
 

 

UCHWAŁA NR XXVI/157/2017 

RADY GMINY NOWE MIASTO NAD WARTĄ 

z dnia 23 lutego 2017 r. 

w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z boisk sportowych położonych w miejscowościach:  

Nowe Miasto nad Wartą, Klęka, Chocicza. 

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 2016 r. poz. 446 ze zm.) Rada Gminy Nowe Miasto nad Wartą uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się regulaminy korzystania z boisk sportowych stanowiących własność Gminy Nowe Miasto 

nad Wartą położonych w: 

a) miejscowości Nowe Miasto nad Wartą, w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do uchwały, 

b) miejscowości Klęka, w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do uchwały, 

c) miejscowości Chocicza, w brzmieniu określonym w załączniku nr 3 do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowe Miasto nad Wartą.  

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

Województwa Wielkopolskiego oraz podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na terenie boisk sportowych, 

o których mowa w §1 w zakresie ich dotyczącym. 

 

 

Przewodniczący Rady  

(-) Waldemar Tomaszewski

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 2 marca 2017 r.

Poz. 1727



Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVI/157/2017 

Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą 

z dnia 23 lutego 2017 r. 

 

Regulamin korzystania z boiska sportowego stanowiącego własność Gminy Nowe Miasto nad Wartą 

położonego w miejscowości Nowe Miasto nad Wartą 

 

1. Boisko sportowe, zwane dalej Obiektem, jest obiektem użyteczności publicznej służącym rozwojowi 

sportu i rekreacji mieszkańców. Administratorem obiektu jest Gmina Nowe Miasto nad Wartą. 

2. Korzystanie z Obiektu jest nieodpłatne. 

3. Wejście na teren Obiektu jest równoznaczne z zapoznaniem się i przyjęciem Regulaminu. 

4. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z Obiektu wyłącznie za wiedzą i zgodą osób pełnoletnich 

(rodzic/opiekun prawny, trener, nauczyciel). 

5. Osoby pełnoletnie wyrażające zgodę na przebywanie osób niepełnoletnich na Obiekcie zobowiązane są 

do pouczenia swoich podopiecznych o zasadach korzystania z Obiektu. 

6. Warunkiem korzystania z Obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego. 

7. Z urządzeń będących na wyposażenia Obiektu wolno korzystać wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem, 

przestrzegając zasad bezpieczeństwa. 

8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenie Obiektu zabrania się: 

a) rozpalania ognia, palenia tytoniu, spożywania alkoholu i używania środków odurzających, 

b) przebywania osób będących pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, 

c) wprowadzania i użytkowania na terenie Obiektu przedmiotów niebezpiecznych i sprzętu niezgodnego 

z przeznaczeniem na Obiekcie, np. roweru, motoroweru, deskorolki, rolek, itp., 

d) niszczenia urządzeń oraz innego wyposażenia Obiektu, 

e) zaśmiecania Obiektu, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych, 

f) przeszkadzania w zajęciach lub zabawie, 

g) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych, 

h) wprowadzania zwierząt, 

i) korzystania z obiektu w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem. 

9. Każdy przypadek stwierdzenia niesprawności obiektu lub urządzeń należy zgłosić w Urzędzie Gminy 

w Nowym Mieście nad Wartą, ul. Poznańska 14, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą tel.: 61 287 40 06. Zabrania 

się korzystania z niesprawnych urządzeń znajdujących się na terenie Obiektu. 

10. Wobec osób nieprzestrzegających postanowień niniejszego regulaminu zostaną wyciągnięte wszelkie 

konsekwencje prawne wynikające  z obowiązujących przepisów prawa. 

11. Obiekt, za zgodą Administratora, może być wykorzystywany w szczególności do organizowania 

zawodów, turniejów, spotkań plenerowych, imprez masowych. Za bezpieczeństwo i porządek podczas imprezy 

odbywającej się na Obiekcie odpowiada jej organizator. 

