
UCHWAŁA NR 408/XLIV/2010  

RADY MIEJSKIEJ W KŁOBUCKU  

z dnia 25 maja 2010 r.  

 

w sprawie regulaminów obiektów sportowych i rekreacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Kłobuck 

 

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. 

2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 26 października o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 

2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. 

Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95) Rada Miejska w Kłobucku 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się następujące regulaminy obiektów sportowych i rekreacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy 

Kłobuck, zwane dalej regulaminami: 

§ 2. Regulaminy obowiązują na terenach będących własnością Gminy lub zarządzanych przez Gminę, jak również 

w obiektach stanowiących własność Gminy, których wykaz określa załącznik nr 7 do uchwały.  

§ 3.  1. Regulaminy podaje się do publicznej wiadomości na tablicach informacyjnych na wszystkich obiektach, 

których dotyczą. 

2. Na tablicach informacyjnych wraz z treścią właściwego regulaminu podaje się numery alarmowe oraz numery 

zarządców.  

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłobucka.  

§ 5. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie

14 dni od dnia jej ogłoszenia.  

1) Regulamin boiska w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do uchwały,

2) Regulamin sali sportowej w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do uchwały,

3) Regulamin placu zabaw w brzmieniu określonym w załączniku nr 3 do uchwały,

4) Regulamin pływalni w brzmieniu określonym w załączniku nr 4 do uchwały,

5) Regulamin kąpieliska wodnego nad Zbiornikiem Wodnym Zakrzew w Kłobucku w brzmieniu określonym 

w załączniku nr 5 do uchwały, 

6) Regulamin Zbiornika Wodnego Zakrzew w Kłobucku w brzmieniu określonym w załączniku nr 6 do uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskej 

w Kłobucku  

 

inż. Józef Batóg 

 

REGULAMIN BOISKA  

§ 1. Boisko to ogólnodostępny obiekt służący do rozgrywania meczów i innych zawodów oraz przeprowadzania 

zajęć sportowych i rekreacyjnych.  

§ 2.  1. Boisko czynne jest codziennie. 

2. Boisko jest nieczynne w godzinach nocnych.  

§ 3. Wstęp na teren boiska jest bezpłatny.  

§ 4. Z zastrzeżeniem § 5 regulaminu, z boiska mogą korzystać osoby małoletnie.  

§ 5. Dzieci poniżej 7 roku życia korzystają z boiska wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.  

§ 6. Korzystanie z boiska nie może stwarzać zagrożenia dla innych osób.  

§ 7. Na terenie boiska zabrania się: 

§ 8. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia znajdujące się na boisku ponoszą odpowiedzialność materialną za 

wyrządzone szkody.  

Załącznik nr 1  

do uchwały Nr 408/XLIV/2010 

Rady Miejskiej w Kłobucku 

z dnia 25 maja 2010 r.

1) zakłócania porządku publicznego,

2) huśtania się na bramkach i innych metalowych elementach wyposażenia boisku oraz użytkowania ich w inny 

sposób niezgodny z przeznaczeniem, 

3) montowania sprzętu lub urządzeń własnej konstrukcji,

4) wjazdu na teren boiska wszelkich pojazdów mechanicznych z wyjątkiem pojazdów uprzywilejowanych, obsługi 

technicznej i innych pojazdów za zgodą zarządcy boiska, 

5) jazdy na rolkach lub deskorolkach,

6) zaśmiecania obiektu,

7) palenia ognia oraz używania materiałów pirotechnicznych albo innych niebezpiecznych materiałów lub substancji 

chemicznych, z zastrzeżeniem uzyskania pisemnej zgody zarządcy boiska, 

8) wprowadzania zwierząt,

9) wnoszenia przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu innych użytkowników, w szczególności noży, scyzoryków, 

szklanych opakowań i kijów baseballowych, 

10) wnoszenia i spożywania alkoholu, z wyjątkiem sprzedaży dokonywanej na podstawie zezwolenia jednorazowego 

wydanego przez burmistrza na podstawie art. 181 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu 

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz związanego z tą sprzedażą spożywania alkoholu, 

11) zażywania środków odurzających.

12) używania wszelkiego rodzaju broni palnej, pneumatycznej oraz broni białej typu łuk, kusza, proca. W/w przepis 

nie ma zastosowania w czasie zawodów sportowych lub treningów zorganizowanych zgodnie z odrębnymi 

przepisami. 

Przewodniczący Rady Miejskej 

w Kłobucku  

 

inż. Józef Batóg 

 

REGULAMIN SALI SPORTOWEJ  

§ 1.   

1. Sala sportowa jest obiektem służącym do przeprowadzania zajęć i rozgrywek sportowych oraz innych imprez 

rekreacyjno-sportowych i kulturalnych.  

2. Sala sportowa nie jest powszechnie dostępna. Zajęcia w sali odbywają się według wcześniej ustalonego 

harmonogramu.  

3. Sala sportowa jest czynna w godzinach ustalonych przez dyrektora lub kierownika gminnej jednostki 

organizacyjnej, na której terenie sala jest zlokalizowana, z zastrzeżeniem, iż w dni powszednie w godzinach od 800 do 

1500 hala sportowa udostępniona jest przede wszystkim na realizację zajęć dydaktycznych z zakresu wychowania 

fizycznego dla szkół gminnych i powiatowych.  

4. Z zastrzeżeniem ust. 3 sala sportowa udostępniana jest osobom fizycznym lub zorganizowanym grupom.  

§ 2.  1. Za udostępnianie sali sportowej, o którym mowa w § 1 ust. 4 pobierane są opłaty według stawki 

godzinowej ustalonej przez dyrektora lub kierownika gminnej jednostki organizacyjnej, na której terenie sala jest 

zlokalizowana. 

2. W uzasadnionych przypadkach osoba wymieniona w ust. 1 może zwolnić z odpłatności osoby korzystające z sali

sportowej.  

§ 3. Z sali sportowej mogą korzystać: 

§ 4.  1. Korzystający z sali sportowej zobowiązani są używać strojów sportowych oraz obuwia sportowego. 

2. Osoby korzystające z sali sportowej oraz prowadzące zajęcia zobowiązuje się do: 

3. Na terenie sali sportowej obowiązuje zachowanie porządku i czystości.  

4. Osoby korzystające z sali sportowej powinny zabezpieczyć we własnym zakresie należące do nich mienie 

wartościowe.  

5. O wszelkich przypadkach uszkodzenia sprzętu, wyposażenia, urządzeń oraz występujących zagrożeniach należy 

natychmiast powiadomić osoby prowadzące zajęcia i obsługę sali sportowej.  

6. Za bezpieczeństwo i przestrzeganie regulaminu sali sportowej odpowiedzialni są prowadzący zajęcia oraz 

organizatorzy zawodów, imprez sportowych i innych zajęć.  

§ 5. Zabrania się wnoszenia na salę sportową: 

§ 6. Zakazuje się: 

§ 7.  1. Osoby uszkadzające sprzęt lub urządzenia sali sportowej ponoszą odpowiedzialność materialną za 

wyrządzone szkody. 

2. Osoby korzystające z sali sportowej zobowiązuje się do zapoznania z powyższym Regulaminem i przestrzegania 

go.  

Załącznik nr 2  

do uchwały Nr 408/XLIV/2010 

Rady Miejskiej w Kłobucku 

z dnia 25 maja 2010 r.

1) dzieci i młodzież szkolna pod nadzorem nauczycieli lub instruktorów,

2) kluby, sekcje i związki sportowe pod nadzorem instruktora lub trenera,

3) zakłady pracy, instytucje, organizacje,

4) osoby, które wykupiły bilet, karnet lub biorą udział w zorganizowanych zawodach lub zajęciach.

1) 1) punktualnego rozpoczynania i kończenia zajęć,

2) przestrzegania przepisów bhp, ppoż. i porządkowych;

3) podporządkowania się poleceniom personelu obiektów sportowych i prowadzącego zajęcia.

1) wszelkiego rodzaju niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych 

i materiałów stwarzających niebezpieczeństwo pożaru, 

2) środków odurzających,

3) puszek, butelek i innych przedmiotów wykonanych z kruchego lub twardego materiału.

1) wstępu osobom w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub wszelkiego rodzaju środków odurzających,

2) wchodzenia na salę bez uzgodnienia z zarządcą sali sportowej;

3) wprowadzania na teren sali zwierząt,

4) wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, z zastrzeżeniem uzyskania pisemnej zgody zarządcy sali 

sportowej. 

5) używania wszelkiego rodzaju broni palnej, pneumatycznej oraz broni białej typu łuk, kusza, proca. W/w przepis nie

ma zastosowania w czasie zawodów sportowych lub treningów zorganizowanych zgodnie z odrębnymi przepisami 

Przewodniczący Rady Miejskej 

w Kłobucku  

 

inż. Józef Batóg 

 

REGULAMIN PLACU ZABAW  

§ 1. Plac zabaw jest to ogólnodostępny teren służący zabawie oraz rekreacji dzieci i młodzieży.  

§ 2. Urządzenia zabawowe znajdujące się na placu zabaw przeznaczone są dla dzieci i młodzieży do lat 15.  

§ 3. Dzieci poniżej 7 roku życia powinny przebywać na terenie placu zabaw pod opieką osób pełnoletnich.  

§ 4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieci, rodzice i opiekunowie powinni uprzednio sprawdzić stan urządzeń 

zabawowych.  

§ 5. Osoby przebywające na terenie placu zabaw obowiązane są do: 

§ 6. Na terenie placu zabaw zabrania się: 

§ 7. Osoby niszczące urządzenia lub sprzęt znajdujące się na placu zabaw ponoszą odpowiedzialność materialną za 

wyrządzone szkody.  

Załącznik nr 3  

do uchwały Nr 408/XLIV/2010 

Rady Miejskiej w Kłobucku 

z dnia 25 maja 2010 r.

1) zachowania porządku publicznego,

2) kulturalnego zachowania się.

1) zaśmiecania terenu i niszczenia zieleni oraz urządzeń zabawowych,

2) wjeżdżania pojazdami mechanicznymi oraz jazdy na rowerze w pobliżu urządzeń zabawowych,

3) jazdy na rolkach lub deskorolkach,

4) gier zespołowych, chyba że plac zabaw wyposażony jest w urządzenia służące do rozgrywania takich gier,

5) wprowadzania zwierząt,

6) spożywania alkoholu oraz zażywania środków odurzających,

7) palenia ognia oraz używania materiałów pirotechnicznych albo innych niebezpiecznych materiałów lub substancji 

chemicznych, z zastrzeżeniem uzyskania pisemnej zgody zarządcy, 

8) korzystania z placu zabaw po zmroku oraz w czasie niesprzyjających warunków pogodowych,

9) montowania i korzystania z urządzeń lub sprzętu własnej konstrukcji,

10) używania wszelkiego rodzaju broni palnej, pneumatycznej oraz broni białej typu łuk, kusza, proca. W/w przepis 

nie ma zastosowania w czasie zawodów sportowych lub treningów zorganizowanych zgodnie z odrębnymi 

przepisami. 

Przewodniczący Rady Miejskej 

w Kłobucku  

 

inż. Józef Batóg 

 

REGULAMIN PŁYWALNI  

§ 1. Pływalnia jest obiektem rekreacyjnym Gminy Kłobuck.  

§ 2. Każda osoba korzystająca z pływalni zobowiązana jest do zapoznania się i przestrzegania niniejszego 

regulaminu.  

§ 3.  1. Z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, pływalnia czynna jest codziennie w godzinach od 7;00 do 22;00. 

2. W soboty i niedziele pływalnia czynna jest w godzinach od 13;00 do 20;00.  

3. Pływalnia jest zamknięta na czas konieczny do usunięcia awarii, przeprowadzenia konserwacji lub remontu.  

§ 4. Z pływalni korzystać mogą: 

§ 5. Podczas zajęć grupowych osoby nieuczestniczące w tych zajęciach mogą przebywać wyłącznie w holu 

pływalni lub za zgodą instruktora prowadzącego zajęcia na widowni.  

§ 6. Z pływalni nie mogą korzystać osoby: 

§ 7. Dzieci poniżej 7 roku życia korzystają z pływalni wyłącznie pod opieką i nadzorem osoby pełnoletniej.  

§ 8. Na jednego instruktora lub osobę prowadzącą zajęcia nie może przypadać więcej niż 15 osób.  

§ 9. Wchodzący na pływalnię zobowiązani są do korzystania z szatni i pozostawienia w niej okrycia oraz zmiany 

obuwia na klapki basenowe.  

§ 10. Wstęp na halę basenową możliwy jest wyłącznie w stroju kąpielowym, czepku oraz klapkach basenowych, 

po uprzednim umyciu się pod natryskiem i dezynfekcji stóp w brodziku.  

§ 11. Na terenie pływalni ustanawia się następujące sygnały ostrzegawcze: 

§ 12. Na torach pływackich obowiązuje ruch prawostronny.  

§ 13. Skoki do wody dozwolone są wyłącznie podczas zawodów sportowych oraz na zajęciach pod nadzorem 

instruktora lub trenera.  

§ 14. Wszystkie zajęcia na pływalni odbywają się w obecności ratownika, który nadzoruje przestrzeganie 

niniejszego regulaminu. Osoby korzystające z pływalni zobowiązane są do podporządkowania się jego poleceniom.  

§ 15. Zabrania się: 

§ 16. Kierownictwo pływalni może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień zakazać 

dalszego korzystania z pływalni.  

§ 17. Grupy korzystające z pływalni powinny po zajęciach złożyć w wyznaczonych miejscach sprzęt sportowy 

i ratowniczy.  

§ 18. Grupy i osoby korzystające z pływalni upoważnione są do korzystania z szatni 15 minut przed rozpoczęciem 

zajęć. Po zajęciach szatnia powinna być niezwłocznie opróżniona. Za przedmioty wartościowe pozostawione w szatni, 

a nieoddane na przechowanie kierownikowi grupy lub do depozytu, kierownictwo pływalni nie ponosi 

odpowiedzialności.  

§ 19. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia pływalni ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.

§ 20. Ratownicy pełniący dyżur na pływalni sprawują ogólny nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu. 

Wszystkie osoby przebywające na terenie pływalni zobowiązane są do podporządkowania się ich poleceniom.  

Załącznik nr 4  

do uchwały Nr 408/XLIV/2010 

Rady Miejskiej w Kłobucku 

z dnia 25 maja 2010 r.

1) grupowo – osoby uczące się pływać lub trenujące pływanie pod opieką instruktora lub innej osoby uprawnionej 

do prowadzenia zajęć, 

2) indywidualnie – osoby umiejące pływać, a osoby nieumiejące pływać wyłącznie w strefie niskiej wody.

1) znajdujące się w stanie nietrzeźwości, odurzenia narkotykami lub podobnymi środkami,

2) uczulone na środki odkażające wodę,

3) z otwartymi ranami i stanami zapalnymi skóry,

4) cierpiące na choroby górnych dróg oddechowych oraz choroby, które mogą stworzyć zagrożenie dla zdrowia 

innych użytkowników pływalni. 

1) gwizdek – oznaczający zakończenie zajęć grupowych równoznaczne z nakazem niezwłocznego opuszczenia wody 

lub zwrócenie uwagi przez ratownika z powodu niezgodnego z regulaminem zachowania się, 

2) długa syrena – oznaczająca nakaz natychmiastowego opuszczenia wody przez wszystkich użytkowników.

1) biegania po hali basenowej,

2) spychania lub wrzucania do wody innych użytkowników,

3) utrudniania pływania innym użytkownikom,

4) hałasowania,

5) posiadania w wodzie ostrych przedmiotów,

6) spożywania posiłków w hali basenowej oraz żucia gumy podczas pływania,

7) spożywania alkoholu i zażywania środków odurzających.

Przewodniczący Rady Miejskej 

w Kłobucku  

 

inż. Józef Batóg 

 

REGULAMIN KĄPIELISKA NAD ZBIORNIKIEM WODNYM ZAKRZEW W KŁOBUCKU  

§ 1. Kąpielisko jest obiektem zarządzanym przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kłobucku.  

§ 2. Kąpielisko otwarte jest w okresie od 24 czerwca do 31 sierpnia każdego roku, codziennie w godzinach do 

10;00 do 18;00, o ile pozwalają na to warunki atmosferyczne.  

§ 3.  1. Osoby korzystające z kąpieliska obowiązane są stosować się do sygnalizacji w postaci białej lub czerwonej

flagi wywieszonej na maszcie zlokalizowanym przy wieży ratownika. 

2. Biały kolor flagi oznacza, iż kąpiel jest dozwolona.  

3. Czerwony kolor flagi oznacza zakaz kąpieli.  

§ 4. Dzieci w wieku do 7 lat mogą przebywać na terenie kąpieliska oraz kąpać się wyłącznie pod opieką 

pełnoletnich.  

§ 5. Zabrania się wstępu i przebywania na terenie kąpieliska osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu 

lub innych środków o podobnym działaniu.  

§ 6. Osoby korzystające z kąpieliska zobowiązane są ściśle stosować się do zaleceń ratowników.  

§ 7. Ratownicy noszą ubiór z emblematem WOPR i napisem RATOWNIK.  

§ 8. Osobom znajdującym się na terenie kąpieliska nie wolno: 

Załącznik nr 5  

do uchwały Nr 408/XLIV/2010 

Rady Miejskiej w Kłobucku 

z dnia 25 maja 2010 r.

1) przekraczać granic stref kąpieliska wyznaczonych: 

a) a) bojami koloru żółtego dla osób nieumiejących pływać (woda do głębokości 130 cm),

b) koloru czerwonego dla osób umiejących pływać (woda o głębokości powyżej 130 cm),

2) niszczyć urządzeń i sprzętu kąpieliska,

3) zakłócać wypoczynku i kąpieli innych osób, a w szczególności popychać i wrzucać inne osoby do wody,

4) spożywać alkoholu lub innych środków o podobnym działaniu,

5) zaśmiecać teren kąpieliska i plaży,

6) wprowadzać zwierząt.

Przewodniczący Rady Miejskej 

w Kłobucku  

 

inż. Józef Batóg 

 

REGULAMIN ZBIORNIKA WODNEGO ZAKRZEW W KŁOBUCKU  

§ 1. Nieruchomość „Zbiornik Wodny Zakrzew” położona w Kłobucku, przy ul. Stawowej, oznaczona jako działki 

nr 538\1, 539\1, 539\2 o pow. 14,3837 ha i stanowi własność Skarbu Państwa.  

§ 2. Zbiornik Wodny Zakrzew jest obiektem zarządzanym przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kłobucku, 

służącym rekreacji oraz uprawianiu sportów wodnych.  

§ 3. Korzystanie ze sprzętu wodnego następuje na własną odpowiedzialność, z tym że na całym zbiorniku wodnym 

obowiązuje zakaz korzystania z łodzi motorowych oraz skuterów wodnych.  

§ 4. Obowiązuje zakaz kąpieli w zbiorniku wodnym, z wyjątkiem wyznaczonego kąpieliska strzeżonego, na którym 

obowiązuje odrębny regulamin.  

§ 5. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie zbiornika wodnego wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.  

§ 6. Osobom wchodzącym na teren zbiornika wodnego lub przebywającym na tym terenie nie wolno: 

§ 7. Wprowadza się zakaz ruchu i parkowania samochodów wokół linii brzegowej zbiornika wodnego w odległości

20 m, za wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych.  

§ 8. Osoby przebywające na terenie zbiornika wodnego zobowiązuje są do przestrzegania niniejszego regulaminu 

oraz przepisów sanitarnych i przeciwpożarowych.  

Załącznik nr 6  

do uchwały Nr 408/XLIV/2010 

Rady Miejskiej w Kłobucku 

z dnia 25 maja 2010 r.

1) stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa oraz zakłócać wypoczynku innych osób,

2) zaśmiecać terenu wokół zbiornika,

3) wchodzić na urządzenia techniczne zapory i skakać z nich do wody,

4) rozpalać ognisk w lesie i wokół zbiornika, za wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych,

5) wprowadzać zwierząt, przy czym zakaz ten obowiązuje wyłącznie w strefie wyznaczonej znakami pionowymi 

ustawionymi przez zarządcę obiektu, 

6) spożywać napojów alkoholowych, z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych, jak również spożywać innych 

środków o podobnym działaniu. 

7) Używania wszelkiego rodzaju broni palnej, pneumatycznej oraz broni białej typu łuk, kusze, proca. W/w przepis 

nie ma zastosowania w czasie zawodów sportowych lub treningów zorganizowanych zgodnie z odrębnymi 

przepisami. 

Przewodniczący Rady Miejskej 

w Kłobucku  

 

inż. Józef Batóg 

 

1. Wykaz boisk: 

2. Wykaz sal sportowych: 

3. Wykaz placów zabaw: 

Załącznik nr 7  

do uchwały Nr 408/XLIV/2010 

Rady Miejskiej w Kłobucku 

z dnia 25 maja 2010 r.

1) Osiedle Nr 1 – Kłobuck ul. Andersa

2) Osiedle Nr 3 – Kłobuck ul. ul. Osiedlowa/Wyszyńskiego

3) Osiedle Nr 5 – Kłobuck ul. Hallera

4) Osiedle Nr 8 – Kłobuck ul. Cicha

5) Brody Malina – ul. Źródlana/ul. Pogodna

6) Niwa Skrzeszów – ul. Kasztanowa

7) Zakrzew – ul. Zakrzewska

1) Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kłobucku – ul. Sportowa 14

1) Osiedle Nr 1 – Kłobuck ul. Mała

2) Osiedle Nr 2 – Kłobuck ul. 11 Listopada 8, ul. Rómmla 2 , ul. Rómmla

3) Osiedle Nr 3 – Kłobuck ul. 11 Listopada; ul. Osiedlowa; ul. Baczyńskiego; ul. Spacerowa

4) Osiedle Nr 4 – Kłobuck ul. Parkowa

5) Osiedle Nr 5 – Kłobuck ul. Hallera

6) Osiedle Nr 8 – Kłobuck ul. Cicha

7) Brody Malina – ul. Źródlana.

8) Gruszewnia – ul. Kłobucka 59

9) Lgota – ul. Południowa nr dz. 599/3

10) Łobodno – ul. Prusa

11) Nowa Wieś – ul. Lipowa 52

12) Rybno – nr dz. 156 obręb Rybno

Przewodniczący Rady Miejskej 

w Kłobucku  

 

inż. Józef Batóg 
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UCHWAŁA NR 408/XLIV/2010  

RADY MIEJSKIEJ W KŁOBUCKU  

z dnia 25 maja 2010 r.  

 

w sprawie regulaminów obiektów sportowych i rekreacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Kłobuck 

 

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. 

2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 26 października o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 

2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. 

Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95) Rada Miejska w Kłobucku 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się następujące regulaminy obiektów sportowych i rekreacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy 

Kłobuck, zwane dalej regulaminami: 

§ 2. Regulaminy obowiązują na terenach będących własnością Gminy lub zarządzanych przez Gminę, jak również 

w obiektach stanowiących własność Gminy, których wykaz określa załącznik nr 7 do uchwały.  

§ 3.  1. Regulaminy podaje się do publicznej wiadomości na tablicach informacyjnych na wszystkich obiektach, 

których dotyczą. 

2. Na tablicach informacyjnych wraz z treścią właściwego regulaminu podaje się numery alarmowe oraz numery 

zarządców.  

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłobucka.  

§ 5. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie

14 dni od dnia jej ogłoszenia.  

