
UCHWAŁA NR XXXVI/407/13
RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE

z dnia 24 października 2013 r.

w sprawie uchwalenia regulaminów korzystania z placów zabaw, boisk wielofunkcyjnych, obiektów 
sportowych "Orlik", siłowni zewnętrznych będących własnością Gminy Wschowa. 

Na podstawie art.40 ust. 1 i 2 pkt 4 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się: 

1. Regulamin korzystania z placów zabaw, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Regulamin korzystania z boisk wielofunkcyjnych, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

3. Regulamin korzystania z obiektów sportowych „Orlik”, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały 

4. Regulamin korzystania z siłowni sportowych zewnętrznych, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej 
uchwały. 

§ 2. Regulaminy, o których mowa w § 1 podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie ich na 
tablicach informacyjnych. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubuskiego. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Franciszek Baśczyn

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 18 listopada 2013 r.

Poz. 2383



Załącznik Nr 1

                                                                                               do Uchwały Nr XXXVI/407/13 
                                                                                                     Rady Miejskiej we Wschowie
                                                                                                    z dnia 24 października 2013r. 

REGULAMIN  KORZYSTANIA Z PLACU ZABAW BĘDĄCEGO WŁASNOŚCIĄ 
GMINY WSCHOWA

1. Plac zabaw jest ogólnodostępnym terenem przeznaczonym do zabaw, rekreacji i 
wypoczynku dzieci.

2. Z urządzeń zabawowych zamontowanych na terenie placu zabaw mogą korzystać dzieci.
3. Dzieci poniżej 7 roku życia mogą przebywać na terenie placu zabaw tylko pod opieką 

osób dorosłych (rodziców lub opiekunów).
4. Korzystanie ze wszystkich urządzeń znajdujących się na placu zabaw powinno odbywać 

się zgodnie z ich przeznaczeniem i funkcją.
5. Na terenie placu zabaw zabrania się w szczególności: 

1) wspinania się na górne elementy konstrukcji urządzeń zabawowych,
2) niszczenia urządzeń zabawowych oraz elementów wyposażenia placu zabaw,
3) korzystania z uszkodzonych urządzeń zabawowo-rekreacyjnych,
4) niszczenia zieleni,
5) zaśmiecania terenu,
6) wprowadzania zwierząt,
7) wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów,
8) wjeżdżania rowerami, motorowerami, motocyklami i samochodami,
9) spożywania napojów alkoholowych lub innych środków odurzających oraz     

      używania  słów wulgarnych,
10)palenia tytoniu i rozpalania ognia,  
11)wstępu osobom nietrzeźwym.

6. Wszelkie nieprawidłowości, uszkodzenia urządzeń zabawowych należy zgłaszać:
1) Urząd Miasta i Gminy ul. Rynek 1 67-400 Wschowa  tel. 65 540 86 36,
2) Centrum Kultury i Rekreacji ul. Niepodległości 1 67-400 Wschowa tel. 65 540 23 36
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Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXXVI/407/13
Rady Miejskiej we Wschowie
z dnia 24 października 2013r.

                                                                                                

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO BĘDĄCEGO 
WŁASNOŚCIĄ GMINY WSCHOWA

1. Boisko przeznaczone jest do gier zespołowych oraz zabaw rekreacyjno-sportowych.
2. Boisko udostępniane jest nieodpłatnie.
3. Boisko jest czynne od 1 kwietnia  do 31 października.
4. Sprzęt sportowy oraz wyposażenie boiska należy użytkować zgodnie z ich 

przeznaczeniem.
5. Osoby korzystające z boiska zobowiązane są do używania obuwia sportowego.
6. Sprzęt sportowy wydaje opiekun boiska. Pobierający sprzęt po ukończonych zajęciach 

zobowiązany jest go zdać.
7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boiska zgodnie z jego 

przeznaczeniem  zabrania się:
1)wprowadzania  i  użytkowania  sprzętu  innego  niż  zgodnego z przeznaczeniem 

boiska w   szczególności rowerów, motorowerów, deskorolek, rolek,
2)niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska,
3)palenia tytoniu, rozpalania ognia, spożywania alkoholu lub innych środków 

odurzających oraz używania słów wulgarnych,
4)wstępu osobom nietrzeźwym,
5)wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów,
6)zaśmiecania,
7)wprowadzania zwierząt.

8. Dzieci do lat 12 mogą przebywać na terenie boiska pod opieką dorosłych.
9. Wszelkie nieprawidłowości, uszkodzenia wyposażenia boiska należy zgłaszać:

Urząd  Miasta  i  Gminy  ul. Rynek  1  67-400  Wschowa   tel. 65 540 86 06     
lub tel. komórkowy 603 234 672. 
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                                                                                                           Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XXXVI/407/13
Rady Miejskiej we Wschowie
z dnia 24 października 2013r.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z OBIEKTU SPORTOWEGO
 „ORLIK” BĘDĄCEGO WŁASNOŚCIĄ GMINY WSCHOWA

1. Z obiektu sportowego „Orlik” korzystać mogą grupy zorganizowane oraz osoby 
indywidualne po wcześniejszym zapoznaniu się z niniejszym regulaminem.