12. Administrator Obiektu może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień zakazać 

dalszego korzystania z Obiektu. 

13. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych lub prac pielęgnacyjnych Administrator może 

zabronić korzystania z Obiektu poprzez wywieszenie w widocznym miejscu na terenie Obiektu stosownej 

informacji. 

14.  Cisza nocna na Obiekcie obowiązuje od godziny 22
00

-6
00

. 

15. O wszelkich aktach wandalizmu lub innych niebezpiecznych zdarzeniach mających miejsce na obszarze 

boiska należy poinformować Policję 997 lub zadzwonić pod numery alarmowe: Straż Pożarna – 998, 

Pogotowie Ratunkowe – 999, z telefonów komórkowych – 112. 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/157/2017 

Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą 

z dnia 23 lutego 2017 r. 

 

Regulamin korzystania z boiska sportowych stanowiącego własność Gminy Nowe Miasto nad Wartą 

położonego w miejscowości Klęka 

 

1. Boisko sportowe, zwane dalej Obiektem, jest obiektem użyteczności publicznej służącym rozwojowi 

sportu i rekreacji mieszkańców. Administratorem obiektu jest Gmina Nowe Miasto nad Wartą. 

2. Korzystanie z Obiektu jest nieodpłatne. 

3. Wejście na teren Obiektu jest równoznaczne z zapoznaniem się i przyjęciem Regulaminu. 

4. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z Obiektu wyłącznie za wiedzą i zgodą osób pełnoletnich 

(rodzic/opiekun prawny, trener, nauczyciel). 

5. Osoby pełnoletnie wyrażające zgodę na przebywanie osób niepełnoletnich na Obiekcie zobowiązane są 

do pouczenia swoich podopiecznych o zasadach korzystania z Obiektu. 

6. Warunkiem korzystania z Obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego. 

7. Z urządzeń będących na wyposażenia Obiektu wolno korzystać wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem, 

przestrzegając zasad bezpieczeństwa. 

8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenie Obiektu zabrania się: 

a) rozpalania ognia, palenia tytoniu, spożywania alkoholu i używania środków odurzających, 

b) przebywania osób będących pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, 

c) wprowadzania i użytkowania na terenie Obiektu przedmiotów niebezpiecznych i sprzętu niezgodnego 

z przeznaczeniem na Obiekcie, np. roweru, motoroweru, deskorolki, rolek, itp., 

d) niszczenia urządzeń oraz innego wyposażenia Obiektu, 

e) zaśmiecania Obiektu, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych, 

f) przeszkadzania w zajęciach lub zabawie, 

g) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych, 

h) wprowadzania zwierząt, 

i) korzystania z obiektu w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem. 

9. Każdy przypadek stwierdzenia niesprawności obiektu lub urządzeń należy zgłosić w Urzędzie Gminy 

w Nowym Mieście nad Wartą, ul. Poznańska 14, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą tel.: 61 287 40 06. Zabrania 

się korzystania z niesprawnych urządzeń znajdujących się na terenie Obiektu. 

10. Wobec osób nieprzestrzegających postanowień niniejszego regulaminu zostaną wyciągnięte wszelkie 

konsekwencje prawne wynikające  z obowiązujących przepisów prawa. 

11. Obiekt, za zgodą Administratora, może być wykorzystywany w szczególności do organizowania 

zawodów, turniejów, spotkań plenerowych, imprez masowych. Za bezpieczeństwo i porządek podczas imprezy 

odbywającej się na Obiekcie odpowiada jej organizator. 

12. Administrator Obiektu może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień zakazać 

dalszego korzystania z Obiektu. 

13. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych lub prac pielęgnacyjnych Administrator może 

zabronić korzystania z Obiektu poprzez wywieszenie w widocznym miejscu na terenie Obiektu stosownej 

informacji. 

14.  Cisza nocna na Obiekcie obowiązuje od godziny 22
00

-6
00

. 