1) Regulamin boiska w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do uchwały,

2) Regulamin sali sportowej w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do uchwały,

3) Regulamin placu zabaw w brzmieniu określonym w załączniku nr 3 do uchwały,

4) Regulamin pływalni w brzmieniu określonym w załączniku nr 4 do uchwały,

5) Regulamin kąpieliska wodnego nad Zbiornikiem Wodnym Zakrzew w Kłobucku w brzmieniu określonym 

w załączniku nr 5 do uchwały, 

6) Regulamin Zbiornika Wodnego Zakrzew w Kłobucku w brzmieniu określonym w załączniku nr 6 do uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskej 

w Kłobucku  

 

inż. Józef Batóg 

 

REGULAMIN BOISKA  

§ 1. Boisko to ogólnodostępny obiekt służący do rozgrywania meczów i innych zawodów oraz przeprowadzania 

zajęć sportowych i rekreacyjnych.  

§ 2.  1. Boisko czynne jest codziennie. 

2. Boisko jest nieczynne w godzinach nocnych.  

§ 3. Wstęp na teren boiska jest bezpłatny.  

§ 4. Z zastrzeżeniem § 5 regulaminu, z boiska mogą korzystać osoby małoletnie.  

§ 5. Dzieci poniżej 7 roku życia korzystają z boiska wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.  

§ 6. Korzystanie z boiska nie może stwarzać zagrożenia dla innych osób.  

§ 7. Na terenie boiska zabrania się: 

§ 8. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia znajdujące się na boisku ponoszą odpowiedzialność materialną za 

wyrządzone szkody.  

Załącznik nr 1  

do uchwały Nr 408/XLIV/2010 

Rady Miejskiej w Kłobucku 

z dnia 25 maja 2010 r.

1) zakłócania porządku publicznego,

2) huśtania się na bramkach i innych metalowych elementach wyposażenia boisku oraz użytkowania ich w inny 

sposób niezgodny z przeznaczeniem, 

3) montowania sprzętu lub urządzeń własnej konstrukcji,

4) wjazdu na teren boiska wszelkich pojazdów mechanicznych z wyjątkiem pojazdów uprzywilejowanych, obsługi 

technicznej i innych pojazdów za zgodą zarządcy boiska, 

5) jazdy na rolkach lub deskorolkach,

6) zaśmiecania obiektu,

7) palenia ognia oraz używania materiałów pirotechnicznych albo innych niebezpiecznych materiałów lub substancji 

chemicznych, z zastrzeżeniem uzyskania pisemnej zgody zarządcy boiska, 

8) wprowadzania zwierząt,

9) wnoszenia przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu innych użytkowników, w szczególności noży, scyzoryków, 

szklanych opakowań i kijów baseballowych, 

10) wnoszenia i spożywania alkoholu, z wyjątkiem sprzedaży dokonywanej na podstawie zezwolenia jednorazowego 

wydanego przez burmistrza na podstawie art. 181 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu 

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz związanego z tą sprzedażą spożywania alkoholu, 

11) zażywania środków odurzających.

12) używania wszelkiego rodzaju broni palnej, pneumatycznej oraz broni białej typu łuk, kusza, proca. W/w przepis 

nie ma zastosowania w czasie zawodów sportowych lub treningów zorganizowanych zgodnie z odrębnymi 

przepisami. 

Przewodniczący Rady Miejskej 

w Kłobucku  

 

inż. Józef Batóg 

 

REGULAMIN SALI SPORTOWEJ  

§ 1.   

1. Sala sportowa jest obiektem służącym do przeprowadzania zajęć i rozgrywek sportowych oraz innych imprez 

rekreacyjno-sportowych i kulturalnych.  

2. Sala sportowa nie jest powszechnie dostępna. Zajęcia w sali odbywają się według wcześniej ustalonego 

harmonogramu.  

3. Sala sportowa jest czynna w godzinach ustalonych przez dyrektora lub kierownika gminnej jednostki 

organizacyjnej, na której terenie sala jest zlokalizowana, z zastrzeżeniem, iż w dni powszednie w godzinach od 800 do 

1500 hala sportowa udostępniona jest przede wszystkim na realizację zajęć dydaktycznych z zakresu wychowania 

fizycznego dla szkół gminnych i powiatowych.  

4. Z zastrzeżeniem ust. 3 sala sportowa udostępniana jest osobom fizycznym lub zorganizowanym grupom.  

§ 2.  1. Za udostępnianie sali sportowej, o którym mowa w § 1 ust. 4 pobierane są opłaty według stawki 

godzinowej ustalonej przez dyrektora lub kierownika gminnej jednostki organizacyjnej, na której terenie sala jest 

zlokalizowana. 

2. W uzasadnionych przypadkach osoba wymieniona w ust. 1 może zwolnić z odpłatności osoby korzystające z sali

sportowej.  

§ 3. Z sali sportowej mogą korzystać: 

§ 4.  1. Korzystający z sali sportowej zobowiązani są używać strojów sportowych oraz obuwia sportowego. 

2. Osoby korzystające z sali sportowej oraz prowadzące zajęcia zobowiązuje się do: 

3. Na terenie sali sportowej obowiązuje zachowanie porządku i czystości.  

4. Osoby korzystające z sali sportowej powinny zabezpieczyć we własnym zakresie należące do nich mienie 

wartościowe.  

5. O wszelkich przypadkach uszkodzenia sprzętu, wyposażenia, urządzeń oraz występujących zagrożeniach należy 

natychmiast powiadomić osoby prowadzące zajęcia i obsługę sali sportowej.  

6. Za bezpieczeństwo i przestrzeganie regulaminu sali sportowej odpowiedzialni są prowadzący zajęcia oraz 

organizatorzy zawodów, imprez sportowych i innych zajęć.  

§ 5. Zabrania się wnoszenia na salę sportową: 

§ 6. Zakazuje się: 

§ 7.  1. Osoby uszkadzające sprzęt lub urządzenia sali sportowej ponoszą odpowiedzialność materialną za 

wyrządzone szkody. 

2. Osoby korzystające z sali sportowej zobowiązuje się do zapoznania z powyższym Regulaminem i przestrzegania 

go.  

Załącznik nr 2  

do uchwały Nr 408/XLIV/2010 

Rady Miejskiej w Kłobucku 

z dnia 25 maja 2010 r.

1) dzieci i młodzież szkolna pod nadzorem nauczycieli lub instruktorów,

2) kluby, sekcje i związki sportowe pod nadzorem instruktora lub trenera,

3) zakłady pracy, instytucje, organizacje,

4) osoby, które wykupiły bilet, karnet lub biorą udział w zorganizowanych zawodach lub zajęciach.

1) 1) punktualnego rozpoczynania i kończenia zajęć,

2) przestrzegania przepisów bhp, ppoż. i porządkowych;

3) podporządkowania się poleceniom personelu obiektów sportowych i prowadzącego zajęcia.

1) wszelkiego rodzaju niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych 

i materiałów stwarzających niebezpieczeństwo pożaru, 

2) środków odurzających,

3) puszek, butelek i innych przedmiotów wykonanych z kruchego lub twardego materiału.

1) wstępu osobom w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub wszelkiego rodzaju środków odurzających,

2) wchodzenia na salę bez uzgodnienia z zarządcą sali sportowej;

3) wprowadzania na teren sali zwierząt,

4) wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, z zastrzeżeniem uzyskania pisemnej zgody zarządcy sali 

sportowej. 

5) używania wszelkiego rodzaju broni palnej, pneumatycznej oraz broni białej typu łuk, kusza, proca. W/w przepis nie

ma zastosowania w czasie zawodów sportowych lub treningów zorganizowanych zgodnie z odrębnymi przepisami 

Przewodniczący Rady Miejskej 

w Kłobucku  

 

inż. Józef Batóg 

 

REGULAMIN PLACU ZABAW  

§ 1. Plac zabaw jest to ogólnodostępny teren służący zabawie oraz rekreacji dzieci i młodzieży.  

§ 2. Urządzenia zabawowe znajdujące się na placu zabaw przeznaczone są dla dzieci i młodzieży do lat 15.  

§ 3. Dzieci poniżej 7 roku życia powinny przebywać na terenie placu zabaw pod opieką osób pełnoletnich.  

§ 4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieci, rodzice i opiekunowie powinni uprzednio sprawdzić stan urządzeń 

zabawowych.  

§ 5. Osoby przebywające na terenie placu zabaw obowiązane są do: 

§ 6. Na terenie placu zabaw zabrania się: 

§ 7. Osoby niszczące urządzenia lub sprzęt znajdujące się na placu zabaw ponoszą odpowiedzialność materialną za 

wyrządzone szkody.  

Załącznik nr 3  

do uchwały Nr 408/XLIV/2010 

Rady Miejskiej w Kłobucku 

z dnia 25 maja 2010 r.

1) zachowania porządku publicznego,

2) kulturalnego zachowania się.

1) zaśmiecania terenu i niszczenia zieleni oraz urządzeń zabawowych,

2) wjeżdżania pojazdami mechanicznymi oraz jazdy na rowerze w pobliżu urządzeń zabawowych,

3) jazdy na rolkach lub deskorolkach,

4) gier zespołowych, chyba że plac zabaw wyposażony jest w urządzenia służące do rozgrywania takich gier,

5) wprowadzania zwierząt,

6) spożywania alkoholu oraz zażywania środków odurzających,

7) palenia ognia oraz używania materiałów pirotechnicznych albo innych niebezpiecznych materiałów lub substancji 

chemicznych, z zastrzeżeniem uzyskania pisemnej zgody zarządcy, 

8) korzystania z placu zabaw po zmroku oraz w czasie niesprzyjających warunków pogodowych,

9) montowania i korzystania z urządzeń lub sprzętu własnej konstrukcji,

10) używania wszelkiego rodzaju broni palnej, pneumatycznej oraz broni białej typu łuk, kusza, proca. W/w przepis 

nie ma zastosowania w czasie zawodów sportowych lub treningów zorganizowanych zgodnie z odrębnymi 

przepisami. 

Przewodniczący Rady Miejskej 

w Kłobucku  

 

inż. Józef Batóg 

 

REGULAMIN PŁYWALNI  

§ 1. Pływalnia jest obiektem rekreacyjnym Gminy Kłobuck.  

§ 2. Każda osoba korzystająca z pływalni zobowiązana jest do zapoznania się i przestrzegania niniejszego 

regulaminu.  

§ 3.  1. Z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, pływalnia czynna jest codziennie w godzinach od 7;00 do 22;00. 

2. W soboty i niedziele pływalnia czynna jest w godzinach od 13;00 do 20;00.  

3. Pływalnia jest zamknięta na czas konieczny do usunięcia awarii, przeprowadzenia konserwacji lub remontu.  

§ 4. Z pływalni korzystać mogą: 

§ 5. Podczas zajęć grupowych osoby nieuczestniczące w tych zajęciach mogą przebywać wyłącznie w holu 

pływalni lub za zgodą instruktora prowadzącego zajęcia na widowni.  

§ 6. Z pływalni nie mogą korzystać osoby: 

§ 7. Dzieci poniżej 7 roku życia korzystają z pływalni wyłącznie pod opieką i nadzorem osoby pełnoletniej.  

§ 8. Na jednego instruktora lub osobę prowadzącą zajęcia nie może przypadać więcej niż 15 osób.  

§ 9. Wchodzący na pływalnię zobowiązani są do korzystania z szatni i pozostawienia w niej okrycia oraz zmiany 

obuwia na klapki basenowe.  

§ 10. Wstęp na halę basenową możliwy jest wyłącznie w stroju kąpielowym, czepku oraz klapkach basenowych, 

po uprzednim umyciu się pod natryskiem i dezynfekcji stóp w brodziku.  

§ 11. Na terenie pływalni ustanawia się następujące sygnały ostrzegawcze: 

§ 12. Na torach pływackich obowiązuje ruch prawostronny.  

§ 13. Skoki do wody dozwolone są wyłącznie podczas zawodów sportowych oraz na zajęciach pod nadzorem 

instruktora lub trenera.  

§ 14. Wszystkie zajęcia na pływalni odbywają się w obecności ratownika, który nadzoruje przestrzeganie 

niniejszego regulaminu. Osoby korzystające z pływalni zobowiązane są do podporządkowania się jego poleceniom.  

§ 15. Zabrania się: 

§ 16. Kierownictwo pływalni może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień zakazać 

dalszego korzystania z pływalni.  

§ 17. Grupy korzystające z pływalni powinny po zajęciach złożyć w wyznaczonych miejscach sprzęt sportowy 

i ratowniczy.  

§ 18. Grupy i osoby korzystające z pływalni upoważnione są do korzystania z szatni 15 minut przed rozpoczęciem 

zajęć. Po zajęciach szatnia powinna być niezwłocznie opróżniona. Za przedmioty wartościowe pozostawione w szatni, 

a nieoddane na przechowanie kierownikowi grupy lub do depozytu, kierownictwo pływalni nie ponosi 

odpowiedzialności.  

§ 19. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia pływalni ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.

§ 20. Ratownicy pełniący dyżur na pływalni sprawują ogólny nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu. 

Wszystkie osoby przebywające na terenie pływalni zobowiązane są do podporządkowania się ich poleceniom.  

Załącznik nr 4  

do uchwały Nr 408/XLIV/2010 

Rady Miejskiej w Kłobucku 

z dnia 25 maja 2010 r.

1) grupowo – osoby uczące się pływać lub trenujące pływanie pod opieką instruktora lub innej osoby uprawnionej 

do prowadzenia zajęć, 

2) indywidualnie – osoby umiejące pływać, a osoby nieumiejące pływać wyłącznie w strefie niskiej wody.

1) znajdujące się w stanie nietrzeźwości, odurzenia narkotykami lub podobnymi środkami,

2) uczulone na środki odkażające wodę,

3) z otwartymi ranami i stanami zapalnymi skóry,

4) cierpiące na choroby górnych dróg oddechowych oraz choroby, które mogą stworzyć zagrożenie dla zdrowia 

innych użytkowników pływalni. 

1) gwizdek – oznaczający zakończenie zajęć grupowych równoznaczne z nakazem niezwłocznego opuszczenia wody 

lub zwrócenie uwagi przez ratownika z powodu niezgodnego z regulaminem zachowania się, 

2) długa syrena – oznaczająca nakaz natychmiastowego opuszczenia wody przez wszystkich użytkowników.

1) biegania po hali basenowej,

2) spychania lub wrzucania do wody innych użytkowników,

3) utrudniania pływania innym użytkownikom,

4) hałasowania,

5) posiadania w wodzie ostrych przedmiotów,

6) spożywania posiłków w hali basenowej oraz żucia gumy podczas pływania,

7) spożywania alkoholu i zażywania środków odurzających.

Przewodniczący Rady Miejskej 

w Kłobucku  

 

inż. Józef Batóg 

 

REGULAMIN KĄPIELISKA NAD ZBIORNIKIEM WODNYM ZAKRZEW W KŁOBUCKU  

§ 1. Kąpielisko jest obiektem zarządzanym przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kłobucku.  

§ 2. Kąpielisko otwarte jest w okresie od 24 czerwca do 31 sierpnia każdego roku, codziennie w godzinach do 

10;00 do 18;00, o ile pozwalają na to warunki atmosferyczne.  

§ 3.  1. Osoby korzystające z kąpieliska obowiązane są stosować się do sygnalizacji w postaci białej lub czerwonej

flagi wywieszonej na maszcie zlokalizowanym przy wieży ratownika. 

2. Biały kolor flagi oznacza, iż kąpiel jest dozwolona.  

3. Czerwony kolor flagi oznacza zakaz kąpieli.  

§ 4. Dzieci w wieku do 7 lat mogą przebywać na terenie kąpieliska oraz kąpać się wyłącznie pod opieką 

pełnoletnich.  

§ 5. Zabrania się wstępu i przebywania na terenie kąpieliska osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu 

lub innych środków o podobnym działaniu.  

§ 6. Osoby korzystające z kąpieliska zobowiązane są ściśle stosować się do zaleceń ratowników.  

§ 7. Ratownicy noszą ubiór z emblematem WOPR i napisem RATOWNIK.  

§ 8. Osobom znajdującym się na terenie kąpieliska nie wolno: 

Załącznik nr 5  

do uchwały Nr 408/XLIV/2010 

Rady Miejskiej w Kłobucku 

z dnia 25 maja 2010 r.

1) przekraczać granic stref kąpieliska wyznaczonych: 

a) a) bojami koloru żółtego dla osób nieumiejących pływać (woda do głębokości 130 cm),

b) koloru czerwonego dla osób umiejących pływać (woda o głębokości powyżej 130 cm),

2) niszczyć urządzeń i sprzętu kąpieliska,

3) zakłócać wypoczynku i kąpieli innych osób, a w szczególności popychać i wrzucać inne osoby do wody,

4) spożywać alkoholu lub innych środków o podobnym działaniu,

5) zaśmiecać teren kąpieliska i plaży,

6) wprowadzać zwierząt.

Przewodniczący Rady Miejskej 

w Kłobucku  

 

inż. Józef Batóg 

 

REGULAMIN ZBIORNIKA WODNEGO ZAKRZEW W KŁOBUCKU  

§ 1. Nieruchomość „Zbiornik Wodny Zakrzew” położona w Kłobucku, przy ul. Stawowej, oznaczona jako działki 

nr 538\1, 539\1, 539\2 o pow. 14,3837 ha i stanowi własność Skarbu Państwa.  

§ 2. Zbiornik Wodny Zakrzew jest obiektem zarządzanym przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kłobucku, 

służącym rekreacji oraz uprawianiu sportów wodnych.  

§ 3. Korzystanie ze sprzętu wodnego następuje na własną odpowiedzialność, z tym że na całym zbiorniku wodnym 

obowiązuje zakaz korzystania z łodzi motorowych oraz skuterów wodnych.  

§ 4. Obowiązuje zakaz kąpieli w zbiorniku wodnym, z wyjątkiem wyznaczonego kąpieliska strzeżonego, na którym 

obowiązuje odrębny regulamin.  

§ 5. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie zbiornika wodnego wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.  

§ 6. Osobom wchodzącym na teren zbiornika wodnego lub przebywającym na tym terenie nie wolno: 

§ 7. Wprowadza się zakaz ruchu i parkowania samochodów wokół linii brzegowej zbiornika wodnego w odległości

20 m, za wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych.  

§ 8. Osoby przebywające na terenie zbiornika wodnego zobowiązuje są do przestrzegania niniejszego regulaminu 

oraz przepisów sanitarnych i przeciwpożarowych.  

Załącznik nr 6  

do uchwały Nr 408/XLIV/2010 

Rady Miejskiej w Kłobucku 

z dnia 25 maja 2010 r.

1) stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa oraz zakłócać wypoczynku innych osób,

2) zaśmiecać terenu wokół zbiornika,

3) wchodzić na urządzenia techniczne zapory i skakać z nich do wody,

4) rozpalać ognisk w lesie i wokół zbiornika, za wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych,

5) wprowadzać zwierząt, przy czym zakaz ten obowiązuje wyłącznie w strefie wyznaczonej znakami pionowymi 

ustawionymi przez zarządcę obiektu, 

6) spożywać napojów alkoholowych, z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych, jak również spożywać innych 

środków o podobnym działaniu. 

7) Używania wszelkiego rodzaju broni palnej, pneumatycznej oraz broni białej typu łuk, kusze, proca. W/w przepis 

nie ma zastosowania w czasie zawodów sportowych lub treningów zorganizowanych zgodnie z odrębnymi 

przepisami. 

Przewodniczący Rady Miejskej 

w Kłobucku  

 

inż. Józef Batóg 

 

1. Wykaz boisk: 

2. Wykaz sal sportowych: 

3. Wykaz placów zabaw: 

Załącznik nr 7  

do uchwały Nr 408/XLIV/2010 

Rady Miejskiej w Kłobucku 

z dnia 25 maja 2010 r.

1) Osiedle Nr 1 – Kłobuck ul. Andersa

2) Osiedle Nr 3 – Kłobuck ul. ul. Osiedlowa/Wyszyńskiego

3) Osiedle Nr 5 – Kłobuck ul. Hallera

4) Osiedle Nr 8 – Kłobuck ul. Cicha

5) Brody Malina – ul. Źródlana/ul. Pogodna

6) Niwa Skrzeszów – ul. Kasztanowa

7) Zakrzew – ul. Zakrzewska

1) Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kłobucku – ul. Sportowa 14

1) Osiedle Nr 1 – Kłobuck ul. Mała

2) Osiedle Nr 2 – Kłobuck ul. 11 Listopada 8, ul. Rómmla 2 , ul. Rómmla

3) Osiedle Nr 3 – Kłobuck ul. 11 Listopada; ul. Osiedlowa; ul. Baczyńskiego; ul. Spacerowa

4) Osiedle Nr 4 – Kłobuck ul. Parkowa

5) Osiedle Nr 5 – Kłobuck ul. Hallera

6) Osiedle Nr 8 – Kłobuck ul. Cicha

7) Brody Malina – ul. Źródlana.

8) Gruszewnia – ul. Kłobucka 59

9) Lgota – ul. Południowa nr dz. 599/3

10) Łobodno – ul. Prusa

11) Nowa Wieś – ul. Lipowa 52

12) Rybno – nr dz. 156 obręb Rybno

Przewodniczący Rady Miejskej 

w Kłobucku  

 

inż. Józef Batóg 
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UCHWAŁA NR 408/XLIV/2010  

RADY MIEJSKIEJ W KŁOBUCKU  

z dnia 25 maja 2010 r.  

 

w sprawie regulaminów obiektów sportowych i rekreacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Kłobuck 

 

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. 

2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 26 października o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 

2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. 

Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95) Rada Miejska w Kłobucku 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się następujące regulaminy obiektów sportowych i rekreacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy 

Kłobuck, zwane dalej regulaminami: 

§ 2. Regulaminy obowiązują na terenach będących własnością Gminy lub zarządzanych przez Gminę, jak również 

w obiektach stanowiących własność Gminy, których wykaz określa załącznik nr 7 do uchwały.  

§ 3.  1. Regulaminy podaje się do publicznej wiadomości na tablicach informacyjnych na wszystkich obiektach, 

których dotyczą. 

2. Na tablicach informacyjnych wraz z treścią właściwego regulaminu podaje się numery alarmowe oraz numery 

zarządców.  

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłobucka.  

§ 5. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie

14 dni od dnia jej ogłoszenia.  

1) Regulamin boiska w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do uchwały,

2) Regulamin sali sportowej w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do uchwały,

3) Regulamin placu zabaw w brzmieniu określonym w załączniku nr 3 do uchwały,

4) Regulamin pływalni w brzmieniu określonym w załączniku nr 4 do uchwały,

5) Regulamin kąpieliska wodnego nad Zbiornikiem Wodnym Zakrzew w Kłobucku w brzmieniu określonym 

w załączniku nr 5 do uchwały, 

6) Regulamin Zbiornika Wodnego Zakrzew w Kłobucku w brzmieniu określonym w załączniku nr 6 do uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskej 

w Kłobucku  

 

inż. Józef Batóg 

 

REGULAMIN BOISKA  

§ 1. Boisko to ogólnodostępny obiekt służący do rozgrywania meczów i innych zawodów oraz przeprowadzania 

zajęć sportowych i rekreacyjnych.  

§ 2.  1. Boisko czynne jest codziennie. 

2. Boisko jest nieczynne w godzinach nocnych.  

§ 3. Wstęp na teren boiska jest bezpłatny.  

§ 4. Z zastrzeżeniem § 5 regulaminu, z boiska mogą korzystać osoby małoletnie.  

§ 5. Dzieci poniżej 7 roku życia korzystają z boiska wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.  

§ 6. Korzystanie z boiska nie może stwarzać zagrożenia dla innych osób.  

§ 7. Na terenie boiska zabrania się: 

§ 8. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia znajdujące się na boisku ponoszą odpowiedzialność materialną za 

wyrządzone szkody.  

Załącznik nr 1  

do uchwały Nr 408/XLIV/2010 

Rady Miejskiej w Kłobucku 

z dnia 25 maja 2010 r.

