
UCHWAŁA NR XXIV/149/2020
RADY MIEJSKIEJ W RYKACH

z dnia 22 stycznia 2020 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z obiektu aktywnej rekreacji "Boisko wielofunkcyjne 
w Starym Bazanowie"

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, 1571, 1696 i 1815) Rada Miejska w Rykach uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin korzystania z obiektu aktywnej rekreacji "Boisko wielofunkcyjne w Starym 
Bazanowie", stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ryk.

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

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Rykach

Ryszard Bieńczyk

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 29 stycznia 2020 r.

Poz. 801



Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXIV/149/2020

Rady Miejskiej w Rykach

z dnia 22.01.2020 r.

Regulaminu korzystania z obiektu aktywnej rekreacji

Boisko wielofunkcyjne w Starym Bazanowie

§ 1

Regulamin  określa  zasady  korzystania  z  boiska  wielofunkcyjnego  w  Starym

Bazanowie.

§ 2

1. Boisko wielofunkcyjne jest  obiektem ogólnodostępnym, stanowiącym własność

Gminy Ryki.

2. Boisko  wielofunkcyjne  jest  obiektem  wykorzystywanym  do  prowadzenia

aktywnego rodzinnego wypoczynku,  zajęć  środowiskowych,  zawodów,  rozgrywek

sportowych dla dzieci, młodzieży i społeczności lokalnej.

3. Boisko przeznaczone jest do uprawiania piłki koszykowej, piłki siatkowej, tenisa,

badmintona, piłki ręcznej, mini piłki nożnej.

§ 3

1. Korzystanie z boiska jest bezpłatne.

2.  Korzystający  z  boiska  zobowiązani  są  do  używania  odpowiedniego   obuwia

sportowego o płaskiej podeszwie.

§ 4

1. W celu zapewnienia bezpiecznego korzystania z boiska wielofunkcyjnego zabrania

się: 

1) wspinania się na ogrodzenia i urządzenia sportowe;

2) przestawiania bramek i wyciągania mocowań urządzeń sportowych;
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3) niszczenia, dewastowania urządzeń sportowych oraz ogrodzeń;

4) korzystania z uszkodzonych lub niestabilnych urządzeń sportowych;

5)  wprowadzania zwierząt z wyłączeniem psów przewodników;

6)  wjeżdżania  rowerami,  motorowerami,  motocyklami,  rolkami,  deskorolkami

i samochodami;

7)  palenia  papierosów,  spożywania  napojów  alkoholowych  lub  innych  środków

odurzających;

8) wprowadzania i użytkowania innego sprzętu niż zgodny z przeznaczeniem boiska.

2.  O  wszystkich  uszkodzeniach  sprzętu  stanowiącego  wyposażenie  boiska  oraz

występujących zagrożeniach na  terenie boiska, należy powiadomić zarządcę obiektu.

§ 5.

Korzystający  z  obiektu  są  zobowiązani  do   przestrzegania  regulaminu,  oraz

zachowania  porządku,  czystości  i  estetyki  na  terenie  całego  obiektu  i  w  jego

bezpośrednim otoczeniu.
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