2. Kluby sportowe mogą korzystać z obiektu sportowego „Orlik” do celów treningowych, po 
uprzednim uzgodnieniu z animatorem sportu odpowiedzialnym za harmonogram zajęć.

3. Korzystanie z obiektu sportowego jest bezpłatne.
4. Osoby przebywające na obiekcie sportowym mogą korzystać z pomieszczeń socjalnych.
5. Obiekt sportowy jest czynny od 1 marca do 30 listopada w terminach ustalonych w 

harmonogramie.
6. Osoby korzystające z obiektu sportowego obowiązane są do wpisywania się do rejestru 

użytkowników na podstawie dokumentu sprawdzającego tożsamość – Dziennika Zajęć 
prowadzonego przez animatora sportu.

7. Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z obiektu sportowego u animatora 
sportu.

8. Możliwa jest zmiana harmonogramu lub odwołanie zajęć po poinformowaniu 
zainteresowanych z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem.

9. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych animator sportu może zabronić 
korzystania z obiektu.

10. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju sportowego i 
obuwia sportowego.

11. Wyposażenie i sprzęt sportowy znajdujący się na obiekcie należy użytkować zgodnie z 
jego przeznaczeniem.

12. Sprzęt sportowy wydaje animator sportu. Pobierający sprzęt po ukończonych zajęciach 
zobowiązany jest go zdać. 

13. Przed każdymi zajęciami prowadzący zajęcia ma obowiązek sprawdzić stan urządzeń lub 
sprzętu sportowego.

14. Korzystający zobowiązany jest do zgłaszania każdego zauważonego uszkodzenia 
urządzeń lub sprzętu sportowego u animatora sportu.

15. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z obiektu sportowego 
zgodnie z jego przeznaczeniem zabrania się:
1) używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców,
2) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem   

obiektu sportowego w szczególności rowerów, motorowerów, deskorolek, rolek,  
3) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska,
4) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,
5) palenia tytoniu, spożywania alkoholu lub innych środków odurzających, używania 

    słów wulgarnych,
6) zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych,
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7) przeszkadzania w zajęciach lub grze,
8) wprowadzania zwierząt.

16.  Rozstrzygnięcia dotyczące zgodnego z postanowieniami pkt. 15 korzystania z obiektu 
sportowego podejmuje animator sportu, który w zależności od sytuacji może:

1) nakazać zmianę obuwia sportowego i stroju,
2) zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie,        
3) nakazać opuszczenie obiektu sportowego, 
4) zakazać dalszych wstępów na teren obiektu sportowego.

17. Osoby do 12-go  roku życia mogą korzystać z obiektu sportowego jedynie w obecności i 
pod nadzorem osób dorosłych (rodzic, opiekun prawny, instruktor, trener, nauczyciel). 
Opiekun opuszcza obiekt ostatni po wyjściu całej grupy, za którą jest odpowiedzialny.

18. Prowadzący zajęcia jest zobowiązany powiadomić administratora o każdym zaistniałym 
wypadku.

19. Wszystkie osoby korzystające z obiektu sportowego „Orlik” są zobowiązane do 
bezwzględnego przestrzegania regulaminu, przepisów bhp i ppoż., a także zaleceń 
animatora sportu. 
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Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XXXVI/407/13
Rady Miejskiej we Wschowie
z dnia 24 października 2013r.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z URZĄDZEŃ SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ 
BĘDĄCEJ WŁASNOŚCIĄ GMINY WSCHOWA

1. Siłownia zewnętrzna to ogólnodostępny teren służący zabawie i rekreacji.
2. Korzystanie ze wszystkich urządzeń znajdujących się na terenie siłowni zewnętrznej 

powinno odbywać się zgodnie z ich przeznaczeniem i funkcją.
3. Dzieci poniżej 7 roku życia mogą przebywać na terenie siłowni zewnętrznej tylko pod 

opieką osób dorosłych (rodziców lub opiekunów).
4. Na terenie siłowni zewnętrznej zabrania się w szczególności:

1) wspinania się na górne elementy konstrukcji urządzeń do ćwiczeń,
2) niszczenia urządzeń do ćwiczeń oraz elementów wyposażenia ,
3) korzystania z uszkodzonych urządzeń zabawowo-rekreacyjnych,
4) niszczenia zieleni,
5) zaśmiecania terenu,
6) wprowadzania zwierząt,
7) wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów,
8) wjeżdżania rowerami, motorowerami, 
9) palenia tytoniu i rozpalania ognia,
10) pożywania napojów alkoholowych lub innych środków odurzających oraz 
      używania słów wulgarnych,
11) wstępu osobom nietrzeźwym.  

5. Wszelkie nieprawidłowości, uszkodzenia urządzeń do ćwiczeń należy zgłaszać do:
1) Urząd Miasto i Gminy ul. Rynek 1 67-400 Wschowa tel. 65 540 86 36,
2) Centrum Kultury i Rekreacji ul. Niepodległości 1 67-400 Wschowa tel. 65 540 23 36.
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