1) zakłócania porządku publicznego,

2) huśtania się na bramkach i innych metalowych elementach wyposażenia boisku oraz użytkowania ich w inny 

sposób niezgodny z przeznaczeniem, 

3) montowania sprzętu lub urządzeń własnej konstrukcji,

4) wjazdu na teren boiska wszelkich pojazdów mechanicznych z wyjątkiem pojazdów uprzywilejowanych, obsługi 

technicznej i innych pojazdów za zgodą zarządcy boiska, 

5) jazdy na rolkach lub deskorolkach,

6) zaśmiecania obiektu,

7) palenia ognia oraz używania materiałów pirotechnicznych albo innych niebezpiecznych materiałów lub substancji 

chemicznych, z zastrzeżeniem uzyskania pisemnej zgody zarządcy boiska, 

8) wprowadzania zwierząt,

9) wnoszenia przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu innych użytkowników, w szczególności noży, scyzoryków, 

szklanych opakowań i kijów baseballowych, 

10) wnoszenia i spożywania alkoholu, z wyjątkiem sprzedaży dokonywanej na podstawie zezwolenia jednorazowego 

wydanego przez burmistrza na podstawie art. 181 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu 

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz związanego z tą sprzedażą spożywania alkoholu, 

11) zażywania środków odurzających.

12) używania wszelkiego rodzaju broni palnej, pneumatycznej oraz broni białej typu łuk, kusza, proca. W/w przepis 

nie ma zastosowania w czasie zawodów sportowych lub treningów zorganizowanych zgodnie z odrębnymi 

przepisami. 

Przewodniczący Rady Miejskej 

w Kłobucku  

 

inż. Józef Batóg 

 

REGULAMIN SALI SPORTOWEJ  

§ 1.   

1. Sala sportowa jest obiektem służącym do przeprowadzania zajęć i rozgrywek sportowych oraz innych imprez 

rekreacyjno-sportowych i kulturalnych.  

2. Sala sportowa nie jest powszechnie dostępna. Zajęcia w sali odbywają się według wcześniej ustalonego 

harmonogramu.  

3. Sala sportowa jest czynna w godzinach ustalonych przez dyrektora lub kierownika gminnej jednostki 

organizacyjnej, na której terenie sala jest zlokalizowana, z zastrzeżeniem, iż w dni powszednie w godzinach od 800 do 

1500 hala sportowa udostępniona jest przede wszystkim na realizację zajęć dydaktycznych z zakresu wychowania 

fizycznego dla szkół gminnych i powiatowych.  

4. Z zastrzeżeniem ust. 3 sala sportowa udostępniana jest osobom fizycznym lub zorganizowanym grupom.  

§ 2.  1. Za udostępnianie sali sportowej, o którym mowa w § 1 ust. 4 pobierane są opłaty według stawki 

godzinowej ustalonej przez dyrektora lub kierownika gminnej jednostki organizacyjnej, na której terenie sala jest 

zlokalizowana. 

2. W uzasadnionych przypadkach osoba wymieniona w ust. 1 może zwolnić z odpłatności osoby korzystające z sali

sportowej.  

§ 3. Z sali sportowej mogą korzystać: 

§ 4.  1. Korzystający z sali sportowej zobowiązani są używać strojów sportowych oraz obuwia sportowego. 

2. Osoby korzystające z sali sportowej oraz prowadzące zajęcia zobowiązuje się do: 

3. Na terenie sali sportowej obowiązuje zachowanie porządku i czystości.  

4. Osoby korzystające z sali sportowej powinny zabezpieczyć we własnym zakresie należące do nich mienie 

wartościowe.  

5. O wszelkich przypadkach uszkodzenia sprzętu, wyposażenia, urządzeń oraz występujących zagrożeniach należy 

natychmiast powiadomić osoby prowadzące zajęcia i obsługę sali sportowej.  

6. Za bezpieczeństwo i przestrzeganie regulaminu sali sportowej odpowiedzialni są prowadzący zajęcia oraz 

organizatorzy zawodów, imprez sportowych i innych zajęć.  

§ 5. Zabrania się wnoszenia na salę sportową: 

§ 6. Zakazuje się: 

§ 7.  1. Osoby uszkadzające sprzęt lub urządzenia sali sportowej ponoszą odpowiedzialność materialną za 

wyrządzone szkody. 

2. Osoby korzystające z sali sportowej zobowiązuje się do zapoznania z powyższym Regulaminem i przestrzegania 

go.  

Załącznik nr 2  

do uchwały Nr 408/XLIV/2010 

Rady Miejskiej w Kłobucku 

z dnia 25 maja 2010 r.

1) dzieci i młodzież szkolna pod nadzorem nauczycieli lub instruktorów,

2) kluby, sekcje i związki sportowe pod nadzorem instruktora lub trenera,

3) zakłady pracy, instytucje, organizacje,

4) osoby, które wykupiły bilet, karnet lub biorą udział w zorganizowanych zawodach lub zajęciach.

1) 1) punktualnego rozpoczynania i kończenia zajęć,

2) przestrzegania przepisów bhp, ppoż. i porządkowych;

3) podporządkowania się poleceniom personelu obiektów sportowych i prowadzącego zajęcia.

1) wszelkiego rodzaju niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych 

i materiałów stwarzających niebezpieczeństwo pożaru, 

2) środków odurzających,

3) puszek, butelek i innych przedmiotów wykonanych z kruchego lub twardego materiału.

1) wstępu osobom w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub wszelkiego rodzaju środków odurzających,

2) wchodzenia na salę bez uzgodnienia z zarządcą sali sportowej;

3) wprowadzania na teren sali zwierząt,

4) wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, z zastrzeżeniem uzyskania pisemnej zgody zarządcy sali 

sportowej. 

5) używania wszelkiego rodzaju broni palnej, pneumatycznej oraz broni białej typu łuk, kusza, proca. W/w przepis nie

ma zastosowania w czasie zawodów sportowych lub treningów zorganizowanych zgodnie z odrębnymi przepisami 

Przewodniczący Rady Miejskej 

w Kłobucku  

 

inż. Józef Batóg 

 

REGULAMIN PLACU ZABAW  

§ 1. Plac zabaw jest to ogólnodostępny teren służący zabawie oraz rekreacji dzieci i młodzieży.  

§ 2. Urządzenia zabawowe znajdujące się na placu zabaw przeznaczone są dla dzieci i młodzieży do lat 15.  

§ 3. Dzieci poniżej 7 roku życia powinny przebywać na terenie placu zabaw pod opieką osób pełnoletnich.  

§ 4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieci, rodzice i opiekunowie powinni uprzednio sprawdzić stan urządzeń 

zabawowych.  

§ 5. Osoby przebywające na terenie placu zabaw obowiązane są do: 

§ 6. Na terenie placu zabaw zabrania się: 

§ 7. Osoby niszczące urządzenia lub sprzęt znajdujące się na placu zabaw ponoszą odpowiedzialność materialną za 

wyrządzone szkody.  

Załącznik nr 3  

do uchwały Nr 408/XLIV/2010 

Rady Miejskiej w Kłobucku 

z dnia 25 maja 2010 r.

1) zachowania porządku publicznego,

2) kulturalnego zachowania się.

1) zaśmiecania terenu i niszczenia zieleni oraz urządzeń zabawowych,

2) wjeżdżania pojazdami mechanicznymi oraz jazdy na rowerze w pobliżu urządzeń zabawowych,

3) jazdy na rolkach lub deskorolkach,

4) gier zespołowych, chyba że plac zabaw wyposażony jest w urządzenia służące do rozgrywania takich gier,

5) wprowadzania zwierząt,

6) spożywania alkoholu oraz zażywania środków odurzających,

7) palenia ognia oraz używania materiałów pirotechnicznych albo innych niebezpiecznych materiałów lub substancji 

chemicznych, z zastrzeżeniem uzyskania pisemnej zgody zarządcy, 

8) korzystania z placu zabaw po zmroku oraz w czasie niesprzyjających warunków pogodowych,

9) montowania i korzystania z urządzeń lub sprzętu własnej konstrukcji,

10) używania wszelkiego rodzaju broni palnej, pneumatycznej oraz broni białej typu łuk, kusza, proca. W/w przepis 

nie ma zastosowania w czasie zawodów sportowych lub treningów zorganizowanych zgodnie z odrębnymi 

przepisami. 

Przewodniczący Rady Miejskej 

w Kłobucku  

 

inż. Józef Batóg 

 

REGULAMIN PŁYWALNI  

§ 1. Pływalnia jest obiektem rekreacyjnym Gminy Kłobuck.  

§ 2. Każda osoba korzystająca z pływalni zobowiązana jest do zapoznania się i przestrzegania niniejszego 

regulaminu.  

§ 3.  1. Z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, pływalnia czynna jest codziennie w godzinach od 7;00 do 22;00. 

2. W soboty i niedziele pływalnia czynna jest w godzinach od 13;00 do 20;00.  

3. Pływalnia jest zamknięta na czas konieczny do usunięcia awarii, przeprowadzenia konserwacji lub remontu.  

§ 4. Z pływalni korzystać mogą: 

§ 5. Podczas zajęć grupowych osoby nieuczestniczące w tych zajęciach mogą przebywać wyłącznie w holu 

pływalni lub za zgodą instruktora prowadzącego zajęcia na widowni.  

§ 6. Z pływalni nie mogą korzystać osoby: 

§ 7. Dzieci poniżej 7 roku życia korzystają z pływalni wyłącznie pod opieką i nadzorem osoby pełnoletniej.  

§ 8. Na jednego instruktora lub osobę prowadzącą zajęcia nie może przypadać więcej niż 15 osób.  

§ 9. Wchodzący na pływalnię zobowiązani są do korzystania z szatni i pozostawienia w niej okrycia oraz zmiany 

obuwia na klapki basenowe.  

§ 10. Wstęp na halę basenową możliwy jest wyłącznie w stroju kąpielowym, czepku oraz klapkach basenowych, 

po uprzednim umyciu się pod natryskiem i dezynfekcji stóp w brodziku.  

§ 11. Na terenie pływalni ustanawia się następujące sygnały ostrzegawcze: 

§ 12. Na torach pływackich obowiązuje ruch prawostronny.  

§ 13. Skoki do wody dozwolone są wyłącznie podczas zawodów sportowych oraz na zajęciach pod nadzorem 

instruktora lub trenera.  

§ 14. Wszystkie zajęcia na pływalni odbywają się w obecności ratownika, który nadzoruje przestrzeganie 

niniejszego regulaminu. Osoby korzystające z pływalni zobowiązane są do podporządkowania się jego poleceniom.  

§ 15. Zabrania się: 

§ 16. Kierownictwo pływalni może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień zakazać 

dalszego korzystania z pływalni.  

§ 17. Grupy korzystające z pływalni powinny po zajęciach złożyć w wyznaczonych miejscach sprzęt sportowy 

i ratowniczy.  

§ 18. Grupy i osoby korzystające z pływalni upoważnione są do korzystania z szatni 15 minut przed rozpoczęciem 

zajęć. Po zajęciach szatnia powinna być niezwłocznie opróżniona. Za przedmioty wartościowe pozostawione w szatni, 

a nieoddane na przechowanie kierownikowi grupy lub do depozytu, kierownictwo pływalni nie ponosi 

odpowiedzialności.  

§ 19. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia pływalni ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.

§ 20. Ratownicy pełniący dyżur na pływalni sprawują ogólny nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu. 

Wszystkie osoby przebywające na terenie pływalni zobowiązane są do podporządkowania się ich poleceniom.  

Załącznik nr 4  

do uchwały Nr 408/XLIV/2010 

Rady Miejskiej w Kłobucku 

z dnia 25 maja 2010 r.

1) grupowo – osoby uczące się pływać lub trenujące pływanie pod opieką instruktora lub innej osoby uprawnionej 

do prowadzenia zajęć, 

2) indywidualnie – osoby umiejące pływać, a osoby nieumiejące pływać wyłącznie w strefie niskiej wody.

1) znajdujące się w stanie nietrzeźwości, odurzenia narkotykami lub podobnymi środkami,

2) uczulone na środki odkażające wodę,

3) z otwartymi ranami i stanami zapalnymi skóry,

4) cierpiące na choroby górnych dróg oddechowych oraz choroby, które mogą stworzyć zagrożenie dla zdrowia 

innych użytkowników pływalni. 

1) gwizdek – oznaczający zakończenie zajęć grupowych równoznaczne z nakazem niezwłocznego opuszczenia wody 

lub zwrócenie uwagi przez ratownika z powodu niezgodnego z regulaminem zachowania się, 

2) długa syrena – oznaczająca nakaz natychmiastowego opuszczenia wody przez wszystkich użytkowników.

1) biegania po hali basenowej,

2) spychania lub wrzucania do wody innych użytkowników,

3) utrudniania pływania innym użytkownikom,

4) hałasowania,

5) posiadania w wodzie ostrych przedmiotów,

6) spożywania posiłków w hali basenowej oraz żucia gumy podczas pływania,

7) spożywania alkoholu i zażywania środków odurzających.

Przewodniczący Rady Miejskej 

w Kłobucku  

 

inż. Józef Batóg 

 

REGULAMIN KĄPIELISKA NAD ZBIORNIKIEM WODNYM ZAKRZEW W KŁOBUCKU  

§ 1. Kąpielisko jest obiektem zarządzanym przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kłobucku.  

§ 2. Kąpielisko otwarte jest w okresie od 24 czerwca do 31 sierpnia każdego roku, codziennie w godzinach do 

10;00 do 18;00, o ile pozwalają na to warunki atmosferyczne.  

§ 3.  1. Osoby korzystające z kąpieliska obowiązane są stosować się do sygnalizacji w postaci białej lub czerwonej

flagi wywieszonej na maszcie zlokalizowanym przy wieży ratownika. 

2. Biały kolor flagi oznacza, iż kąpiel jest dozwolona.  

3. Czerwony kolor flagi oznacza zakaz kąpieli.  

§ 4. Dzieci w wieku do 7 lat mogą przebywać na terenie kąpieliska oraz kąpać się wyłącznie pod opieką 

pełnoletnich.  

§ 5. Zabrania się wstępu i przebywania na terenie kąpieliska osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu 

lub innych środków o podobnym działaniu.  

§ 6. Osoby korzystające z kąpieliska zobowiązane są ściśle stosować się do zaleceń ratowników.  

§ 7. Ratownicy noszą ubiór z emblematem WOPR i napisem RATOWNIK.  

§ 8. Osobom znajdującym się na terenie kąpieliska nie wolno: 

Załącznik nr 5  

do uchwały Nr 408/XLIV/2010 

Rady Miejskiej w Kłobucku 

z dnia 25 maja 2010 r.

1) przekraczać granic stref kąpieliska wyznaczonych: 

a) a) bojami koloru żółtego dla osób nieumiejących pływać (woda do głębokości 130 cm),

b) koloru czerwonego dla osób umiejących pływać (woda o głębokości powyżej 130 cm),

2) niszczyć urządzeń i sprzętu kąpieliska,

3) zakłócać wypoczynku i kąpieli innych osób, a w szczególności popychać i wrzucać inne osoby do wody,

4) spożywać alkoholu lub innych środków o podobnym działaniu,

5) zaśmiecać teren kąpieliska i plaży,

6) wprowadzać zwierząt.

Przewodniczący Rady Miejskej 

w Kłobucku  

 

inż. Józef Batóg 

 

REGULAMIN ZBIORNIKA WODNEGO ZAKRZEW W KŁOBUCKU  

§ 1. Nieruchomość „Zbiornik Wodny Zakrzew” położona w Kłobucku, przy ul. Stawowej, oznaczona jako działki 

nr 538\1, 539\1, 539\2 o pow. 14,3837 ha i stanowi własność Skarbu Państwa.  

§ 2. Zbiornik Wodny Zakrzew jest obiektem zarządzanym przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kłobucku, 

służącym rekreacji oraz uprawianiu sportów wodnych.  

§ 3. Korzystanie ze sprzętu wodnego następuje na własną odpowiedzialność, z tym że na całym zbiorniku wodnym 

obowiązuje zakaz korzystania z łodzi motorowych oraz skuterów wodnych.  

§ 4. Obowiązuje zakaz kąpieli w zbiorniku wodnym, z wyjątkiem wyznaczonego kąpieliska strzeżonego, na którym 

obowiązuje odrębny regulamin.  

§ 5. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie zbiornika wodnego wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.  

§ 6. Osobom wchodzącym na teren zbiornika wodnego lub przebywającym na tym terenie nie wolno: 

§ 7. Wprowadza się zakaz ruchu i parkowania samochodów wokół linii brzegowej zbiornika wodnego w odległości

20 m, za wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych.  

§ 8. Osoby przebywające na terenie zbiornika wodnego zobowiązuje są do przestrzegania niniejszego regulaminu 

oraz przepisów sanitarnych i przeciwpożarowych.  

Załącznik nr 6  

do uchwały Nr 408/XLIV/2010 

Rady Miejskiej w Kłobucku 

z dnia 25 maja 2010 r.

1) stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa oraz zakłócać wypoczynku innych osób,

2) zaśmiecać terenu wokół zbiornika,

3) wchodzić na urządzenia techniczne zapory i skakać z nich do wody,

4) rozpalać ognisk w lesie i wokół zbiornika, za wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych,

5) wprowadzać zwierząt, przy czym zakaz ten obowiązuje wyłącznie w strefie wyznaczonej znakami pionowymi 

ustawionymi przez zarządcę obiektu, 

6) spożywać napojów alkoholowych, z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych, jak również spożywać innych 

środków o podobnym działaniu. 

7) Używania wszelkiego rodzaju broni palnej, pneumatycznej oraz broni białej typu łuk, kusze, proca. W/w przepis 

nie ma zastosowania w czasie zawodów sportowych lub treningów zorganizowanych zgodnie z odrębnymi 

przepisami. 

Przewodniczący Rady Miejskej 

w Kłobucku  

 

inż. Józef Batóg 

 

1. Wykaz boisk: 

2. Wykaz sal sportowych: 

3. Wykaz placów zabaw: 

Załącznik nr 7  

do uchwały Nr 408/XLIV/2010 

Rady Miejskiej w Kłobucku 

z dnia 25 maja 2010 r.

1) Osiedle Nr 1 – Kłobuck ul. Andersa

2) Osiedle Nr 3 – Kłobuck ul. ul. Osiedlowa/Wyszyńskiego

3) Osiedle Nr 5 – Kłobuck ul. Hallera

4) Osiedle Nr 8 – Kłobuck ul. Cicha

5) Brody Malina – ul. Źródlana/ul. Pogodna

6) Niwa Skrzeszów – ul. Kasztanowa

7) Zakrzew – ul. Zakrzewska

1) Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kłobucku – ul. Sportowa 14

1) Osiedle Nr 1 – Kłobuck ul. Mała

2) Osiedle Nr 2 – Kłobuck ul. 11 Listopada 8, ul. Rómmla 2 , ul. Rómmla

3) Osiedle Nr 3 – Kłobuck ul. 11 Listopada; ul. Osiedlowa; ul. Baczyńskiego; ul. Spacerowa

4) Osiedle Nr 4 – Kłobuck ul. Parkowa

5) Osiedle Nr 5 – Kłobuck ul. Hallera

6) Osiedle Nr 8 – Kłobuck ul. Cicha

7) Brody Malina – ul. Źródlana.

8) Gruszewnia – ul. Kłobucka 59

9) Lgota – ul. Południowa nr dz. 599/3

10) Łobodno – ul. Prusa

11) Nowa Wieś – ul. Lipowa 52

12) Rybno – nr dz. 156 obręb Rybno

Przewodniczący Rady Miejskej 

w Kłobucku  

 

inż. Józef Batóg 
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UCHWAŁA NR 408/XLIV/2010  

RADY MIEJSKIEJ W KŁOBUCKU  

z dnia 25 maja 2010 r.  

 

w sprawie regulaminów obiektów sportowych i rekreacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Kłobuck 

 

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. 

2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 26 października o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 

2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. 

Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95) Rada Miejska w Kłobucku 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się następujące regulaminy obiektów sportowych i rekreacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy 

Kłobuck, zwane dalej regulaminami: 

§ 2. Regulaminy obowiązują na terenach będących własnością Gminy lub zarządzanych przez Gminę, jak również 

w obiektach stanowiących własność Gminy, których wykaz określa załącznik nr 7 do uchwały.  

§ 3.  1. Regulaminy podaje się do publicznej wiadomości na tablicach informacyjnych na wszystkich obiektach, 

których dotyczą. 

2. Na tablicach informacyjnych wraz z treścią właściwego regulaminu podaje się numery alarmowe oraz numery 

zarządców.  

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłobucka.  

§ 5. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie

14 dni od dnia jej ogłoszenia.  

1) Regulamin boiska w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do uchwały,

2) Regulamin sali sportowej w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do uchwały,

3) Regulamin placu zabaw w brzmieniu określonym w załączniku nr 3 do uchwały,

4) Regulamin pływalni w brzmieniu określonym w załączniku nr 4 do uchwały,

5) Regulamin kąpieliska wodnego nad Zbiornikiem Wodnym Zakrzew w Kłobucku w brzmieniu określonym 

w załączniku nr 5 do uchwały, 

6) Regulamin Zbiornika Wodnego Zakrzew w Kłobucku w brzmieniu określonym w załączniku nr 6 do uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskej 

w Kłobucku  

 

inż. Józef Batóg 

 

REGULAMIN BOISKA  

§ 1. Boisko to ogólnodostępny obiekt służący do rozgrywania meczów i innych zawodów oraz przeprowadzania 

zajęć sportowych i rekreacyjnych.  

§ 2.  1. Boisko czynne jest codziennie. 

2. Boisko jest nieczynne w godzinach nocnych.  

§ 3. Wstęp na teren boiska jest bezpłatny.  

§ 4. Z zastrzeżeniem § 5 regulaminu, z boiska mogą korzystać osoby małoletnie.  

§ 5. Dzieci poniżej 7 roku życia korzystają z boiska wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.  

§ 6. Korzystanie z boiska nie może stwarzać zagrożenia dla innych osób.  

§ 7. Na terenie boiska zabrania się: 

§ 8. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia znajdujące się na boisku ponoszą odpowiedzialność materialną za 

wyrządzone szkody.  

Załącznik nr 1  

do uchwały Nr 408/XLIV/2010 

Rady Miejskiej w Kłobucku 

z dnia 25 maja 2010 r.

1) zakłócania porządku publicznego,

2) huśtania się na bramkach i innych metalowych elementach wyposażenia boisku oraz użytkowania ich w inny 

sposób niezgodny z przeznaczeniem, 

3) montowania sprzętu lub urządzeń własnej konstrukcji,

4) wjazdu na teren boiska wszelkich pojazdów mechanicznych z wyjątkiem pojazdów uprzywilejowanych, obsługi 

technicznej i innych pojazdów za zgodą zarządcy boiska, 

5) jazdy na rolkach lub deskorolkach,

6) zaśmiecania obiektu,

7) palenia ognia oraz używania materiałów pirotechnicznych albo innych niebezpiecznych materiałów lub substancji 

chemicznych, z zastrzeżeniem uzyskania pisemnej zgody zarządcy boiska, 

8) wprowadzania zwierząt,

9) wnoszenia przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu innych użytkowników, w szczególności noży, scyzoryków, 

szklanych opakowań i kijów baseballowych, 

10) wnoszenia i spożywania alkoholu, z wyjątkiem sprzedaży dokonywanej na podstawie zezwolenia jednorazowego 

wydanego przez burmistrza na podstawie art. 181 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu 

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz związanego z tą sprzedażą spożywania alkoholu, 

11) zażywania środków odurzających.

