel. 71 3933221. 
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