15. O wszelkich aktach wandalizmu lub innych niebezpiecznych zdarzeniach mających miejsce na obszarze 

boiska należy poinformować Policję 997 lub zadzwonić pod numery alarmowe: Straż Pożarna – 998, 

Pogotowie Ratunkowe – 999, z telefonów komórkowych – 112. 
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/157/2017 

Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą 

z dnia 23 lutego 2017 r. 

 

Regulamin korzystania z boiska sportowych stanowiącego własność Gminy Nowe Miasto nad Wartą 

położonego w miejscowości Chocicza 

 

1. Boisko sportowe, zwane dalej Obiektem, jest obiektem użyteczności publicznej służącym rozwojowi 

sportu i rekreacji mieszkańców. Administratorem obiektu jest Gmina Nowe Miasto nad Wartą. 

2. Korzystanie z Obiektu jest nieodpłatne. 

3. Wejście na teren Obiektu jest równoznaczne z zapoznaniem się i przyjęciem Regulaminu. 

4. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z Obiektu wyłącznie za wiedzą i zgodą osób pełnoletnich 

(rodzic/opiekun prawny, trener, nauczyciel). 

5. Osoby pełnoletnie wyrażające zgodę na przebywanie osób niepełnoletnich na Obiekcie zobowiązane są 

do pouczenia swoich podopiecznych o zasadach korzystania z Obiektu. 

6. Warunkiem korzystania z Obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego. 

7. Z urządzeń będących na wyposażenia Obiektu wolno korzystać wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem, 

przestrzegając zasad bezpieczeństwa. 

8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenie Obiektu zabrania się: 

a) rozpalania ognia, palenia tytoniu, spożywania alkoholu i używania środków odurzających, 

b) przebywania osób będących pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, 

c) wprowadzania i użytkowania na terenie Obiektu przedmiotów niebezpiecznych i sprzętu niezgodnego 

z przeznaczeniem na Obiekcie, np. roweru, motoroweru, deskorolki, rolek, itp., 

d) niszczenia urządzeń oraz innego wyposażenia Obiektu, 

e) zaśmiecania Obiektu, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych, 

f) przeszkadzania w zajęciach lub zabawie, 

g) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych, 

h) wprowadzania zwierząt, 

i) korzystania z obiektu w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem. 

9. Każdy przypadek stwierdzenia niesprawności obiektu lub urządzeń należy zgłosić w Urzędzie Gminy 

w Nowym Mieście nad Wartą, ul. Poznańska 14, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą tel.: 61 287 40 06. Zabrania 

się korzystania z niesprawnych urządzeń znajdujących się na terenie Obiektu. 

10. Wobec osób nieprzestrzegających postanowień niniejszego regulaminu zostaną wyciągnięte wszelkie 

konsekwencje prawne wynikające  z obowiązujących przepisów prawa. 

11. Obiekt, za zgodą Administratora, może być wykorzystywany w szczególności do organizowania 

zawodów, turniejów, spotkań plenerowych, imprez masowych. Za bezpieczeństwo i porządek podczas imprezy 

odbywającej się na Obiekcie odpowiada jej organizator. 

12. Administrator Obiektu może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień zakazać 

dalszego korzystania z Obiektu. 

13. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych lub prac pielęgnacyjnych Administrator może 

zabronić korzystania z Obiektu poprzez wywieszenie w widocznym miejscu na terenie Obiektu stosownej 

informacji. 

14.  Cisza nocna na Obiekcie obowiązuje od godziny 22
00

-6
00

. 

15. O wszelkich aktach wandalizmu lub innych niebezpiecznych zdarzeniach mających miejsce na obszarze 

boiska należy poinformować Policję 997 lub zadzwonić pod numery alarmowe: Straż Pożarna – 998, 

Pogotowie Ratunkowe – 999, z telefonów komórkowych – 112. 
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