12) używania wszelkiego rodzaju broni palnej, pneumatycznej oraz broni białej typu łuk, kusza, proca. W/w przepis 

nie ma zastosowania w czasie zawodów sportowych lub treningów zorganizowanych zgodnie z odrębnymi 

przepisami. 

Przewodniczący Rady Miejskej 

w Kłobucku  

 

inż. Józef Batóg 

 

REGULAMIN SALI SPORTOWEJ  

§ 1.   

1. Sala sportowa jest obiektem służącym do przeprowadzania zajęć i rozgrywek sportowych oraz innych imprez 

rekreacyjno-sportowych i kulturalnych.  

2. Sala sportowa nie jest powszechnie dostępna. Zajęcia w sali odbywają się według wcześniej ustalonego 

harmonogramu.  

3. Sala sportowa jest czynna w godzinach ustalonych przez dyrektora lub kierownika gminnej jednostki 

organizacyjnej, na której terenie sala jest zlokalizowana, z zastrzeżeniem, iż w dni powszednie w godzinach od 800 do 

1500 hala sportowa udostępniona jest przede wszystkim na realizację zajęć dydaktycznych z zakresu wychowania 

fizycznego dla szkół gminnych i powiatowych.  

4. Z zastrzeżeniem ust. 3 sala sportowa udostępniana jest osobom fizycznym lub zorganizowanym grupom.  

§ 2.  1. Za udostępnianie sali sportowej, o którym mowa w § 1 ust. 4 pobierane są opłaty według stawki 

godzinowej ustalonej przez dyrektora lub kierownika gminnej jednostki organizacyjnej, na której terenie sala jest 

zlokalizowana. 

2. W uzasadnionych przypadkach osoba wymieniona w ust. 1 może zwolnić z odpłatności osoby korzystające z sali

sportowej.  

§ 3. Z sali sportowej mogą korzystać: 

§ 4.  1. Korzystający z sali sportowej zobowiązani są używać strojów sportowych oraz obuwia sportowego. 

2. Osoby korzystające z sali sportowej oraz prowadzące zajęcia zobowiązuje się do: 

3. Na terenie sali sportowej obowiązuje zachowanie porządku i czystości.  

4. Osoby korzystające z sali sportowej powinny zabezpieczyć we własnym zakresie należące do nich mienie 

wartościowe.  

5. O wszelkich przypadkach uszkodzenia sprzętu, wyposażenia, urządzeń oraz występujących zagrożeniach należy 

natychmiast powiadomić osoby prowadzące zajęcia i obsługę sali sportowej.  

6. Za bezpieczeństwo i przestrzeganie regulaminu sali sportowej odpowiedzialni są prowadzący zajęcia oraz 

organizatorzy zawodów, imprez sportowych i innych zajęć.  

§ 5. Zabrania się wnoszenia na salę sportową: 

§ 6. Zakazuje się: 

§ 7.  1. Osoby uszkadzające sprzęt lub urządzenia sali sportowej ponoszą odpowiedzialność materialną za 

wyrządzone szkody. 

2. Osoby korzystające z sali sportowej zobowiązuje się do zapoznania z powyższym Regulaminem i przestrzegania 

go.  

Załącznik nr 2  

do uchwały Nr 408/XLIV/2010 

Rady Miejskiej w Kłobucku 

z dnia 25 maja 2010 r.

1) dzieci i młodzież szkolna pod nadzorem nauczycieli lub instruktorów,

2) kluby, sekcje i związki sportowe pod nadzorem instruktora lub trenera,

3) zakłady pracy, instytucje, organizacje,

4) osoby, które wykupiły bilet, karnet lub biorą udział w zorganizowanych zawodach lub zajęciach.

1) 1) punktualnego rozpoczynania i kończenia zajęć,

2) przestrzegania przepisów bhp, ppoż. i porządkowych;

3) podporządkowania się poleceniom personelu obiektów sportowych i prowadzącego zajęcia.

1) wszelkiego rodzaju niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych 

i materiałów stwarzających niebezpieczeństwo pożaru, 

2) środków odurzających,

3) puszek, butelek i innych przedmiotów wykonanych z kruchego lub twardego materiału.

1) wstępu osobom w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub wszelkiego rodzaju środków odurzających,

2) wchodzenia na salę bez uzgodnienia z zarządcą sali sportowej;

3) wprowadzania na teren sali zwierząt,

4) wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, z zastrzeżeniem uzyskania pisemnej zgody zarządcy sali 

sportowej. 

5) używania wszelkiego rodzaju broni palnej, pneumatycznej oraz broni białej typu łuk, kusza, proca. W/w przepis nie

ma zastosowania w czasie zawodów sportowych lub treningów zorganizowanych zgodnie z odrębnymi przepisami 

Przewodniczący Rady Miejskej 

w Kłobucku  

 

inż. Józef Batóg 

 

REGULAMIN PLACU ZABAW  

§ 1. Plac zabaw jest to ogólnodostępny teren służący zabawie oraz rekreacji dzieci i młodzieży.  

§ 2. Urządzenia zabawowe znajdujące się na placu zabaw przeznaczone są dla dzieci i młodzieży do lat 15.  

§ 3. Dzieci poniżej 7 roku życia powinny przebywać na terenie placu zabaw pod opieką osób pełnoletnich.  

§ 4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieci, rodzice i opiekunowie powinni uprzednio sprawdzić stan urządzeń 

zabawowych.  

§ 5. Osoby przebywające na terenie placu zabaw obowiązane są do: 

§ 6. Na terenie placu zabaw zabrania się: 

§ 7. Osoby niszczące urządzenia lub sprzęt znajdujące się na placu zabaw ponoszą odpowiedzialność materialną za 

wyrządzone szkody.  

Załącznik nr 3  

do uchwały Nr 408/XLIV/2010 

Rady Miejskiej w Kłobucku 

z dnia 25 maja 2010 r.

1) zachowania porządku publicznego,

2) kulturalnego zachowania się.

1) zaśmiecania terenu i niszczenia zieleni oraz urządzeń zabawowych,

2) wjeżdżania pojazdami mechanicznymi oraz jazdy na rowerze w pobliżu urządzeń zabawowych,

3) jazdy na rolkach lub deskorolkach,

4) gier zespołowych, chyba że plac zabaw wyposażony jest w urządzenia służące do rozgrywania takich gier,

5) wprowadzania zwierząt,

6) spożywania alkoholu oraz zażywania środków odurzających,

7) palenia ognia oraz używania materiałów pirotechnicznych albo innych niebezpiecznych materiałów lub substancji 

chemicznych, z zastrzeżeniem uzyskania pisemnej zgody zarządcy, 

8) korzystania z placu zabaw po zmroku oraz w czasie niesprzyjających warunków pogodowych,

9) montowania i korzystania z urządzeń lub sprzętu własnej konstrukcji,

10) używania wszelkiego rodzaju broni palnej, pneumatycznej oraz broni białej typu łuk, kusza, proca. W/w przepis 

nie ma zastosowania w czasie zawodów sportowych lub treningów zorganizowanych zgodnie z odrębnymi 

przepisami. 

Przewodniczący Rady Miejskej 

w Kłobucku  

 

inż. Józef Batóg 

 

REGULAMIN PŁYWALNI  

§ 1. Pływalnia jest obiektem rekreacyjnym Gminy Kłobuck.  

§ 2. Każda osoba korzystająca z pływalni zobowiązana jest do zapoznania się i przestrzegania niniejszego 

regulaminu.  

§ 3.  1. Z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, pływalnia czynna jest codziennie w godzinach od 7;00 do 22;00. 

2. W soboty i niedziele pływalnia czynna jest w godzinach od 13;00 do 20;00.  

3. Pływalnia jest zamknięta na czas konieczny do usunięcia awarii, przeprowadzenia konserwacji lub remontu.  

§ 4. Z pływalni korzystać mogą: 

§ 5. Podczas zajęć grupowych osoby nieuczestniczące w tych zajęciach mogą przebywać wyłącznie w holu 

pływalni lub za zgodą instruktora prowadzącego zajęcia na widowni.  

§ 6. Z pływalni nie mogą korzystać osoby: 

§ 7. Dzieci poniżej 7 roku życia korzystają z pływalni wyłącznie pod opieką i nadzorem osoby pełnoletniej.  

§ 8. Na jednego instruktora lub osobę prowadzącą zajęcia nie może przypadać więcej niż 15 osób.  

§ 9. Wchodzący na pływalnię zobowiązani są do korzystania z szatni i pozostawienia w niej okrycia oraz zmiany 

obuwia na klapki basenowe.  

§ 10. Wstęp na halę basenową możliwy jest wyłącznie w stroju kąpielowym, czepku oraz klapkach basenowych, 

po uprzednim umyciu się pod natryskiem i dezynfekcji stóp w brodziku.  

§ 11. Na terenie pływalni ustanawia się następujące sygnały ostrzegawcze: 

§ 12. Na torach pływackich obowiązuje ruch prawostronny.  

§ 13. Skoki do wody dozwolone są wyłącznie podczas zawodów sportowych oraz na zajęciach pod nadzorem 

instruktora lub trenera.  

§ 14. Wszystkie zajęcia na pływalni odbywają się w obecności ratownika, który nadzoruje przestrzeganie 

niniejszego regulaminu. Osoby korzystające z pływalni zobowiązane są do podporządkowania się jego poleceniom.  

§ 15. Zabrania się: 

§ 16. Kierownictwo pływalni może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień zakazać 

dalszego korzystania z pływalni.  

§ 17. Grupy korzystające z pływalni powinny po zajęciach złożyć w wyznaczonych miejscach sprzęt sportowy 

i ratowniczy.  

§ 18. Grupy i osoby korzystające z pływalni upoważnione są do korzystania z szatni 15 minut przed rozpoczęciem 

zajęć. Po zajęciach szatnia powinna być niezwłocznie opróżniona. Za przedmioty wartościowe pozostawione w szatni, 

a nieoddane na przechowanie kierownikowi grupy lub do depozytu, kierownictwo pływalni nie ponosi 

odpowiedzialności.  

§ 19. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia pływalni ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.

§ 20. Ratownicy pełniący dyżur na pływalni sprawują ogólny nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu. 

Wszystkie osoby przebywające na terenie pływalni zobowiązane są do podporządkowania się ich poleceniom.  

Załącznik nr 4  

do uchwały Nr 408/XLIV/2010 

Rady Miejskiej w Kłobucku 

z dnia 25 maja 2010 r.

1) grupowo – osoby uczące się pływać lub trenujące pływanie pod opieką instruktora lub innej osoby uprawnionej 

do prowadzenia zajęć, 

2) indywidualnie – osoby umiejące pływać, a osoby nieumiejące pływać wyłącznie w strefie niskiej wody.

1) znajdujące się w stanie nietrzeźwości, odurzenia narkotykami lub podobnymi środkami,

2) uczulone na środki odkażające wodę,

3) z otwartymi ranami i stanami zapalnymi skóry,

4) cierpiące na choroby górnych dróg oddechowych oraz choroby, które mogą stworzyć zagrożenie dla zdrowia 

innych użytkowników pływalni. 

1) gwizdek – oznaczający zakończenie zajęć grupowych równoznaczne z nakazem niezwłocznego opuszczenia wody 

lub zwrócenie uwagi przez ratownika z powodu niezgodnego z regulaminem zachowania się, 

2) długa syrena – oznaczająca nakaz natychmiastowego opuszczenia wody przez wszystkich użytkowników.

1) biegania po hali basenowej,

2) spychania lub wrzucania do wody innych użytkowników,

3) utrudniania pływania innym użytkownikom,

4) hałasowania,

5) posiadania w wodzie ostrych przedmiotów,

6) spożywania posiłków w hali basenowej oraz żucia gumy podczas pływania,

7) spożywania alkoholu i zażywania środków odurzających.

Przewodniczący Rady Miejskej 

w Kłobucku  

 

inż. Józef Batóg 

 

REGULAMIN KĄPIELISKA NAD ZBIORNIKIEM WODNYM ZAKRZEW W KŁOBUCKU  

§ 1. Kąpielisko jest obiektem zarządzanym przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kłobucku.  

§ 2. Kąpielisko otwarte jest w okresie od 24 czerwca do 31 sierpnia każdego roku, codziennie w godzinach do 

10;00 do 18;00, o ile pozwalają na to warunki atmosferyczne.  

§ 3.  1. Osoby korzystające z kąpieliska obowiązane są stosować się do sygnalizacji w postaci białej lub czerwonej

flagi wywieszonej na maszcie zlokalizowanym przy wieży ratownika. 

2. Biały kolor flagi oznacza, iż kąpiel jest dozwolona.  

3. Czerwony kolor flagi oznacza zakaz kąpieli.  

§ 4. Dzieci w wieku do 7 lat mogą przebywać na terenie kąpieliska oraz kąpać się wyłącznie pod opieką 

pełnoletnich.  

§ 5. Zabrania się wstępu i przebywania na terenie kąpieliska osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu 

lub innych środków o podobnym działaniu.  

§ 6. Osoby korzystające z kąpieliska zobowiązane są ściśle stosować się do zaleceń ratowników.  

§ 7. Ratownicy noszą ubiór z emblematem WOPR i napisem RATOWNIK.  

§ 8. Osobom znajdującym się na terenie kąpieliska nie wolno: 

Załącznik nr 5  

do uchwały Nr 408/XLIV/2010 

Rady Miejskiej w Kłobucku 

z dnia 25 maja 2010 r.

1) przekraczać granic stref kąpieliska wyznaczonych: 

a) a) bojami koloru żółtego dla osób nieumiejących pływać (woda do głębokości 130 cm),

b) koloru czerwonego dla osób umiejących pływać (woda o głębokości powyżej 130 cm),

2) niszczyć urządzeń i sprzętu kąpieliska,

3) zakłócać wypoczynku i kąpieli innych osób, a w szczególności popychać i wrzucać inne osoby do wody,

4) spożywać alkoholu lub innych środków o podobnym działaniu,

5) zaśmiecać teren kąpieliska i plaży,

6) wprowadzać zwierząt.

Przewodniczący Rady Miejskej 

w Kłobucku  

 

inż. Józef Batóg 

 

REGULAMIN ZBIORNIKA WODNEGO ZAKRZEW W KŁOBUCKU  

§ 1. Nieruchomość „Zbiornik Wodny Zakrzew” położona w Kłobucku, przy ul. Stawowej, oznaczona jako działki 

nr 538\1, 539\1, 539\2 o pow. 14,3837 ha i stanowi własność Skarbu Państwa.  

§ 2. Zbiornik Wodny Zakrzew jest obiektem zarządzanym przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kłobucku, 

służącym rekreacji oraz uprawianiu sportów wodnych.  

§ 3. Korzystanie ze sprzętu wodnego następuje na własną odpowiedzialność, z tym że na całym zbiorniku wodnym 

obowiązuje zakaz korzystania z łodzi motorowych oraz skuterów wodnych.  

§ 4. Obowiązuje zakaz kąpieli w zbiorniku wodnym, z wyjątkiem wyznaczonego kąpieliska strzeżonego, na którym 

obowiązuje odrębny regulamin.  

§ 5. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie zbiornika wodnego wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.  

§ 6. Osobom wchodzącym na teren zbiornika wodnego lub przebywającym na tym terenie nie wolno: 

§ 7. Wprowadza się zakaz ruchu i parkowania samochodów wokół linii brzegowej zbiornika wodnego w odległości

20 m, za wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych.  

§ 8. Osoby przebywające na terenie zbiornika wodnego zobowiązuje są do przestrzegania niniejszego regulaminu 

oraz przepisów sanitarnych i przeciwpożarowych.  

Załącznik nr 6  

do uchwały Nr 408/XLIV/2010 

Rady Miejskiej w Kłobucku 

z dnia 25 maja 2010 r.

1) stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa oraz zakłócać wypoczynku innych osób,

2) zaśmiecać terenu wokół zbiornika,

3) wchodzić na urządzenia techniczne zapory i skakać z nich do wody,

4) rozpalać ognisk w lesie i wokół zbiornika, za wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych,

5) wprowadzać zwierząt, przy czym zakaz ten obowiązuje wyłącznie w strefie wyznaczonej znakami pionowymi 

ustawionymi przez zarządcę obiektu, 

6) spożywać napojów alkoholowych, z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych, jak również spożywać innych 

środków o podobnym działaniu. 

7) Używania wszelkiego rodzaju broni palnej, pneumatycznej oraz broni białej typu łuk, kusze, proca. W/w przepis 

nie ma zastosowania w czasie zawodów sportowych lub treningów zorganizowanych zgodnie z odrębnymi 

przepisami. 

Przewodniczący Rady Miejskej 

w Kłobucku  

 

inż. Józef Batóg 

 

1. Wykaz boisk: 

2. Wykaz sal sportowych: 

3. Wykaz placów zabaw: 

Załącznik nr 7  

do uchwały Nr 408/XLIV/2010 

Rady Miejskiej w Kłobucku 

z dnia 25 maja 2010 r.

1) Osiedle Nr 1 – Kłobuck ul. Andersa

2) Osiedle Nr 3 – Kłobuck ul. ul. Osiedlowa/Wyszyńskiego

3) Osiedle Nr 5 – Kłobuck ul. Hallera

4) Osiedle Nr 8 – Kłobuck ul. Cicha

5) Brody Malina – ul. Źródlana/ul. Pogodna

6) Niwa Skrzeszów – ul. Kasztanowa

7) Zakrzew – ul. Zakrzewska

1) Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kłobucku – ul. Sportowa 14

1) Osiedle Nr 1 – Kłobuck ul. Mała

2) Osiedle Nr 2 – Kłobuck ul. 11 Listopada 8, ul. Rómmla 2 , ul. Rómmla

3) Osiedle Nr 3 – Kłobuck ul. 11 Listopada; ul. Osiedlowa; ul. Baczyńskiego; ul. Spacerowa

4) Osiedle Nr 4 – Kłobuck ul. Parkowa

5) Osiedle Nr 5 – Kłobuck ul. Hallera

6) Osiedle Nr 8 – Kłobuck ul. Cicha

7) Brody Malina – ul. Źródlana.

8) Gruszewnia – ul. Kłobucka 59

9) Lgota – ul. Południowa nr dz. 599/3

10) Łobodno – ul. Prusa

11) Nowa Wieś – ul. Lipowa 52

12) Rybno – nr dz. 156 obręb Rybno

Przewodniczący Rady Miejskej 

w Kłobucku  

 

inż. Józef Batóg 
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UCHWAŁA NR 408/XLIV/2010  

RADY MIEJSKIEJ W KŁOBUCKU  

z dnia 25 maja 2010 r.  

 

w sprawie regulaminów obiektów sportowych i rekreacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Kłobuck 

 

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. 

2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 26 października o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 

2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. 

Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95) Rada Miejska w Kłobucku 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się następujące regulaminy obiektów sportowych i rekreacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy 

Kłobuck, zwane dalej regulaminami: 

§ 2. Regulaminy obowiązują na terenach będących własnością Gminy lub zarządzanych przez Gminę, jak również 

w obiektach stanowiących własność Gminy, których wykaz określa załącznik nr 7 do uchwały.  

§ 3.  1. Regulaminy podaje się do publicznej wiadomości na tablicach informacyjnych na wszystkich obiektach, 

których dotyczą. 

2. Na tablicach informacyjnych wraz z treścią właściwego regulaminu podaje się numery alarmowe oraz numery 

zarządców.  

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłobucka.  

§ 5. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie

14 dni od dnia jej ogłoszenia.  

1) Regulamin boiska w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do uchwały,

2) Regulamin sali sportowej w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do uchwały,

3) Regulamin placu zabaw w brzmieniu określonym w załączniku nr 3 do uchwały,

4) Regulamin pływalni w brzmieniu określonym w załączniku nr 4 do uchwały,

5) Regulamin kąpieliska wodnego nad Zbiornikiem Wodnym Zakrzew w Kłobucku w brzmieniu określonym 

w załączniku nr 5 do uchwały, 

6) Regulamin Zbiornika Wodnego Zakrzew w Kłobucku w brzmieniu określonym w załączniku nr 6 do uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskej 

w Kłobucku  

 

inż. Józef Batóg 

 

REGULAMIN BOISKA  

§ 1. Boisko to ogólnodostępny obiekt służący do rozgrywania meczów i innych zawodów oraz przeprowadzania 

zajęć sportowych i rekreacyjnych.  

§ 2.  1. Boisko czynne jest codziennie. 

2. Boisko jest nieczynne w godzinach nocnych.  

§ 3. Wstęp na teren boiska jest bezpłatny.  

§ 4. Z zastrzeżeniem § 5 regulaminu, z boiska mogą korzystać osoby małoletnie.  

§ 5. Dzieci poniżej 7 roku życia korzystają z boiska wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.  

§ 6. Korzystanie z boiska nie może stwarzać zagrożenia dla innych osób.  

§ 7. Na terenie boiska zabrania się: 

§ 8. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia znajdujące się na boisku ponoszą odpowiedzialność materialną za 

wyrządzone szkody.  

Załącznik nr 1  

do uchwały Nr 408/XLIV/2010 

Rady Miejskiej w Kłobucku 

z dnia 25 maja 2010 r.

1) zakłócania porządku publicznego,

2) huśtania się na bramkach i innych metalowych elementach wyposażenia boisku oraz użytkowania ich w inny 

sposób niezgodny z przeznaczeniem, 

3) montowania sprzętu lub urządzeń własnej konstrukcji,

4) wjazdu na teren boiska wszelkich pojazdów mechanicznych z wyjątkiem pojazdów uprzywilejowanych, obsługi 

technicznej i innych pojazdów za zgodą zarządcy boiska, 

5) jazdy na rolkach lub deskorolkach,

6) zaśmiecania obiektu,

7) palenia ognia oraz używania materiałów pirotechnicznych albo innych niebezpiecznych materiałów lub substancji 

chemicznych, z zastrzeżeniem uzyskania pisemnej zgody zarządcy boiska, 

8) wprowadzania zwierząt,

9) wnoszenia przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu innych użytkowników, w szczególności noży, scyzoryków, 

szklanych opakowań i kijów baseballowych, 

10) wnoszenia i spożywania alkoholu, z wyjątkiem sprzedaży dokonywanej na podstawie zezwolenia jednorazowego 

wydanego przez burmistrza na podstawie art. 181 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu 

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz związanego z tą sprzedażą spożywania alkoholu, 

11) zażywania środków odurzających.

12) używania wszelkiego rodzaju broni palnej, pneumatycznej oraz broni białej typu łuk, kusza, proca. W/w przepis 

nie ma zastosowania w czasie zawodów sportowych lub treningów zorganizowanych zgodnie z odrębnymi 

przepisami. 

Przewodniczący Rady Miejskej 

w Kłobucku  

 

inż. Józef Batóg 

 

REGULAMIN SALI SPORTOWEJ  

§ 1.   

1. Sala sportowa jest obiektem służącym do przeprowadzania zajęć i rozgrywek sportowych oraz innych imprez 

rekreacyjno-sportowych i kulturalnych.  

2. Sala sportowa nie jest powszechnie dostępna. Zajęcia w sali odbywają się według wcześniej ustalonego 

harmonogramu.  

3. Sala sportowa jest czynna w godzinach ustalonych przez dyrektora lub kierownika gminnej jednostki 

organizacyjnej, na której terenie sala jest zlokalizowana, z zastrzeżeniem, iż w dni powszednie w godzinach od 800 do 

1500 hala sportowa udostępniona jest przede wszystkim na realizację zajęć dydaktycznych z zakresu wychowania 

fizycznego dla szkół gminnych i powiatowych.  

4. Z zastrzeżeniem ust. 3 sala sportowa udostępniana jest osobom fizycznym lub zorganizowanym grupom.  

§ 2.  1. Za udostępnianie sali sportowej, o którym mowa w § 1 ust. 4 pobierane są opłaty według stawki 

godzinowej ustalonej przez dyrektora lub kierownika gminnej jednostki organizacyjnej, na której terenie sala jest 

zlokalizowana. 

2. W uzasadnionych przypadkach osoba wymieniona w ust. 1 może zwolnić z odpłatności osoby korzystające z sali

sportowej.  

§ 3. Z sali sportowej mogą korzystać: 

§ 4.  1. Korzystający z sali sportowej zobowiązani są używać strojów sportowych oraz obuwia sportowego. 

2. Osoby korzystające z sali sportowej oraz prowadzące zajęcia zobowiązuje się do: 

3. Na terenie sali sportowej obowiązuje zachowanie porządku i czystości.  

4. Osoby korzystające z sali sportowej powinny zabezpieczyć we własnym zakresie należące do nich mienie 

wartościowe.  

5. O wszelkich przypadkach uszkodzenia sprzętu, wyposażenia, urządzeń oraz występujących zagrożeniach należy 

natychmiast powiadomić osoby prowadzące zajęcia i obsługę sali sportowej.  

6. Za bezpieczeństwo i przestrzeganie regulaminu sali sportowej odpowiedzialni są prowadzący zajęcia oraz 

organizatorzy zawodów, imprez sportowych i innych zajęć.  

§ 5. Zabrania się wnoszenia na salę sportową: 

§ 6. Zakazuje się: 

§ 7.  1. Osoby uszkadzające sprzęt lub urządzenia sali sportowej ponoszą odpowiedzialność materialną za 

wyrządzone szkody. 

2. Osoby korzystające z sali sportowej zobowiązuje się do zapoznania z powyższym Regulaminem i przestrzegania 

go.  

Załącznik nr 2  

do uchwały Nr 408/XLIV/2010 

Rady Miejskiej w Kłobucku 

z dnia 25 maja 2010 r.

1) dzieci i młodzież szkolna pod nadzorem nauczycieli lub instruktorów,

2) kluby, sekcje i związki sportowe pod nadzorem instruktora lub trenera,

3) zakłady pracy, instytucje, organizacje,

4) osoby, które wykupiły bilet, karnet lub biorą udział w zorganizowanych zawodach lub zajęciach.

1) 1) punktualnego rozpoczynania i kończenia zajęć,

2) przestrzegania przepisów bhp, ppoż. i porządkowych;

3) podporządkowania się poleceniom personelu obiektów sportowych i prowadzącego zajęcia.

1) wszelkiego rodzaju niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych 

i materiałów stwarzających niebezpieczeństwo pożaru, 

2) środków odurzających,

3) puszek, butelek i innych przedmiotów wykonanych z kruchego lub twardego materiału.

1) wstępu osobom w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub wszelkiego rodzaju środków odurzających,

2) wchodzenia na salę bez uzgodnienia z zarządcą sali sportowej;

3) wprowadzania na teren sali zwierząt,

4) wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, z zastrzeżeniem uzyskania pisemnej zgody zarządcy sali 

sportowej. 

5) używania wszelkiego rodzaju broni palnej, pneumatycznej oraz broni białej typu łuk, kusza, proca. W/w przepis nie

ma zastosowania w czasie zawodów sportowych lub treningów zorganizowanych zgodnie z odrębnymi przepisami 

Przewodniczący Rady Miejskej 

w Kłobucku  

 

inż. Józef Batóg 

 

REGULAMIN PLACU ZABAW  

§ 1. Plac zabaw jest to ogólnodostępny teren służący zabawie oraz rekreacji dzieci i młodzieży.  

§ 2. Urządzenia zabawowe znajdujące się na placu zabaw przeznaczone są dla dzieci i młodzieży do lat 15.  

§ 3. Dzieci poniżej 7 roku życia powinny przebywać na terenie placu zabaw pod opieką osób pełnoletnich.  

§ 4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieci, rodzice i opiekunowie powinni uprzednio sprawdzić stan urządzeń 

zabawowych.  

§ 5. Osoby przebywające na terenie placu zabaw obowiązane są do: 

§ 6. Na terenie placu zabaw zabrania się: 

§ 7. Osoby niszczące urządzenia lub sprzęt znajdujące się na placu zabaw ponoszą odpowiedzialność materialną za 

wyrządzone szkody.  

Załącznik nr 3  

do uchwały Nr 408/XLIV/2010 

Rady Miejskiej w Kłobucku 

z dnia 25 maja 2010 r.

1) zachowania porządku publicznego,

2) kulturalnego zachowania się.

1) zaśmiecania terenu i niszczenia zieleni oraz urządzeń zabawowych,

2) wjeżdżania pojazdami mechanicznymi oraz jazdy na rowerze w pobliżu urządzeń zabawowych,

3) jazdy na rolkach lub deskorolkach,

4) gier zespołowych, chyba że plac zabaw wyposażony jest w urządzenia służące do rozgrywania takich gier,

5) wprowadzania zwierząt,

6) spożywania alkoholu oraz zażywania środków odurzających,

7) palenia ognia oraz używania materiałów pirotechnicznych albo innych niebezpiecznych materiałów lub substancji 

chemicznych, z zastrzeżeniem uzyskania pisemnej zgody zarządcy, 

8) korzystania z placu zabaw po zmroku oraz w czasie niesprzyjających warunków pogodowych,

9) montowania i korzystania z urządzeń lub sprzętu własnej konstrukcji,

10) używania wszelkiego rodzaju broni palnej, pneumatycznej oraz broni białej typu łuk, kusza, proca. W/w przepis 

nie ma zastosowania w czasie zawodów sportowych lub treningów zorganizowanych zgodnie z odrębnymi 

przepisami. 

Przewodniczący Rady Miejskej 

w Kłobucku  

 

inż. Józef Batóg 

 

REGULAMIN PŁYWALNI  

§ 1. Pływalnia jest obiektem rekreacyjnym Gminy Kłobuck.  

§ 2. Każda osoba korzystająca z pływalni zobowiązana jest do zapoznania się i przestrzegania niniejszego 

regulaminu.  

§ 3.  1. Z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, pływalnia czynna jest codziennie w godzinach od 7;00 do 22;00. 

2. W soboty i niedziele pływalnia czynna jest w godzinach od 13;00 do 20;00.  

3. Pływalnia jest zamknięta na czas konieczny do usunięcia awarii, przeprowadzenia konserwacji lub remontu.  

§ 4. Z pływalni korzystać mogą: 

§ 5. Podczas zajęć grupowych osoby nieuczestniczące w tych zajęciach mogą przebywać wyłącznie w holu 

pływalni lub za zgodą instruktora prowadzącego zajęcia na widowni.  

§ 6. Z pływalni nie mogą korzystać osoby: 

§ 7. Dzieci poniżej 7 roku życia korzystają z pływalni wyłącznie pod opieką i nadzorem osoby pełnoletniej.  

§ 8. Na jednego instruktora lub osobę prowadzącą zajęcia nie może przypadać więcej niż 15 osób.  

§ 9. Wchodzący na pływalnię zobowiązani są do korzystania z szatni i pozostawienia w niej okrycia oraz zmiany 

obuwia na klapki basenowe.  

§ 10. Wstęp na halę basenową możliwy jest wyłącznie w stroju kąpielowym, czepku oraz klapkach basenowych, 

po uprzednim umyciu się pod natryskiem i dezynfekcji stóp w brodziku.  

§ 11. Na terenie pływalni ustanawia się następujące sygnały ostrzegawcze: 

§ 12. Na torach pływackich obowiązuje ruch prawostronny.  

§ 13. Skoki do wody dozwolone są wyłącznie podczas zawodów sportowych oraz na zajęciach pod nadzorem 

instruktora lub trenera.  

§ 14. Wszystkie zajęcia na pływalni odbywają się w obecności ratownika, który nadzoruje przestrzeganie 

niniejszego regulaminu. Osoby korzystające z pływalni zobowiązane są do podporządkowania się jego poleceniom.  

§ 15. Zabrania się: 

§ 16. Kierownictwo pływalni może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień zakazać 

dalszego korzystania z pływalni.  

§ 17. Grupy korzystające z pływalni powinny po zajęciach złożyć w wyznaczonych miejscach sprzęt sportowy 

i ratowniczy.  

§ 18. Grupy i osoby korzystające z pływalni upoważnione są do korzystania z szatni 15 minut przed rozpoczęciem 

zajęć. Po zajęciach szatnia powinna być niezwłocznie opróżniona. Za przedmioty wartościowe pozostawione w szatni, 

a nieoddane na przechowanie kierownikowi grupy lub do depozytu, kierownictwo pływalni nie ponosi 

odpowiedzialności.  

§ 19. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia pływalni ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.

§ 20. Ratownicy pełniący dyżur na pływalni sprawują ogólny nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu. 

Wszystkie osoby przebywające na terenie pływalni zobowiązane są do podporządkowania się ich poleceniom.  

Załącznik nr 4  

do uchwały Nr 408/XLIV/2010 

Rady Miejskiej w Kłobucku 

z dnia 25 maja 2010 r.

1) grupowo – osoby uczące się pływać lub trenujące pływanie pod opieką instruktora lub innej osoby uprawnionej 

do prowadzenia zajęć, 

2) indywidualnie – osoby umiejące pływać, a osoby nieumiejące pływać wyłącznie w strefie niskiej wody.

1) znajdujące się w stanie nietrzeźwości, odurzenia narkotykami lub podobnymi środkami,

2) uczulone na środki odkażające wodę,

3) z otwartymi ranami i stanami zapalnymi skóry,

4) cierpiące na choroby górnych dróg oddechowych oraz choroby, które mogą stworzyć zagrożenie dla zdrowia 

innych użytkowników pływalni. 

1) gwizdek – oznaczający zakończenie zajęć grupowych równoznaczne z nakazem niezwłocznego opuszczenia wody 

lub zwrócenie uwagi przez ratownika z powodu niezgodnego z regulaminem zachowania się, 

2) długa syrena – oznaczająca nakaz natychmiastowego opuszczenia wody przez wszystkich użytkowników.

1) biegania po hali basenowej,

2) spychania lub wrzucania do wody innych użytkowników,

3) utrudniania pływania innym użytkownikom,

4) hałasowania,

5) posiadania w wodzie ostrych przedmiotów,

6) spożywania posiłków w hali basenowej oraz żucia gumy podczas pływania,

7) spożywania alkoholu i zażywania środków odurzających.

Przewodniczący Rady Miejskej 

w Kłobucku  

 

inż. Józef Batóg 

 

REGULAMIN KĄPIELISKA NAD ZBIORNIKIEM WODNYM ZAKRZEW W KŁOBUCKU  

§ 1. Kąpielisko jest obiektem zarządzanym przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kłobucku.  

§ 2. Kąpielisko otwarte jest w okresie od 24 czerwca do 31 sierpnia każdego roku, codziennie w godzinach do 

10;00 do 18;00, o ile pozwalają na to warunki atmosferyczne.  

§ 3.  1. Osoby korzystające z kąpieliska obowiązane są stosować się do sygnalizacji w postaci białej lub czerwonej

flagi wywieszonej na maszcie zlokalizowanym przy wieży ratownika. 

2. Biały kolor flagi oznacza, iż kąpiel jest dozwolona.  

3. Czerwony kolor flagi oznacza zakaz kąpieli.  

§ 4. Dzieci w wieku do 7 lat mogą przebywać na terenie kąpieliska oraz kąpać się wyłącznie pod opieką 

pełnoletnich.  

§ 5. Zabrania się wstępu i przebywania na terenie kąpieliska osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu 

lub innych środków o podobnym działaniu.  

§ 6. Osoby korzystające z kąpieliska zobowiązane są ściśle stosować się do zaleceń ratowników.  

§ 7. Ratownicy noszą ubiór z emblematem WOPR i napisem RATOWNIK.  

§ 8. Osobom znajdującym się na terenie kąpieliska nie wolno: 

Załącznik nr 5  

do uchwały Nr 408/XLIV/2010 

Rady Miejskiej w Kłobucku 

z dnia 25 maja 2010 r.

1) przekraczać granic stref kąpieliska wyznaczonych: 

a) a) bojami koloru żółtego dla osób nieumiejących pływać (woda do głębokości 130 cm),

b) koloru czerwonego dla osób umiejących pływać (woda o głębokości powyżej 130 cm),

2) niszczyć urządzeń i sprzętu kąpieliska,

3) zakłócać wypoczynku i kąpieli innych osób, a w szczególności popychać i wrzucać inne osoby do wody,

4) spożywać alkoholu lub innych środków o podobnym działaniu,

5) zaśmiecać teren kąpieliska i plaży,

6) wprowadzać zwierząt.

Przewodniczący Rady Miejskej 

w Kłobucku  

 

inż. Józef Batóg 

 

REGULAMIN ZBIORNIKA WODNEGO ZAKRZEW W KŁOBUCKU  

§ 1. Nieruchomość „Zbiornik Wodny Zakrzew” położona w Kłobucku, przy ul. Stawowej, oznaczona jako działki 

nr 538\1, 539\1, 539\2 o pow. 14,3837 ha i stanowi własność Skarbu Państwa.  

§ 2. Zbiornik Wodny Zakrzew jest obiektem zarządzanym przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kłobucku, 

służącym rekreacji oraz uprawianiu sportów wodnych.  

§ 3. Korzystanie ze sprzętu wodnego następuje na własną odpowiedzialność, z tym że na całym zbiorniku wodnym 

obowiązuje zakaz korzystania z łodzi motorowych oraz skuterów wodnych.  

§ 4. Obowiązuje zakaz kąpieli w zbiorniku wodnym, z wyjątkiem wyznaczonego kąpieliska strzeżonego, na którym 

obowiązuje odrębny regulamin.  

§ 5. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie zbiornika wodnego wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.  

§ 6. Osobom wchodzącym na teren zbiornika wodnego lub przebywającym na tym terenie nie wolno: 

§ 7. Wprowadza się zakaz ruchu i parkowania samochodów wokół linii brzegowej zbiornika wodnego w odległości

20 m, za wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych.  

§ 8. Osoby przebywające na terenie zbiornika wodnego zobowiązuje są do przestrzegania niniejszego regulaminu 

oraz przepisów sanitarnych i przeciwpożarowych.  

Załącznik nr 6  

do uchwały Nr 408/XLIV/2010 

Rady Miejskiej w Kłobucku 

z dnia 25 maja 2010 r.

1) stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa oraz zakłócać wypoczynku innych osób,

2) zaśmiecać terenu wokół zbiornika,

3) wchodzić na urządzenia techniczne zapory i skakać z nich do wody,

4) rozpalać ognisk w lesie i wokół zbiornika, za wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych,

5) wprowadzać zwierząt, przy czym zakaz ten obowiązuje wyłącznie w strefie wyznaczonej znakami pionowymi 

ustawionymi przez zarządcę obiektu, 

6) spożywać napojów alkoholowych, z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych, jak również spożywać innych 

środków o podobnym działaniu. 

7) Używania wszelkiego rodzaju broni palnej, pneumatycznej oraz broni białej typu łuk, kusze, proca. W/w przepis 

nie ma zastosowania w czasie zawodów sportowych lub treningów zorganizowanych zgodnie z odrębnymi 

przepisami. 

Przewodniczący Rady Miejskej 

w Kłobucku  

 

inż. Józef Batóg 

 

1. Wykaz boisk: 

2. Wykaz sal sportowych: 

3. Wykaz placów zabaw: 

Załącznik nr 7  

do uchwały Nr 408/XLIV/2010 

Rady Miejskiej w Kłobucku 

z dnia 25 maja 2010 r.

1) Osiedle Nr 1 – Kłobuck ul. Andersa

2) Osiedle Nr 3 – Kłobuck ul. ul. Osiedlowa/Wyszyńskiego

3) Osiedle Nr 5 – Kłobuck ul. Hallera

4) Osiedle Nr 8 – Kłobuck ul. Cicha

5) Brody Malina – ul. Źródlana/ul. Pogodna

6) Niwa Skrzeszów – ul. Kasztanowa

7) Zakrzew – ul. Zakrzewska

1) Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kłobucku – ul. Sportowa 14

1) Osiedle Nr 1 – Kłobuck ul. Mała

2) Osiedle Nr 2 – Kłobuck ul. 11 Listopada 8, ul. Rómmla 2 , ul. Rómmla

3) Osiedle Nr 3 – Kłobuck ul. 11 Listopada; ul. Osiedlowa; ul. Baczyńskiego; ul. Spacerowa

4) Osiedle Nr 4 – Kłobuck ul. Parkowa

5) Osiedle Nr 5 – Kłobuck ul. Hallera

6) Osiedle Nr 8 – Kłobuck ul. Cicha

7) Brody Malina – ul. Źródlana.

8) Gruszewnia – ul. Kłobucka 59

9) Lgota – ul. Południowa nr dz. 599/3

10) Łobodno – ul. Prusa

11) Nowa Wieś – ul. Lipowa 52

12) Rybno – nr dz. 156 obręb Rybno

Przewodniczący Rady Miejskej 

w Kłobucku  

 

inż. Józef Batóg 
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UCHWAŁA NR 408/XLIV/2010  

RADY MIEJSKIEJ W KŁOBUCKU  

z dnia 25 maja 2010 r.  

 

w sprawie regulaminów obiektów sportowych i rekreacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Kłobuck 

 

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. 

2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 26 października o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 

2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. 

Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95) Rada Miejska w Kłobucku 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się następujące regulaminy obiektów sportowych i rekreacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy 

Kłobuck, zwane dalej regulaminami: 

§ 2. Regulaminy obowiązują na terenach będących własnością Gminy lub zarządzanych przez Gminę, jak również 

w obiektach stanowiących własność Gminy, których wykaz określa załącznik nr 7 do uchwały.  

§ 3.  1. Regulaminy podaje się do publicznej wiadomości na tablicach informacyjnych na wszystkich obiektach, 

których dotyczą. 

2. Na tablicach informacyjnych wraz z treścią właściwego regulaminu podaje się numery alarmowe oraz numery 

zarządców.  

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłobucka.  

§ 5. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie

14 dni od dnia jej ogłoszenia.  

1) Regulamin boiska w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do uchwały,

2) Regulamin sali sportowej w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do uchwały,

3) Regulamin placu zabaw w brzmieniu określonym w załączniku nr 3 do uchwały,

4) Regulamin pływalni w brzmieniu określonym w załączniku nr 4 do uchwały,

5) Regulamin kąpieliska wodnego nad Zbiornikiem Wodnym Zakrzew w Kłobucku w brzmieniu określonym 

w załączniku nr 5 do uchwały, 

6) Regulamin Zbiornika Wodnego Zakrzew w Kłobucku w brzmieniu określonym w załączniku nr 6 do uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskej 

w Kłobucku  

 

inż. Józef Batóg 

 

REGULAMIN BOISKA  

§ 1. Boisko to ogólnodostępny obiekt służący do rozgrywania meczów i innych zawodów oraz przeprowadzania 

zajęć sportowych i rekreacyjnych.  

§ 2.  1. Boisko czynne jest codziennie. 

2. Boisko jest nieczynne w godzinach nocnych.  

§ 3. Wstęp na teren boiska jest bezpłatny.  

§ 4. Z zastrzeżeniem § 5 regulaminu, z boiska mogą korzystać osoby małoletnie.  

§ 5. Dzieci poniżej 7 roku życia korzystają z boiska wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.  

§ 6. Korzystanie z boiska nie może stwarzać zagrożenia dla innych osób.  

§ 7. Na terenie boiska zabrania się: 

§ 8. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia znajdujące się na boisku ponoszą odpowiedzialność materialną za 

wyrządzone szkody.  

Załącznik nr 1  

do uchwały Nr 408/XLIV/2010 

Rady Miejskiej w Kłobucku 

z dnia 25 maja 2010 r.

1) zakłócania porządku publicznego,

2) huśtania się na bramkach i innych metalowych elementach wyposażenia boisku oraz użytkowania ich w inny 

sposób niezgodny z przeznaczeniem, 

3) montowania sprzętu lub urządzeń własnej konstrukcji,

4) wjazdu na teren boiska wszelkich pojazdów mechanicznych z wyjątkiem pojazdów uprzywilejowanych, obsługi 

technicznej i innych pojazdów za zgodą zarządcy boiska, 

5) jazdy na rolkach lub deskorolkach,

6) zaśmiecania obiektu,

7) palenia ognia oraz używania materiałów pirotechnicznych albo innych niebezpiecznych materiałów lub substancji 

chemicznych, z zastrzeżeniem uzyskania pisemnej zgody zarządcy boiska, 

8) wprowadzania zwierząt,

9) wnoszenia przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu innych użytkowników, w szczególności noży, scyzoryków, 

szklanych opakowań i kijów baseballowych, 

10) wnoszenia i spożywania alkoholu, z wyjątkiem sprzedaży dokonywanej na podstawie zezwolenia jednorazowego 

wydanego przez burmistrza na podstawie art. 181 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu 

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz związanego z tą sprzedażą spożywania alkoholu, 

11) zażywania środków odurzających.

12) używania wszelkiego rodzaju broni palnej, pneumatycznej oraz broni białej typu łuk, kusza, proca. W/w przepis 

nie ma zastosowania w czasie zawodów sportowych lub treningów zorganizowanych zgodnie z odrębnymi 

przepisami. 

Przewodniczący Rady Miejskej 

w Kłobucku  

 

inż. Józef Batóg 

 

REGULAMIN SALI SPORTOWEJ  

§ 1.   

1. Sala sportowa jest obiektem służącym do przeprowadzania zajęć i rozgrywek sportowych oraz innych imprez 

rekreacyjno-sportowych i kulturalnych.  

2. Sala sportowa nie jest powszechnie dostępna. Zajęcia w sali odbywają się według wcześniej ustalonego 

harmonogramu.  

3. Sala sportowa jest czynna w godzinach ustalonych przez dyrektora lub kierownika gminnej jednostki 

organizacyjnej, na której terenie sala jest zlokalizowana, z zastrzeżeniem, iż w dni powszednie w godzinach od 800 do 

1500 hala sportowa udostępniona jest przede wszystkim na realizację zajęć dydaktycznych z zakresu wychowania 

fizycznego dla szkół gminnych i powiatowych.  

4. Z zastrzeżeniem ust. 3 sala sportowa udostępniana jest osobom fizycznym lub zorganizowanym grupom.  

§ 2.  1. Za udostępnianie sali sportowej, o którym mowa w § 1 ust. 4 pobierane są opłaty według stawki 

godzinowej ustalonej przez dyrektora lub kierownika gminnej jednostki organizacyjnej, na której terenie sala jest 

zlokalizowana. 

2. W uzasadnionych przypadkach osoba wymieniona w ust. 1 może zwolnić z odpłatności osoby korzystające z sali

sportowej.  

§ 3. Z sali sportowej mogą korzystać: 

§ 4.  1. Korzystający z sali sportowej zobowiązani są używać strojów sportowych oraz obuwia sportowego. 

2. Osoby korzystające z sali sportowej oraz prowadzące zajęcia zobowiązuje się do: 

3. Na terenie sali sportowej obowiązuje zachowanie porządku i czystości.  

4. Osoby korzystające z sali sportowej powinny zabezpieczyć we własnym zakresie należące do nich mienie 

wartościowe.  

5. O wszelkich przypadkach uszkodzenia sprzętu, wyposażenia, urządzeń oraz występujących zagrożeniach należy 

natychmiast powiadomić osoby prowadzące zajęcia i obsługę sali sportowej.  

6. Za bezpieczeństwo i przestrzeganie regulaminu sali sportowej odpowiedzialni są prowadzący zajęcia oraz 

organizatorzy zawodów, imprez sportowych i innych zajęć.  

§ 5. Zabrania się wnoszenia na salę sportową: 

§ 6. Zakazuje się: 

§ 7.  1. Osoby uszkadzające sprzęt lub urządzenia sali sportowej ponoszą odpowiedzialność materialną za 

wyrządzone szkody. 

2. Osoby korzystające z sali sportowej zobowiązuje się do zapoznania z powyższym Regulaminem i przestrzegania 

go.  

Załącznik nr 2  

do uchwały Nr 408/XLIV/2010 

Rady Miejskiej w Kłobucku 

z dnia 25 maja 2010 r.

1) dzieci i młodzież szkolna pod nadzorem nauczycieli lub instruktorów,

2) kluby, sekcje i związki sportowe pod nadzorem instruktora lub trenera,

3) zakłady pracy, instytucje, organizacje,

4) osoby, które wykupiły bilet, karnet lub biorą udział w zorganizowanych zawodach lub zajęciach.

1) 1) punktualnego rozpoczynania i kończenia zajęć,

2) przestrzegania przepisów bhp, ppoż. i porządkowych;

3) podporządkowania się poleceniom personelu obiektów sportowych i prowadzącego zajęcia.

1) wszelkiego rodzaju niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych 

i materiałów stwarzających niebezpieczeństwo pożaru, 

2) środków odurzających,

3) puszek, butelek i innych przedmiotów wykonanych z kruchego lub twardego materiału.

1) wstępu osobom w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub wszelkiego rodzaju środków odurzających,

2) wchodzenia na salę bez uzgodnienia z zarządcą sali sportowej;

3) wprowadzania na teren sali zwierząt,

4) wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, z zastrzeżeniem uzyskania pisemnej zgody zarządcy sali 

sportowej. 

5) używania wszelkiego rodzaju broni palnej, pneumatycznej oraz broni białej typu łuk, kusza, proca. W/w przepis nie

ma zastosowania w czasie zawodów sportowych lub treningów zorganizowanych zgodnie z odrębnymi przepisami 

Przewodniczący Rady Miejskej 

w Kłobucku  

 

inż. Józef Batóg 

 

REGULAMIN PLACU ZABAW  

§ 1. Plac zabaw jest to ogólnodostępny teren służący zabawie oraz rekreacji dzieci i młodzieży.  

§ 2. Urządzenia zabawowe znajdujące się na placu zabaw przeznaczone są dla dzieci i młodzieży do lat 15.  

§ 3. Dzieci poniżej 7 roku życia powinny przebywać na terenie placu zabaw pod opieką osób pełnoletnich.  

§ 4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieci, rodzice i opiekunowie powinni uprzednio sprawdzić stan urządzeń 

zabawowych.  

§ 5. Osoby przebywające na terenie placu zabaw obowiązane są do: 

§ 6. Na terenie placu zabaw zabrania się: 

§ 7. Osoby niszczące urządzenia lub sprzęt znajdujące się na placu zabaw ponoszą odpowiedzialność materialną za 

wyrządzone szkody.  

Załącznik nr 3  

do uchwały Nr 408/XLIV/2010 

Rady Miejskiej w Kłobucku 

z dnia 25 maja 2010 r.

1) zachowania porządku publicznego,

2) kulturalnego zachowania się.

1) zaśmiecania terenu i niszczenia zieleni oraz urządzeń zabawowych,

2) wjeżdżania pojazdami mechanicznymi oraz jazdy na rowerze w pobliżu urządzeń zabawowych,

3) jazdy na rolkach lub deskorolkach,

4) gier zespołowych, chyba że plac zabaw wyposażony jest w urządzenia służące do rozgrywania takich gier,

5) wprowadzania zwierząt,

6) spożywania alkoholu oraz zażywania środków odurzających,

7) palenia ognia oraz używania materiałów pirotechnicznych albo innych niebezpiecznych materiałów lub substancji 

chemicznych, z zastrzeżeniem uzyskania pisemnej zgody zarządcy, 

8) korzystania z placu zabaw po zmroku oraz w czasie niesprzyjających warunków pogodowych,

9) montowania i korzystania z urządzeń lub sprzętu własnej konstrukcji,

10) używania wszelkiego rodzaju broni palnej, pneumatycznej oraz broni białej typu łuk, kusza, proca. W/w przepis 

nie ma zastosowania w czasie zawodów sportowych lub treningów zorganizowanych zgodnie z odrębnymi 

przepisami. 

Przewodniczący Rady Miejskej 

w Kłobucku  

 

inż. Józef Batóg 

 

REGULAMIN PŁYWALNI  

§ 1. Pływalnia jest obiektem rekreacyjnym Gminy Kłobuck.  

§ 2. Każda osoba korzystająca z pływalni zobowiązana jest do zapoznania się i przestrzegania niniejszego 

regulaminu.  

§ 3.  1. Z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, pływalnia czynna jest codziennie w godzinach od 7;00 do 22;00. 

2. W soboty i niedziele pływalnia czynna jest w godzinach od 13;00 do 20;00.  

3. Pływalnia jest zamknięta na czas konieczny do usunięcia awarii, przeprowadzenia konserwacji lub remontu.  

§ 4. Z pływalni korzystać mogą: 

§ 5. Podczas zajęć grupowych osoby nieuczestniczące w tych zajęciach mogą przebywać wyłącznie w holu 

pływalni lub za zgodą instruktora prowadzącego zajęcia na widowni.  

§ 6. Z pływalni nie mogą korzystać osoby: 

§ 7. Dzieci poniżej 7 roku życia korzystają z pływalni wyłącznie pod opieką i nadzorem osoby pełnoletniej.  

§ 8. Na jednego instruktora lub osobę prowadzącą zajęcia nie może przypadać więcej niż 15 osób.  

§ 9. Wchodzący na pływalnię zobowiązani są do korzystania z szatni i pozostawienia w niej okrycia oraz zmiany 

obuwia na klapki basenowe.  

§ 10. Wstęp na halę basenową możliwy jest wyłącznie w stroju kąpielowym, czepku oraz klapkach basenowych, 

po uprzednim umyciu się pod natryskiem i dezynfekcji stóp w brodziku.  

§ 11. Na terenie pływalni ustanawia się następujące sygnały ostrzegawcze: 

§ 12. Na torach pływackich obowiązuje ruch prawostronny.  

§ 13. Skoki do wody dozwolone są wyłącznie podczas zawodów sportowych oraz na zajęciach pod nadzorem 

instruktora lub trenera.  

§ 14. Wszystkie zajęcia na pływalni odbywają się w obecności ratownika, który nadzoruje przestrzeganie 

niniejszego regulaminu. Osoby korzystające z pływalni zobowiązane są do podporządkowania się jego poleceniom.  

§ 15. Zabrania się: 

§ 16. Kierownictwo pływalni może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień zakazać 

dalszego korzystania z pływalni.  

§ 17. Grupy korzystające z pływalni powinny po zajęciach złożyć w wyznaczonych miejscach sprzęt sportowy 

i ratowniczy.  

§ 18. Grupy i osoby korzystające z pływalni upoważnione są do korzystania z szatni 15 minut przed rozpoczęciem 

zajęć. Po zajęciach szatnia powinna być niezwłocznie opróżniona. Za przedmioty wartościowe pozostawione w szatni, 

a nieoddane na przechowanie kierownikowi grupy lub do depozytu, kierownictwo pływalni nie ponosi 

odpowiedzialności.  

§ 19. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia pływalni ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.

§ 20. Ratownicy pełniący dyżur na pływalni sprawują ogólny nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu. 

Wszystkie osoby przebywające na terenie pływalni zobowiązane są do podporządkowania się ich poleceniom.  

Załącznik nr 4  

do uchwały Nr 408/XLIV/2010 

Rady Miejskiej w Kłobucku 

z dnia 25 maja 2010 r.

1) grupowo – osoby uczące się pływać lub trenujące pływanie pod opieką instruktora lub innej osoby uprawnionej 

do prowadzenia zajęć, 

2) indywidualnie – osoby umiejące pływać, a osoby nieumiejące pływać wyłącznie w strefie niskiej wody.

1) znajdujące się w stanie nietrzeźwości, odurzenia narkotykami lub podobnymi środkami,

2) uczulone na środki odkażające wodę,

3) z otwartymi ranami i stanami zapalnymi skóry,

4) cierpiące na choroby górnych dróg oddechowych oraz choroby, które mogą stworzyć zagrożenie dla zdrowia 

innych użytkowników pływalni. 

1) gwizdek – oznaczający zakończenie zajęć grupowych równoznaczne z nakazem niezwłocznego opuszczenia wody 

lub zwrócenie uwagi przez ratownika z powodu niezgodnego z regulaminem zachowania się, 

2) długa syrena – oznaczająca nakaz natychmiastowego opuszczenia wody przez wszystkich użytkowników.

1) biegania po hali basenowej,

2) spychania lub wrzucania do wody innych użytkowników,

3) utrudniania pływania innym użytkownikom,

4) hałasowania,

5) posiadania w wodzie ostrych przedmiotów,

6) spożywania posiłków w hali basenowej oraz żucia gumy podczas pływania,

7) spożywania alkoholu i zażywania środków odurzających.

Przewodniczący Rady Miejskej 

w Kłobucku  

 

inż. Józef Batóg 

 

REGULAMIN KĄPIELISKA NAD ZBIORNIKIEM WODNYM ZAKRZEW W KŁOBUCKU  

§ 1. Kąpielisko jest obiektem zarządzanym przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kłobucku.  

§ 2. Kąpielisko otwarte jest w okresie od 24 czerwca do 31 sierpnia każdego roku, codziennie w godzinach do 

10;00 do 18;00, o ile pozwalają na to warunki atmosferyczne.  

§ 3.  1. Osoby korzystające z kąpieliska obowiązane są stosować się do sygnalizacji w postaci białej lub czerwonej

flagi wywieszonej na maszcie zlokalizowanym przy wieży ratownika. 

2. Biały kolor flagi oznacza, iż kąpiel jest dozwolona.  

3. Czerwony kolor flagi oznacza zakaz kąpieli.  

§ 4. Dzieci w wieku do 7 lat mogą przebywać na terenie kąpieliska oraz kąpać się wyłącznie pod opieką 

pełnoletnich.  

§ 5. Zabrania się wstępu i przebywania na terenie kąpieliska osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu 

lub innych środków o podobnym działaniu.  

§ 6. Osoby korzystające z kąpieliska zobowiązane są ściśle stosować się do zaleceń ratowników.  

§ 7. Ratownicy noszą ubiór z emblematem WOPR i napisem RATOWNIK.  

§ 8. Osobom znajdującym się na terenie kąpieliska nie wolno: 

Załącznik nr 5  

do uchwały Nr 408/XLIV/2010 

Rady Miejskiej w Kłobucku 

z dnia 25 maja 2010 r.

1) przekraczać granic stref kąpieliska wyznaczonych: 

a) a) bojami koloru żółtego dla osób nieumiejących pływać (woda do głębokości 130 cm),

b) koloru czerwonego dla osób umiejących pływać (woda o głębokości powyżej 130 cm),

2) niszczyć urządzeń i sprzętu kąpieliska,

3) zakłócać wypoczynku i kąpieli innych osób, a w szczególności popychać i wrzucać inne osoby do wody,

4) spożywać alkoholu lub innych środków o podobnym działaniu,

5) zaśmiecać teren kąpieliska i plaży,

6) wprowadzać zwierząt.

Przewodniczący Rady Miejskej 

w Kłobucku  

 

inż. Józef Batóg 

 

REGULAMIN ZBIORNIKA WODNEGO ZAKRZEW W KŁOBUCKU  

§ 1. Nieruchomość „Zbiornik Wodny Zakrzew” położona w Kłobucku, przy ul. Stawowej, oznaczona jako działki 

nr 538\1, 539\1, 539\2 o pow. 14,3837 ha i stanowi własność Skarbu Państwa.  

§ 2. Zbiornik Wodny Zakrzew jest obiektem zarządzanym przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kłobucku, 

służącym rekreacji oraz uprawianiu sportów wodnych.  

§ 3. Korzystanie ze sprzętu wodnego następuje na własną odpowiedzialność, z tym że na całym zbiorniku wodnym 

obowiązuje zakaz korzystania z łodzi motorowych oraz skuterów wodnych.  

§ 4. Obowiązuje zakaz kąpieli w zbiorniku wodnym, z wyjątkiem wyznaczonego kąpieliska strzeżonego, na którym 

obowiązuje odrębny regulamin.  

§ 5. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie zbiornika wodnego wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.  

§ 6. Osobom wchodzącym na teren zbiornika wodnego lub przebywającym na tym terenie nie wolno: 

§ 7. Wprowadza się zakaz ruchu i parkowania samochodów wokół linii brzegowej zbiornika wodnego w odległości

20 m, za wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych.  

§ 8. Osoby przebywające na terenie zbiornika wodnego zobowiązuje są do przestrzegania niniejszego regulaminu 

oraz przepisów sanitarnych i przeciwpożarowych.  

Załącznik nr 6  

do uchwały Nr 408/XLIV/2010 

Rady Miejskiej w Kłobucku 

z dnia 25 maja 2010 r.

1) stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa oraz zakłócać wypoczynku innych osób,

2) zaśmiecać terenu wokół zbiornika,

3) wchodzić na urządzenia techniczne zapory i skakać z nich do wody,

4) rozpalać ognisk w lesie i wokół zbiornika, za wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych,

5) wprowadzać zwierząt, przy czym zakaz ten obowiązuje wyłącznie w strefie wyznaczonej znakami pionowymi 

ustawionymi przez zarządcę obiektu, 

6) spożywać napojów alkoholowych, z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych, jak również spożywać innych 

środków o podobnym działaniu. 

7) Używania wszelkiego rodzaju broni palnej, pneumatycznej oraz broni białej typu łuk, kusze, proca. W/w przepis 

nie ma zastosowania w czasie zawodów sportowych lub treningów zorganizowanych zgodnie z odrębnymi 

przepisami. 

Przewodniczący Rady Miejskej 

w Kłobucku  

 

inż. Józef Batóg 

 

1. Wykaz boisk: 

2. Wykaz sal sportowych: 

3. Wykaz placów zabaw: 

Załącznik nr 7  

do uchwały Nr 408/XLIV/2010 

Rady Miejskiej w Kłobucku 

z dnia 25 maja 2010 r.

1) Osiedle Nr 1 – Kłobuck ul. Andersa

2) Osiedle Nr 3 – Kłobuck ul. ul. Osiedlowa/Wyszyńskiego

3) Osiedle Nr 5 – Kłobuck ul. Hallera

4) Osiedle Nr 8 – Kłobuck ul. Cicha

5) Brody Malina – ul. Źródlana/ul. Pogodna

6) Niwa Skrzeszów – ul. Kasztanowa

7) Zakrzew – ul. Zakrzewska

1) Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kłobucku – ul. Sportowa 14

1) Osiedle Nr 1 – Kłobuck ul. Mała

2) Osiedle Nr 2 – Kłobuck ul. 11 Listopada 8, ul. Rómmla 2 , ul. Rómmla

3) Osiedle Nr 3 – Kłobuck ul. 11 Listopada; ul. Osiedlowa; ul. Baczyńskiego; ul. Spacerowa

4) Osiedle Nr 4 – Kłobuck ul. Parkowa

5) Osiedle Nr 5 – Kłobuck ul. Hallera

6) Osiedle Nr 8 – Kłobuck ul. Cicha

7) Brody Malina – ul. Źródlana.

8) Gruszewnia – ul. Kłobucka 59

9) Lgota – ul. Południowa nr dz. 599/3

10) Łobodno – ul. Prusa

11) Nowa Wieś – ul. Lipowa 52

12) Rybno – nr dz. 156 obręb Rybno

Przewodniczący Rady Miejskej 

w Kłobucku  

 

inż. Józef Batóg 
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UCHWAŁA NR 408/XLIV/2010  

RADY MIEJSKIEJ W KŁOBUCKU  

z dnia 25 maja 2010 r.  

 

w sprawie regulaminów obiektów sportowych i rekreacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Kłobuck 

 

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. 

2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 26 października o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 

2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. 

Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95) Rada Miejska w Kłobucku 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się następujące regulaminy obiektów sportowych i rekreacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy 

Kłobuck, zwane dalej regulaminami: 

§ 2. Regulaminy obowiązują na terenach będących własnością Gminy lub zarządzanych przez Gminę, jak również 

w obiektach stanowiących własność Gminy, których wykaz określa załącznik nr 7 do uchwały.  

§ 3.  1. Regulaminy podaje się do publicznej wiadomości na tablicach informacyjnych na wszystkich obiektach, 

których dotyczą. 

2. Na tablicach informacyjnych wraz z treścią właściwego regulaminu podaje się numery alarmowe oraz numery 

zarządców.  

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłobucka.  

§ 5. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie

14 dni od dnia jej ogłoszenia.  

1) Regulamin boiska w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do uchwały,

2) Regulamin sali sportowej w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do uchwały,

3) Regulamin placu zabaw w brzmieniu określonym w załączniku nr 3 do uchwały,

4) Regulamin pływalni w brzmieniu określonym w załączniku nr 4 do uchwały,

5) Regulamin kąpieliska wodnego nad Zbiornikiem Wodnym Zakrzew w Kłobucku w brzmieniu określonym 

w załączniku nr 5 do uchwały, 

6) Regulamin Zbiornika Wodnego Zakrzew w Kłobucku w brzmieniu określonym w załączniku nr 6 do uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskej 

w Kłobucku  

 

inż. Józef Batóg 

 

REGULAMIN BOISKA  

§ 1. Boisko to ogólnodostępny obiekt służący do rozgrywania meczów i innych zawodów oraz przeprowadzania 

zajęć sportowych i rekreacyjnych.  

§ 2.  1. Boisko czynne jest codziennie. 

2. Boisko jest nieczynne w godzinach nocnych.  

§ 3. Wstęp na teren boiska jest bezpłatny.  

§ 4. Z zastrzeżeniem § 5 regulaminu, z boiska mogą korzystać osoby małoletnie.  

§ 5. Dzieci poniżej 7 roku życia korzystają z boiska wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.  

§ 6. Korzystanie z boiska nie może stwarzać zagrożenia dla innych osób.  

§ 7. Na terenie boiska zabrania się: 

§ 8. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia znajdujące się na boisku ponoszą odpowiedzialność materialną za 

wyrządzone szkody.  

Załącznik nr 1  

do uchwały Nr 408/XLIV/2010 

Rady Miejskiej w Kłobucku 

z dnia 25 maja 2010 r.

1) zakłócania porządku publicznego,

2) huśtania się na bramkach i innych metalowych elementach wyposażenia boisku oraz użytkowania ich w inny 

sposób niezgodny z przeznaczeniem, 

3) montowania sprzętu lub urządzeń własnej konstrukcji,

4) wjazdu na teren boiska wszelkich pojazdów mechanicznych z wyjątkiem pojazdów uprzywilejowanych, obsługi 

technicznej i innych pojazdów za zgodą zarządcy boiska, 

5) jazdy na rolkach lub deskorolkach,

6) zaśmiecania obiektu,

7) palenia ognia oraz używania materiałów pirotechnicznych albo innych niebezpiecznych materiałów lub substancji 

chemicznych, z zastrzeżeniem uzyskania pisemnej zgody zarządcy boiska, 

8) wprowadzania zwierząt,

9) wnoszenia przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu innych użytkowników, w szczególności noży, scyzoryków, 

szklanych opakowań i kijów baseballowych, 

10) wnoszenia i spożywania alkoholu, z wyjątkiem sprzedaży dokonywanej na podstawie zezwolenia jednorazowego 

wydanego przez burmistrza na podstawie art. 181 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu 

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz związanego z tą sprzedażą spożywania alkoholu, 

11) zażywania środków odurzających.

12) używania wszelkiego rodzaju broni palnej, pneumatycznej oraz broni białej typu łuk, kusza, proca. W/w przepis 

nie ma zastosowania w czasie zawodów sportowych lub treningów zorganizowanych zgodnie z odrębnymi 

przepisami. 

Przewodniczący Rady Miejskej 

w Kłobucku  

 

inż. Józef Batóg 

 

REGULAMIN SALI SPORTOWEJ  

§ 1.   

1. Sala sportowa jest obiektem służącym do przeprowadzania zajęć i rozgrywek sportowych oraz innych imprez 

rekreacyjno-sportowych i kulturalnych.  

2. Sala sportowa nie jest powszechnie dostępna. Zajęcia w sali odbywają się według wcześniej ustalonego 

harmonogramu.  

3. Sala sportowa jest czynna w godzinach ustalonych przez dyrektora lub kierownika gminnej jednostki 

organizacyjnej, na której terenie sala jest zlokalizowana, z zastrzeżeniem, iż w dni powszednie w godzinach od 800 do 

1500 hala sportowa udostępniona jest przede wszystkim na realizację zajęć dydaktycznych z zakresu wychowania 

fizycznego dla szkół gminnych i powiatowych.  

4. Z zastrzeżeniem ust. 3 sala sportowa udostępniana jest osobom fizycznym lub zorganizowanym grupom.  

§ 2.  1. Za udostępnianie sali sportowej, o którym mowa w § 1 ust. 4 pobierane są opłaty według stawki 

godzinowej ustalonej przez dyrektora lub kierownika gminnej jednostki organizacyjnej, na której terenie sala jest 

zlokalizowana. 

2. W uzasadnionych przypadkach osoba wymieniona w ust. 1 może zwolnić z odpłatności osoby korzystające z sali

sportowej.  

§ 3. Z sali sportowej mogą korzystać: 

§ 4.  1. Korzystający z sali sportowej zobowiązani są używać strojów sportowych oraz obuwia sportowego. 

2. Osoby korzystające z sali sportowej oraz prowadzące zajęcia zobowiązuje się do: 

3. Na terenie sali sportowej obowiązuje zachowanie porządku i czystości.  

4. Osoby korzystające z sali sportowej powinny zabezpieczyć we własnym zakresie należące do nich mienie 

wartościowe.  

5. O wszelkich przypadkach uszkodzenia sprzętu, wyposażenia, urządzeń oraz występujących zagrożeniach należy 

natychmiast powiadomić osoby prowadzące zajęcia i obsługę sali sportowej.  

6. Za bezpieczeństwo i przestrzeganie regulaminu sali sportowej odpowiedzialni są prowadzący zajęcia oraz 

organizatorzy zawodów, imprez sportowych i innych zajęć.  

§ 5. Zabrania się wnoszenia na salę sportową: 

§ 6. Zakazuje się: 

§ 7.  1. Osoby uszkadzające sprzęt lub urządzenia sali sportowej ponoszą odpowiedzialność materialną za 

wyrządzone szkody. 

2. Osoby korzystające z sali sportowej zobowiązuje się do zapoznania z powyższym Regulaminem i przestrzegania 

go.  

Załącznik nr 2  

do uchwały Nr 408/XLIV/2010 

Rady Miejskiej w Kłobucku 

z dnia 25 maja 2010 r.

1) dzieci i młodzież szkolna pod nadzorem nauczycieli lub instruktorów,

2) kluby, sekcje i związki sportowe pod nadzorem instruktora lub trenera,

3) zakłady pracy, instytucje, organizacje,

4) osoby, które wykupiły bilet, karnet lub biorą udział w zorganizowanych zawodach lub zajęciach.

1) 1) punktualnego rozpoczynania i kończenia zajęć,

2) przestrzegania przepisów bhp, ppoż. i porządkowych;

3) podporządkowania się poleceniom personelu obiektów sportowych i prowadzącego zajęcia.

1) wszelkiego rodzaju niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych 

i materiałów stwarzających niebezpieczeństwo pożaru, 

2) środków odurzających,

3) puszek, butelek i innych przedmiotów wykonanych z kruchego lub twardego materiału.

1) wstępu osobom w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub wszelkiego rodzaju środków odurzających,

2) wchodzenia na salę bez uzgodnienia z zarządcą sali sportowej;

3) wprowadzania na teren sali zwierząt,

4) wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, z zastrzeżeniem uzyskania pisemnej zgody zarządcy sali 

sportowej. 

5) używania wszelkiego rodzaju broni palnej, pneumatycznej oraz broni białej typu łuk, kusza, proca. W/w przepis nie

ma zastosowania w czasie zawodów sportowych lub treningów zorganizowanych zgodnie z odrębnymi przepisami 

Przewodniczący Rady Miejskej 

w Kłobucku  

 

inż. Józef Batóg 

 

REGULAMIN PLACU ZABAW  

§ 1. Plac zabaw jest to ogólnodostępny teren służący zabawie oraz rekreacji dzieci i młodzieży.  

§ 2. Urządzenia zabawowe znajdujące się na placu zabaw przeznaczone są dla dzieci i młodzieży do lat 15.  

§ 3. Dzieci poniżej 7 roku życia powinny przebywać na terenie placu zabaw pod opieką osób pełnoletnich.  

§ 4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieci, rodzice i opiekunowie powinni uprzednio sprawdzić stan urządzeń 

zabawowych.  

§ 5. Osoby przebywające na terenie placu zabaw obowiązane są do: 

§ 6. Na terenie placu zabaw zabrania się: 

§ 7. Osoby niszczące urządzenia lub sprzęt znajdujące się na placu zabaw ponoszą odpowiedzialność materialną za 

wyrządzone szkody.  

Załącznik nr 3  

do uchwały Nr 408/XLIV/2010 

Rady Miejskiej w Kłobucku 

z dnia 25 maja 2010 r.

1) zachowania porządku publicznego,

2) kulturalnego zachowania się.

1) zaśmiecania terenu i niszczenia zieleni oraz urządzeń zabawowych,

2) wjeżdżania pojazdami mechanicznymi oraz jazdy na rowerze w pobliżu urządzeń zabawowych,

3) jazdy na rolkach lub deskorolkach,

4) gier zespołowych, chyba że plac zabaw wyposażony jest w urządzenia służące do rozgrywania takich gier,

5) wprowadzania zwierząt,

6) spożywania alkoholu oraz zażywania środków odurzających,

7) palenia ognia oraz używania materiałów pirotechnicznych albo innych niebezpiecznych materiałów lub substancji 

chemicznych, z zastrzeżeniem uzyskania pisemnej zgody zarządcy, 

8) korzystania z placu zabaw po zmroku oraz w czasie niesprzyjających warunków pogodowych,

9) montowania i korzystania z urządzeń lub sprzętu własnej konstrukcji,

10) używania wszelkiego rodzaju broni palnej, pneumatycznej oraz broni białej typu łuk, kusza, proca. W/w przepis 

nie ma zastosowania w czasie zawodów sportowych lub treningów zorganizowanych zgodnie z odrębnymi 

przepisami. 

Przewodniczący Rady Miejskej 

w Kłobucku  

 

inż. Józef Batóg 

 

REGULAMIN PŁYWALNI  

§ 1. Pływalnia jest obiektem rekreacyjnym Gminy Kłobuck.  

§ 2. Każda osoba korzystająca z pływalni zobowiązana jest do zapoznania się i przestrzegania niniejszego 

regulaminu.  

§ 3.  1. Z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, pływalnia czynna jest codziennie w godzinach od 7;00 do 22;00. 

2. W soboty i niedziele pływalnia czynna jest w godzinach od 13;00 do 20;00.  

3. Pływalnia jest zamknięta na czas konieczny do usunięcia awarii, przeprowadzenia konserwacji lub remontu.  

§ 4. Z pływalni korzystać mogą: 

§ 5. Podczas zajęć grupowych osoby nieuczestniczące w tych zajęciach mogą przebywać wyłącznie w holu 

pływalni lub za zgodą instruktora prowadzącego zajęcia na widowni.  

§ 6. Z pływalni nie mogą korzystać osoby: 

§ 7. Dzieci poniżej 7 roku życia korzystają z pływalni wyłącznie pod opieką i nadzorem osoby pełnoletniej.  

§ 8. Na jednego instruktora lub osobę prowadzącą zajęcia nie może przypadać więcej niż 15 osób.  

§ 9. Wchodzący na pływalnię zobowiązani są do korzystania z szatni i pozostawienia w niej okrycia oraz zmiany 

obuwia na klapki basenowe.  

§ 10. Wstęp na halę basenową możliwy jest wyłącznie w stroju kąpielowym, czepku oraz klapkach basenowych, 

po uprzednim umyciu się pod natryskiem i dezynfekcji stóp w brodziku.  

§ 11. Na terenie pływalni ustanawia się następujące sygnały ostrzegawcze: 

§ 12. Na torach pływackich obowiązuje ruch prawostronny.  

§ 13. Skoki do wody dozwolone są wyłącznie podczas zawodów sportowych oraz na zajęciach pod nadzorem 

instruktora lub trenera.  

§ 14. Wszystkie zajęcia na pływalni odbywają się w obecności ratownika, który nadzoruje przestrzeganie 

niniejszego regulaminu. Osoby korzystające z pływalni zobowiązane są do podporządkowania się jego poleceniom.  

§ 15. Zabrania się: 

§ 16. Kierownictwo pływalni może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień zakazać 

dalszego korzystania z pływalni.  

§ 17. Grupy korzystające z pływalni powinny po zajęciach złożyć w wyznaczonych miejscach sprzęt sportowy 

i ratowniczy.  

§ 18. Grupy i osoby korzystające z pływalni upoważnione są do korzystania z szatni 15 minut przed rozpoczęciem 

zajęć. Po zajęciach szatnia powinna być niezwłocznie opróżniona. Za przedmioty wartościowe pozostawione w szatni, 

a nieoddane na przechowanie kierownikowi grupy lub do depozytu, kierownictwo pływalni nie ponosi 

odpowiedzialności.  

§ 19. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia pływalni ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.

§ 20. Ratownicy pełniący dyżur na pływalni sprawują ogólny nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu. 

Wszystkie osoby przebywające na terenie pływalni zobowiązane są do podporządkowania się ich poleceniom.  

Załącznik nr 4  

do uchwały Nr 408/XLIV/2010 

Rady Miejskiej w Kłobucku 

z dnia 25 maja 2010 r.

1) grupowo – osoby uczące się pływać lub trenujące pływanie pod opieką instruktora lub innej osoby uprawnionej 

do prowadzenia zajęć, 

2) indywidualnie – osoby umiejące pływać, a osoby nieumiejące pływać wyłącznie w strefie niskiej wody.

1) znajdujące się w stanie nietrzeźwości, odurzenia narkotykami lub podobnymi środkami,

2) uczulone na środki odkażające wodę,

3) z otwartymi ranami i stanami zapalnymi skóry,

4) cierpiące na choroby górnych dróg oddechowych oraz choroby, które mogą stworzyć zagrożenie dla zdrowia 

innych użytkowników pływalni. 

1) gwizdek – oznaczający zakończenie zajęć grupowych równoznaczne z nakazem niezwłocznego opuszczenia wody 

lub zwrócenie uwagi przez ratownika z powodu niezgodnego z regulaminem zachowania się, 

2) długa syrena – oznaczająca nakaz natychmiastowego opuszczenia wody przez wszystkich użytkowników.

1) biegania po hali basenowej,

2) spychania lub wrzucania do wody innych użytkowników,

3) utrudniania pływania innym użytkownikom,

4) hałasowania,

5) posiadania w wodzie ostrych przedmiotów,

6) spożywania posiłków w hali basenowej oraz żucia gumy podczas pływania,

7) spożywania alkoholu i zażywania środków odurzających.

Przewodniczący Rady Miejskej 

w Kłobucku  

 

inż. Józef Batóg 

 

REGULAMIN KĄPIELISKA NAD ZBIORNIKIEM WODNYM ZAKRZEW W KŁOBUCKU  

§ 1. Kąpielisko jest obiektem zarządzanym przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kłobucku.  

§ 2. Kąpielisko otwarte jest w okresie od 24 czerwca do 31 sierpnia każdego roku, codziennie w godzinach do 

10;00 do 18;00, o ile pozwalają na to warunki atmosferyczne.  

§ 3.  1. Osoby korzystające z kąpieliska obowiązane są stosować się do sygnalizacji w postaci białej lub czerwonej

flagi wywieszonej na maszcie zlokalizowanym przy wieży ratownika. 

2. Biały kolor flagi oznacza, iż kąpiel jest dozwolona.  

3. Czerwony kolor flagi oznacza zakaz kąpieli.  

§ 4. Dzieci w wieku do 7 lat mogą przebywać na terenie kąpieliska oraz kąpać się wyłącznie pod opieką 

pełnoletnich.  

§ 5. Zabrania się wstępu i przebywania na terenie kąpieliska osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu 

lub innych środków o podobnym działaniu.  

§ 6. Osoby korzystające z kąpieliska zobowiązane są ściśle stosować się do zaleceń ratowników.  

§ 7. Ratownicy noszą ubiór z emblematem WOPR i napisem RATOWNIK.  

§ 8. Osobom znajdującym się na terenie kąpieliska nie wolno: 

Załącznik nr 5  

do uchwały Nr 408/XLIV/2010 

Rady Miejskiej w Kłobucku 

z dnia 25 maja 2010 r.

1) przekraczać granic stref kąpieliska wyznaczonych: 

a) a) bojami koloru żółtego dla osób nieumiejących pływać (woda do głębokości 130 cm),

b) koloru czerwonego dla osób umiejących pływać (woda o głębokości powyżej 130 cm),

2) niszczyć urządzeń i sprzętu kąpieliska,

3) zakłócać wypoczynku i kąpieli innych osób, a w szczególności popychać i wrzucać inne osoby do wody,

4) spożywać alkoholu lub innych środków o podobnym działaniu,

5) zaśmiecać teren kąpieliska i plaży,

6) wprowadzać zwierząt.

Przewodniczący Rady Miejskej 

w Kłobucku  

 

inż. Józef Batóg 

 

REGULAMIN ZBIORNIKA WODNEGO ZAKRZEW W KŁOBUCKU  

§ 1. Nieruchomość „Zbiornik Wodny Zakrzew” położona w Kłobucku, przy ul. Stawowej, oznaczona jako działki 

nr 538\1, 539\1, 539\2 o pow. 14,3837 ha i stanowi własność Skarbu Państwa.  

§ 2. Zbiornik Wodny Zakrzew jest obiektem zarządzanym przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kłobucku, 

służącym rekreacji oraz uprawianiu sportów wodnych.  

§ 3. Korzystanie ze sprzętu wodnego następuje na własną odpowiedzialność, z tym że na całym zbiorniku wodnym 

obowiązuje zakaz korzystania z łodzi motorowych oraz skuterów wodnych.  

§ 4. Obowiązuje zakaz kąpieli w zbiorniku wodnym, z wyjątkiem wyznaczonego kąpieliska strzeżonego, na którym 

obowiązuje odrębny regulamin.  

§ 5. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie zbiornika wodnego wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.  

§ 6. Osobom wchodzącym na teren zbiornika wodnego lub przebywającym na tym terenie nie wolno: 

§ 7. Wprowadza się zakaz ruchu i parkowania samochodów wokół linii brzegowej zbiornika wodnego w odległości

20 m, za wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych.  

§ 8. Osoby przebywające na terenie zbiornika wodnego zobowiązuje są do przestrzegania niniejszego regulaminu 

oraz przepisów sanitarnych i przeciwpożarowych.  

Załącznik nr 6  

do uchwały Nr 408/XLIV/2010 

Rady Miejskiej w Kłobucku 

z dnia 25 maja 2010 r.

1) stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa oraz zakłócać wypoczynku innych osób,

2) zaśmiecać terenu wokół zbiornika,

3) wchodzić na urządzenia techniczne zapory i skakać z nich do wody,

4) rozpalać ognisk w lesie i wokół zbiornika, za wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych,

5) wprowadzać zwierząt, przy czym zakaz ten obowiązuje wyłącznie w strefie wyznaczonej znakami pionowymi 

ustawionymi przez zarządcę obiektu, 

6) spożywać napojów alkoholowych, z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych, jak również spożywać innych 

środków o podobnym działaniu. 

7) Używania wszelkiego rodzaju broni palnej, pneumatycznej oraz broni białej typu łuk, kusze, proca. W/w przepis 

nie ma zastosowania w czasie zawodów sportowych lub treningów zorganizowanych zgodnie z odrębnymi 

przepisami. 

Przewodniczący Rady Miejskej 

w Kłobucku  

 

inż. Józef Batóg 

 

1. Wykaz boisk: 

2. Wykaz sal sportowych: 

3. Wykaz placów zabaw: 

Załącznik nr 7  

do uchwały Nr 408/XLIV/2010 

Rady Miejskiej w Kłobucku 

z dnia 25 maja 2010 r.

1) Osiedle Nr 1 – Kłobuck ul. Andersa

2) Osiedle Nr 3 – Kłobuck ul. ul. Osiedlowa/Wyszyńskiego

3) Osiedle Nr 5 – Kłobuck ul. Hallera

4) Osiedle Nr 8 – Kłobuck ul. Cicha

5) Brody Malina – ul. Źródlana/ul. Pogodna

6) Niwa Skrzeszów – ul. Kasztanowa

7) Zakrzew – ul. Zakrzewska

1) Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kłobucku – ul. Sportowa 14

1) Osiedle Nr 1 – Kłobuck ul. Mała

2) Osiedle Nr 2 – Kłobuck ul. 11 Listopada 8, ul. Rómmla 2 , ul. Rómmla

3) Osiedle Nr 3 – Kłobuck ul. 11 Listopada; ul. Osiedlowa; ul. Baczyńskiego; ul. Spacerowa

4) Osiedle Nr 4 – Kłobuck ul. Parkowa

5) Osiedle Nr 5 – Kłobuck ul. Hallera

6) Osiedle Nr 8 – Kłobuck ul. Cicha

7) Brody Malina – ul. Źródlana.

8) Gruszewnia – ul. Kłobucka 59

9) Lgota – ul. Południowa nr dz. 599/3

10) Łobodno – ul. Prusa

11) Nowa Wieś – ul. Lipowa 52

12) Rybno – nr dz. 156 obręb Rybno

Przewodniczący Rady Miejskej 

w Kłobucku  

 

inż. Józef Batóg 

 

ID: JFDQZ-NKLFI-NDFLX-WSFQH-LLVPU. Podpisany. Strona 7 / 16



UCHWAŁA NR 408/XLIV/2010  

RADY MIEJSKIEJ W KŁOBUCKU  

z dnia 25 maja 2010 r.  

 

w sprawie regulaminów obiektów sportowych i rekreacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Kłobuck 

 

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. 

2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 26 października o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 

2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. 

Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95) Rada Miejska w Kłobucku 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się następujące regulaminy obiektów sportowych i rekreacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy 

Kłobuck, zwane dalej regulaminami: 

§ 2. Regulaminy obowiązują na terenach będących własnością Gminy lub zarządzanych przez Gminę, jak również 

w obiektach stanowiących własność Gminy, których wykaz określa załącznik nr 7 do uchwały.  

§ 3.  1. Regulaminy podaje się do publicznej wiadomości na tablicach informacyjnych na wszystkich obiektach, 

których dotyczą. 

2. Na tablicach informacyjnych wraz z treścią właściwego regulaminu podaje się numery alarmowe oraz numery 

zarządców.  

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłobucka.  

§ 5. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie

14 dni od dnia jej ogłoszenia.  

1) Regulamin boiska w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do uchwały,

2) Regulamin sali sportowej w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do uchwały,

3) Regulamin placu zabaw w brzmieniu określonym w załączniku nr 3 do uchwały,

4) Regulamin pływalni w brzmieniu określonym w załączniku nr 4 do uchwały,

5) Regulamin kąpieliska wodnego nad Zbiornikiem Wodnym Zakrzew w Kłobucku w brzmieniu określonym 

w załączniku nr 5 do uchwały, 

6) Regulamin Zbiornika Wodnego Zakrzew w Kłobucku w brzmieniu określonym w załączniku nr 6 do uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskej 

w Kłobucku  

 

inż. Józef Batóg 

 

REGULAMIN BOISKA  

§ 1. Boisko to ogólnodostępny obiekt służący do rozgrywania meczów i innych zawodów oraz przeprowadzania 

zajęć sportowych i rekreacyjnych.  

§ 2.  1. Boisko czynne jest codziennie. 

2. Boisko jest nieczynne w godzinach nocnych.  

§ 3. Wstęp na teren boiska jest bezpłatny.  

§ 4. Z zastrzeżeniem § 5 regulaminu, z boiska mogą korzystać osoby małoletnie.  

§ 5. Dzieci poniżej 7 roku życia korzystają z boiska wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.  

§ 6. Korzystanie z boiska nie może stwarzać zagrożenia dla innych osób.  

§ 7. Na terenie boiska zabrania się: 

§ 8. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia znajdujące się na boisku ponoszą odpowiedzialność materialną za 

wyrządzone szkody.  

Załącznik nr 1  

do uchwały Nr 408/XLIV/2010 

Rady Miejskiej w Kłobucku 

z dnia 25 maja 2010 r.

1) zakłócania porządku publicznego,

2) huśtania się na bramkach i innych metalowych elementach wyposażenia boisku oraz użytkowania ich w inny 

sposób niezgodny z przeznaczeniem, 

3) montowania sprzętu lub urządzeń własnej konstrukcji,

4) wjazdu na teren boiska wszelkich pojazdów mechanicznych z wyjątkiem pojazdów uprzywilejowanych, obsługi 

technicznej i innych pojazdów za zgodą zarządcy boiska, 

5) jazdy na rolkach lub deskorolkach,

6) zaśmiecania obiektu,

7) palenia ognia oraz używania materiałów pirotechnicznych albo innych niebezpiecznych materiałów lub substancji 

chemicznych, z zastrzeżeniem uzyskania pisemnej zgody zarządcy boiska, 

8) wprowadzania zwierząt,

9) wnoszenia przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu innych użytkowników, w szczególności noży, scyzoryków, 

szklanych opakowań i kijów baseballowych, 

10) wnoszenia i spożywania alkoholu, z wyjątkiem sprzedaży dokonywanej na podstawie zezwolenia jednorazowego 

wydanego przez burmistrza na podstawie art. 181 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu 

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz związanego z tą sprzedażą spożywania alkoholu, 

11) zażywania środków odurzających.

12) używania wszelkiego rodzaju broni palnej, pneumatycznej oraz broni białej typu łuk, kusza, proca. W/w przepis 

nie ma zastosowania w czasie zawodów sportowych lub treningów zorganizowanych zgodnie z odrębnymi 

przepisami. 

Przewodniczący Rady Miejskej 

w Kłobucku  

 

inż. Józef Batóg 

 

REGULAMIN SALI SPORTOWEJ  

§ 1.   

1. Sala sportowa jest obiektem służącym do przeprowadzania zajęć i rozgrywek sportowych oraz innych imprez 

rekreacyjno-sportowych i kulturalnych.  

2. Sala sportowa nie jest powszechnie dostępna. Zajęcia w sali odbywają się według wcześniej ustalonego 

harmonogramu.  

3. Sala sportowa jest czynna w godzinach ustalonych przez dyrektora lub kierownika gminnej jednostki 

organizacyjnej, na której terenie sala jest zlokalizowana, z zastrzeżeniem, iż w dni powszednie w godzinach od 800 do 

1500 hala sportowa udostępniona jest przede wszystkim na realizację zajęć dydaktycznych z zakresu wychowania 

fizycznego dla szkół gminnych i powiatowych.  

4. Z zastrzeżeniem ust. 3 sala sportowa udostępniana jest osobom fizycznym lub zorganizowanym grupom.  

§ 2.  1. Za udostępnianie sali sportowej, o którym mowa w § 1 ust. 4 pobierane są opłaty według stawki 

godzinowej ustalonej przez dyrektora lub kierownika gminnej jednostki organizacyjnej, na której terenie sala jest 

zlokalizowana. 

2. W uzasadnionych przypadkach osoba wymieniona w ust. 1 może zwolnić z odpłatności osoby korzystające z sali

sportowej.  

§ 3. Z sali sportowej mogą korzystać: 

§ 4.  1. Korzystający z sali sportowej zobowiązani są używać strojów sportowych oraz obuwia sportowego. 

2. Osoby korzystające z sali sportowej oraz prowadzące zajęcia zobowiązuje się do: 

3. Na terenie sali sportowej obowiązuje zachowanie porządku i czystości.  

4. Osoby korzystające z sali sportowej powinny zabezpieczyć we własnym zakresie należące do nich mienie 

wartościowe.  

5. O wszelkich przypadkach uszkodzenia sprzętu, wyposażenia, urządzeń oraz występujących zagrożeniach należy 

natychmiast powiadomić osoby prowadzące zajęcia i obsługę sali sportowej.  

6. Za bezpieczeństwo i przestrzeganie regulaminu sali sportowej odpowiedzialni są prowadzący zajęcia oraz 

organizatorzy zawodów, imprez sportowych i innych zajęć.  

§ 5. Zabrania się wnoszenia na salę sportową: 

§ 6. Zakazuje się: 

§ 7.  1. Osoby uszkadzające sprzęt lub urządzenia sali sportowej ponoszą odpowiedzialność materialną za 

wyrządzone szkody. 

2. Osoby korzystające z sali sportowej zobowiązuje się do zapoznania z powyższym Regulaminem i przestrzegania 

go.  

Załącznik nr 2  

do uchwały Nr 408/XLIV/2010 

Rady Miejskiej w Kłobucku 

z dnia 25 maja 2010 r.

1) dzieci i młodzież szkolna pod nadzorem nauczycieli lub instruktorów,

2) kluby, sekcje i związki sportowe pod nadzorem instruktora lub trenera,

3) zakłady pracy, instytucje, organizacje,

4) osoby, które wykupiły bilet, karnet lub biorą udział w zorganizowanych zawodach lub zajęciach.

1) 1) punktualnego rozpoczynania i kończenia zajęć,

2) przestrzegania przepisów bhp, ppoż. i porządkowych;

3) podporządkowania się poleceniom personelu obiektów sportowych i prowadzącego zajęcia.

1) wszelkiego rodzaju niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych 

i materiałów stwarzających niebezpieczeństwo pożaru, 

2) środków odurzających,

3) puszek, butelek i innych przedmiotów wykonanych z kruchego lub twardego materiału.

1) wstępu osobom w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub wszelkiego rodzaju środków odurzających,

2) wchodzenia na salę bez uzgodnienia z zarządcą sali sportowej;

3) wprowadzania na teren sali zwierząt,

4) wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, z zastrzeżeniem uzyskania pisemnej zgody zarządcy sali 

sportowej. 

5) używania wszelkiego rodzaju broni palnej, pneumatycznej oraz broni białej typu łuk, kusza, proca. W/w przepis nie

ma zastosowania w czasie zawodów sportowych lub treningów zorganizowanych zgodnie z odrębnymi przepisami 

Przewodniczący Rady Miejskej 

w Kłobucku  

 

inż. Józef Batóg 

 

REGULAMIN PLACU ZABAW  

§ 1. Plac zabaw jest to ogólnodostępny teren służący zabawie oraz rekreacji dzieci i młodzieży.  

§ 2. Urządzenia zabawowe znajdujące się na placu zabaw przeznaczone są dla dzieci i młodzieży do lat 15.  

§ 3. Dzieci poniżej 7 roku życia powinny przebywać na terenie placu zabaw pod opieką osób pełnoletnich.  

§ 4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieci, rodzice i opiekunowie powinni uprzednio sprawdzić stan urządzeń 

zabawowych.  

§ 5. Osoby przebywające na terenie placu zabaw obowiązane są do: 

§ 6. Na terenie placu zabaw zabrania się: 

§ 7. Osoby niszczące urządzenia lub sprzęt znajdujące się na placu zabaw ponoszą odpowiedzialność materialną za 

wyrządzone szkody.  

Załącznik nr 3  

do uchwały Nr 408/XLIV/2010 

Rady Miejskiej w Kłobucku 

z dnia 25 maja 2010 r.

1) zachowania porządku publicznego,

2) kulturalnego zachowania się.

1) zaśmiecania terenu i niszczenia zieleni oraz urządzeń zabawowych,

2) wjeżdżania pojazdami mechanicznymi oraz jazdy na rowerze w pobliżu urządzeń zabawowych,

3) jazdy na rolkach lub deskorolkach,

4) gier zespołowych, chyba że plac zabaw wyposażony jest w urządzenia służące do rozgrywania takich gier,

5) wprowadzania zwierząt,

6) spożywania alkoholu oraz zażywania środków odurzających,

7) palenia ognia oraz używania materiałów pirotechnicznych albo innych niebezpiecznych materiałów lub substancji 

chemicznych, z zastrzeżeniem uzyskania pisemnej zgody zarządcy, 

8) korzystania z placu zabaw po zmroku oraz w czasie niesprzyjających warunków pogodowych,

9) montowania i korzystania z urządzeń lub sprzętu własnej konstrukcji,

10) używania wszelkiego rodzaju broni palnej, pneumatycznej oraz broni białej typu łuk, kusza, proca. W/w przepis 

nie ma zastosowania w czasie zawodów sportowych lub treningów zorganizowanych zgodnie z odrębnymi 

przepisami. 

Przewodniczący Rady Miejskej 

w Kłobucku  

 

inż. Józef Batóg 

 

REGULAMIN PŁYWALNI  

§ 1. Pływalnia jest obiektem rekreacyjnym Gminy Kłobuck.  

§ 2. Każda osoba korzystająca z pływalni zobowiązana jest do zapoznania się i przestrzegania niniejszego 

regulaminu.  

§ 3.  1. Z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, pływalnia czynna jest codziennie w godzinach od 7;00 do 22;00. 

2. W soboty i niedziele pływalnia czynna jest w godzinach od 13;00 do 20;00.  

3. Pływalnia jest zamknięta na czas konieczny do usunięcia awarii, przeprowadzenia konserwacji lub remontu.  

§ 4. Z pływalni korzystać mogą: 

§ 5. Podczas zajęć grupowych osoby nieuczestniczące w tych zajęciach mogą przebywać wyłącznie w holu 

pływalni lub za zgodą instruktora prowadzącego zajęcia na widowni.  

§ 6. Z pływalni nie mogą korzystać osoby: 

§ 7. Dzieci poniżej 7 roku życia korzystają z pływalni wyłącznie pod opieką i nadzorem osoby pełnoletniej.  

§ 8. Na jednego instruktora lub osobę prowadzącą zajęcia nie może przypadać więcej niż 15 osób.  

§ 9. Wchodzący na pływalnię zobowiązani są do korzystania z szatni i pozostawienia w niej okrycia oraz zmiany 

obuwia na klapki basenowe.  

§ 10. Wstęp na halę basenową możliwy jest wyłącznie w stroju kąpielowym, czepku oraz klapkach basenowych, 

po uprzednim umyciu się pod natryskiem i dezynfekcji stóp w brodziku.  

§ 11. Na terenie pływalni ustanawia się następujące sygnały ostrzegawcze: 

§ 12. Na torach pływackich obowiązuje ruch prawostronny.  

§ 13. Skoki do wody dozwolone są wyłącznie podczas zawodów sportowych oraz na zajęciach pod nadzorem 

instruktora lub trenera.  

§ 14. Wszystkie zajęcia na pływalni odbywają się w obecności ratownika, który nadzoruje przestrzeganie 

niniejszego regulaminu. Osoby korzystające z pływalni zobowiązane są do podporządkowania się jego poleceniom.  

§ 15. Zabrania się: 

§ 16. Kierownictwo pływalni może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień zakazać 

dalszego korzystania z pływalni.  

§ 17. Grupy korzystające z pływalni powinny po zajęciach złożyć w wyznaczonych miejscach sprzęt sportowy 

i ratowniczy.  

§ 18. Grupy i osoby korzystające z pływalni upoważnione są do korzystania z szatni 15 minut przed rozpoczęciem 

zajęć. Po zajęciach szatnia powinna być niezwłocznie opróżniona. Za przedmioty wartościowe pozostawione w szatni, 

a nieoddane na przechowanie kierownikowi grupy lub do depozytu, kierownictwo pływalni nie ponosi 

odpowiedzialności.  

§ 19. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia pływalni ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.

§ 20. Ratownicy pełniący dyżur na pływalni sprawują ogólny nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu. 

Wszystkie osoby przebywające na terenie pływalni zobowiązane są do podporządkowania się ich poleceniom.  

Załącznik nr 4  

do uchwały Nr 408/XLIV/2010 

Rady Miejskiej w Kłobucku 

z dnia 25 maja 2010 r.

1) grupowo – osoby uczące się pływać lub trenujące pływanie pod opieką instruktora lub innej osoby uprawnionej 

do prowadzenia zajęć, 

2) indywidualnie – osoby umiejące pływać, a osoby nieumiejące pływać wyłącznie w strefie niskiej wody.

1) znajdujące się w stanie nietrzeźwości, odurzenia narkotykami lub podobnymi środkami,

2) uczulone na środki odkażające wodę,

3) z otwartymi ranami i stanami zapalnymi skóry,

4) cierpiące na choroby górnych dróg oddechowych oraz choroby, które mogą stworzyć zagrożenie dla zdrowia 

innych użytkowników pływalni. 

1) gwizdek – oznaczający zakończenie zajęć grupowych równoznaczne z nakazem niezwłocznego opuszczenia wody 

lub zwrócenie uwagi przez ratownika z powodu niezgodnego z regulaminem zachowania się, 

2) długa syrena – oznaczająca nakaz natychmiastowego opuszczenia wody przez wszystkich użytkowników.

1) biegania po hali basenowej,

2) spychania lub wrzucania do wody innych użytkowników,

3) utrudniania pływania innym użytkownikom,

4) hałasowania,

5) posiadania w wodzie ostrych przedmiotów,

6) spożywania posiłków w hali basenowej oraz żucia gumy podczas pływania,

7) spożywania alkoholu i zażywania środków odurzających.

Przewodniczący Rady Miejskej 

w Kłobucku  

 

inż. Józef Batóg 

 

REGULAMIN KĄPIELISKA NAD ZBIORNIKIEM WODNYM ZAKRZEW W KŁOBUCKU  

§ 1. Kąpielisko jest obiektem zarządzanym przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kłobucku.  

§ 2. Kąpielisko otwarte jest w okresie od 24 czerwca do 31 sierpnia każdego roku, codziennie w godzinach do 

10;00 do 18;00, o ile pozwalają na to warunki atmosferyczne.  

§ 3.  1. Osoby korzystające z kąpieliska obowiązane są stosować się do sygnalizacji w postaci białej lub czerwonej

flagi wywieszonej na maszcie zlokalizowanym przy wieży ratownika. 

2. Biały kolor flagi oznacza, iż kąpiel jest dozwolona.  

3. Czerwony kolor flagi oznacza zakaz kąpieli.  

§ 4. Dzieci w wieku do 7 lat mogą przebywać na terenie kąpieliska oraz kąpać się wyłącznie pod opieką 

pełnoletnich.  

§ 5. Zabrania się wstępu i przebywania na terenie kąpieliska osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu 

lub innych środków o podobnym działaniu.  

§ 6. Osoby korzystające z kąpieliska zobowiązane są ściśle stosować się do zaleceń ratowników.  

§ 7. Ratownicy noszą ubiór z emblematem WOPR i napisem RATOWNIK.  

§ 8. Osobom znajdującym się na terenie kąpieliska nie wolno: 

Załącznik nr 5  

do uchwały Nr 408/XLIV/2010 

Rady Miejskiej w Kłobucku 

z dnia 25 maja 2010 r.

1) przekraczać granic stref kąpieliska wyznaczonych: 

a) a) bojami koloru żółtego dla osób nieumiejących pływać (woda do głębokości 130 cm),

b) koloru czerwonego dla osób umiejących pływać (woda o głębokości powyżej 130 cm),

2) niszczyć urządzeń i sprzętu kąpieliska,

3) zakłócać wypoczynku i kąpieli innych osób, a w szczególności popychać i wrzucać inne osoby do wody,

4) spożywać alkoholu lub innych środków o podobnym działaniu,

5) zaśmiecać teren kąpieliska i plaży,

6) wprowadzać zwierząt.

Przewodniczący Rady Miejskej 

w Kłobucku  

 

inż. Józef Batóg 

 

REGULAMIN ZBIORNIKA WODNEGO ZAKRZEW W KŁOBUCKU  

§ 1. Nieruchomość „Zbiornik Wodny Zakrzew” położona w Kłobucku, przy ul. Stawowej, oznaczona jako działki 

nr 538\1, 539\1, 539\2 o pow. 14,3837 ha i stanowi własność Skarbu Państwa.  

§ 2. Zbiornik Wodny Zakrzew jest obiektem zarządzanym przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kłobucku, 

służącym rekreacji oraz uprawianiu sportów wodnych.  

§ 3. Korzystanie ze sprzętu wodnego następuje na własną odpowiedzialność, z tym że na całym zbiorniku wodnym 

obowiązuje zakaz korzystania z łodzi motorowych oraz skuterów wodnych.  

§ 4. Obowiązuje zakaz kąpieli w zbiorniku wodnym, z wyjątkiem wyznaczonego kąpieliska strzeżonego, na którym 

obowiązuje odrębny regulamin.  

§ 5. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie zbiornika wodnego wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.  

§ 6. Osobom wchodzącym na teren zbiornika wodnego lub przebywającym na tym terenie nie wolno: 

§ 7. Wprowadza się zakaz ruchu i parkowania samochodów wokół linii brzegowej zbiornika wodnego w odległości

20 m, za wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych.  

§ 8. Osoby przebywające na terenie zbiornika wodnego zobowiązuje są do przestrzegania niniejszego regulaminu 

oraz przepisów sanitarnych i przeciwpożarowych.  

Załącznik nr 6  

do uchwały Nr 408/XLIV/2010 

Rady Miejskiej w Kłobucku 

z dnia 25 maja 2010 r.

1) stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa oraz zakłócać wypoczynku innych osób,

2) zaśmiecać terenu wokół zbiornika,

3) wchodzić na urządzenia techniczne zapory i skakać z nich do wody,

4) rozpalać ognisk w lesie i wokół zbiornika, za wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych,

5) wprowadzać zwierząt, przy czym zakaz ten obowiązuje wyłącznie w strefie wyznaczonej znakami pionowymi 

ustawionymi przez zarządcę obiektu, 

6) spożywać napojów alkoholowych, z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych, jak również spożywać innych 

środków o podobnym działaniu. 

7) Używania wszelkiego rodzaju broni palnej, pneumatycznej oraz broni białej typu łuk, kusze, proca. W/w przepis 

nie ma zastosowania w czasie zawodów sportowych lub treningów zorganizowanych zgodnie z odrębnymi 

przepisami. 

Przewodniczący Rady Miejskej 

w Kłobucku  

 

inż. Józef Batóg 

 

1. Wykaz boisk: 

2. Wykaz sal sportowych: 

3. Wykaz placów zabaw: 

Załącznik nr 7  

do uchwały Nr 408/XLIV/2010 

Rady Miejskiej w Kłobucku 

z dnia 25 maja 2010 r.

1) Osiedle Nr 1 – Kłobuck ul. Andersa

2) Osiedle Nr 3 – Kłobuck ul. ul. Osiedlowa/Wyszyńskiego

3) Osiedle Nr 5 – Kłobuck ul. Hallera

4) Osiedle Nr 8 – Kłobuck ul. Cicha

5) Brody Malina – ul. Źródlana/ul. Pogodna

6) Niwa Skrzeszów – ul. Kasztanowa

7) Zakrzew – ul. Zakrzewska

1) Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kłobucku – ul. Sportowa 14

1) Osiedle Nr 1 – Kłobuck ul. Mała

2) Osiedle Nr 2 – Kłobuck ul. 11 Listopada 8, ul. Rómmla 2 , ul. Rómmla

3) Osiedle Nr 3 – Kłobuck ul. 11 Listopada; ul. Osiedlowa; ul. Baczyńskiego; ul. Spacerowa

4) Osiedle Nr 4 – Kłobuck ul. Parkowa

5) Osiedle Nr 5 – Kłobuck ul. Hallera

6) Osiedle Nr 8 – Kłobuck ul. Cicha

7) Brody Malina – ul. Źródlana.

8) Gruszewnia – ul. Kłobucka 59

9) Lgota – ul. Południowa nr dz. 599/3

10) Łobodno – ul. Prusa

11) Nowa Wieś – ul. Lipowa 52

12) Rybno – nr dz. 156 obręb Rybno

Przewodniczący Rady Miejskej 

w Kłobucku  

 

inż. Józef Batóg 
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UCHWAŁA NR 408/XLIV/2010  

RADY MIEJSKIEJ W KŁOBUCKU  

z dnia 25 maja 2010 r.  

 

w sprawie regulaminów obiektów sportowych i rekreacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Kłobuck 

 

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. 

2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 26 października o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 

2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. 

Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95) Rada Miejska w Kłobucku 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się następujące regulaminy obiektów sportowych i rekreacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy 

Kłobuck, zwane dalej regulaminami: 

§ 2. Regulaminy obowiązują na terenach będących własnością Gminy lub zarządzanych przez Gminę, jak również 

w obiektach stanowiących własność Gminy, których wykaz określa załącznik nr 7 do uchwały.  

§ 3.  1. Regulaminy podaje się do publicznej wiadomości na tablicach informacyjnych na wszystkich obiektach, 

których dotyczą. 

2. Na tablicach informacyjnych wraz z treścią właściwego regulaminu podaje się numery alarmowe oraz numery 

zarządców.  

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłobucka.  

§ 5. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie

14 dni od dnia jej ogłoszenia.  

1) Regulamin boiska w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do uchwały,

2) Regulamin sali sportowej w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do uchwały,

3) Regulamin placu zabaw w brzmieniu określonym w załączniku nr 3 do uchwały,

4) Regulamin pływalni w brzmieniu określonym w załączniku nr 4 do uchwały,

5) Regulamin kąpieliska wodnego nad Zbiornikiem Wodnym Zakrzew w Kłobucku w brzmieniu określonym 

w załączniku nr 5 do uchwały, 

6) Regulamin Zbiornika Wodnego Zakrzew w Kłobucku w brzmieniu określonym w załączniku nr 6 do uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskej 

w Kłobucku  

 

inż. Józef Batóg 

 

REGULAMIN BOISKA  

§ 1. Boisko to ogólnodostępny obiekt służący do rozgrywania meczów i innych zawodów oraz przeprowadzania 

zajęć sportowych i rekreacyjnych.  

§ 2.  1. Boisko czynne jest codziennie. 

2. Boisko jest nieczynne w godzinach nocnych.  

§ 3. Wstęp na teren boiska jest bezpłatny.  

§ 4. Z zastrzeżeniem § 5 regulaminu, z boiska mogą korzystać osoby małoletnie.  

§ 5. Dzieci poniżej 7 roku życia korzystają z boiska wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.  

§ 6. Korzystanie z boiska nie może stwarzać zagrożenia dla innych osób.  

§ 7. Na terenie boiska zabrania się: 

§ 8. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia znajdujące się na boisku ponoszą odpowiedzialność materialną za 

wyrządzone szkody.  

Załącznik nr 1  

do uchwały Nr 408/XLIV/2010 

Rady Miejskiej w Kłobucku 

z dnia 25 maja 2010 r.

1) zakłócania porządku publicznego,

2) huśtania się na bramkach i innych metalowych elementach wyposażenia boisku oraz użytkowania ich w inny 

sposób niezgodny z przeznaczeniem, 

3) montowania sprzętu lub urządzeń własnej konstrukcji,

4) wjazdu na teren boiska wszelkich pojazdów mechanicznych z wyjątkiem pojazdów uprzywilejowanych, obsługi 

technicznej i innych pojazdów za zgodą zarządcy boiska, 

5) jazdy na rolkach lub deskorolkach,

6) zaśmiecania obiektu,

7) palenia ognia oraz używania materiałów pirotechnicznych albo innych niebezpiecznych materiałów lub substancji 

chemicznych, z zastrzeżeniem uzyskania pisemnej zgody zarządcy boiska, 

8) wprowadzania zwierząt,

9) wnoszenia przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu innych użytkowników, w szczególności noży, scyzoryków, 

szklanych opakowań i kijów baseballowych, 

10) wnoszenia i spożywania alkoholu, z wyjątkiem sprzedaży dokonywanej na podstawie zezwolenia jednorazowego 

wydanego przez burmistrza na podstawie art. 181 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu 

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz związanego z tą sprzedażą spożywania alkoholu, 

11) zażywania środków odurzających.

12) używania wszelkiego rodzaju broni palnej, pneumatycznej oraz broni białej typu łuk, kusza, proca. W/w przepis 

nie ma zastosowania w czasie zawodów sportowych lub treningów zorganizowanych zgodnie z odrębnymi 

przepisami. 

Przewodniczący Rady Miejskej 

w Kłobucku  

 

inż. Józef Batóg 

 

REGULAMIN SALI SPORTOWEJ  

§ 1.   

1. Sala sportowa jest obiektem służącym do przeprowadzania zajęć i rozgrywek sportowych oraz innych imprez 

rekreacyjno-sportowych i kulturalnych.  

2. Sala sportowa nie jest powszechnie dostępna. Zajęcia w sali odbywają się według wcześniej ustalonego 

harmonogramu.  

3. Sala sportowa jest czynna w godzinach ustalonych przez dyrektora lub kierownika gminnej jednostki 

organizacyjnej, na której terenie sala jest zlokalizowana, z zastrzeżeniem, iż w dni powszednie w godzinach od 800 do 

1500 hala sportowa udostępniona jest przede wszystkim na realizację zajęć dydaktycznych z zakresu wychowania 

fizycznego dla szkół gminnych i powiatowych.  

4. Z zastrzeżeniem ust. 3 sala sportowa udostępniana jest osobom fizycznym lub zorganizowanym grupom.  

§ 2.  1. Za udostępnianie sali sportowej, o którym mowa w § 1 ust. 4 pobierane są opłaty według stawki 

godzinowej ustalonej przez dyrektora lub kierownika gminnej jednostki organizacyjnej, na której terenie sala jest 

zlokalizowana. 

2. W uzasadnionych przypadkach osoba wymieniona w ust. 1 może zwolnić z odpłatności osoby korzystające z sali

sportowej.  

§ 3. Z sali sportowej mogą korzystać: 

§ 4.  1. Korzystający z sali sportowej zobowiązani są używać strojów sportowych oraz obuwia sportowego. 

2. Osoby korzystające z sali sportowej oraz prowadzące zajęcia zobowiązuje się do: 

3. Na terenie sali sportowej obowiązuje zachowanie porządku i czystości.  

4. Osoby korzystające z sali sportowej powinny zabezpieczyć we własnym zakresie należące do nich mienie 

wartościowe.  

5. O wszelkich przypadkach uszkodzenia sprzętu, wyposażenia, urządzeń oraz występujących zagrożeniach należy 

natychmiast powiadomić osoby prowadzące zajęcia i obsługę sali sportowej.  

6. Za bezpieczeństwo i przestrzeganie regulaminu sali sportowej odpowiedzialni są prowadzący zajęcia oraz 

organizatorzy zawodów, imprez sportowych i innych zajęć.  

§ 5. Zabrania się wnoszenia na salę sportową: 

§ 6. Zakazuje się: 

§ 7.  1. Osoby uszkadzające sprzęt lub urządzenia sali sportowej ponoszą odpowiedzialność materialną za 

wyrządzone szkody. 

2. Osoby korzystające z sali sportowej zobowiązuje się do zapoznania z powyższym Regulaminem i przestrzegania 

go.  

Załącznik nr 2  

do uchwały Nr 408/XLIV/2010 

Rady Miejskiej w Kłobucku 

z dnia 25 maja 2010 r.

1) dzieci i młodzież szkolna pod nadzorem nauczycieli lub instruktorów,

2) kluby, sekcje i związki sportowe pod nadzorem instruktora lub trenera,

3) zakłady pracy, instytucje, organizacje,

4) osoby, które wykupiły bilet, karnet lub biorą udział w zorganizowanych zawodach lub zajęciach.

1) 1) punktualnego rozpoczynania i kończenia zajęć,

2) przestrzegania przepisów bhp, ppoż. i porządkowych;

3) podporządkowania się poleceniom personelu obiektów sportowych i prowadzącego zajęcia.

1) wszelkiego rodzaju niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych 

i materiałów stwarzających niebezpieczeństwo pożaru, 

2) środków odurzających,

3) puszek, butelek i innych przedmiotów wykonanych z kruchego lub twardego materiału.

1) wstępu osobom w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub wszelkiego rodzaju środków odurzających,

2) wchodzenia na salę bez uzgodnienia z zarządcą sali sportowej;

3) wprowadzania na teren sali zwierząt,

4) wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, z zastrzeżeniem uzyskania pisemnej zgody zarządcy sali 

sportowej. 

5) używania wszelkiego rodzaju broni palnej, pneumatycznej oraz broni białej typu łuk, kusza, proca. W/w przepis nie

ma zastosowania w czasie zawodów sportowych lub treningów zorganizowanych zgodnie z odrębnymi przepisami 

Przewodniczący Rady Miejskej 

w Kłobucku  

 

inż. Józef Batóg 

 

REGULAMIN PLACU ZABAW  

§ 1. Plac zabaw jest to ogólnodostępny teren służący zabawie oraz rekreacji dzieci i młodzieży.  

§ 2. Urządzenia zabawowe znajdujące się na placu zabaw przeznaczone są dla dzieci i młodzieży do lat 15.  

§ 3. Dzieci poniżej 7 roku życia powinny przebywać na terenie placu zabaw pod opieką osób pełnoletnich.  

§ 4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieci, rodzice i opiekunowie powinni uprzednio sprawdzić stan urządzeń 

zabawowych.  

§ 5. Osoby przebywające na terenie placu zabaw obowiązane są do: 

§ 6. Na terenie placu zabaw zabrania się: 

§ 7. Osoby niszczące urządzenia lub sprzęt znajdujące się na placu zabaw ponoszą odpowiedzialność materialną za 

wyrządzone szkody.  

Załącznik nr 3  

do uchwały Nr 408/XLIV/2010 

Rady Miejskiej w Kłobucku 

z dnia 25 maja 2010 r.

1) zachowania porządku publicznego,

2) kulturalnego zachowania się.

1) zaśmiecania terenu i niszczenia zieleni oraz urządzeń zabawowych,

2) wjeżdżania pojazdami mechanicznymi oraz jazdy na rowerze w pobliżu urządzeń zabawowych,

3) jazdy na rolkach lub deskorolkach,

4) gier zespołowych, chyba że plac zabaw wyposażony jest w urządzenia służące do rozgrywania takich gier,

5) wprowadzania zwierząt,

6) spożywania alkoholu oraz zażywania środków odurzających,

7) palenia ognia oraz używania materiałów pirotechnicznych albo innych niebezpiecznych materiałów lub substancji 

chemicznych, z zastrzeżeniem uzyskania pisemnej zgody zarządcy, 

8) korzystania z placu zabaw po zmroku oraz w czasie niesprzyjających warunków pogodowych,

9) montowania i korzystania z urządzeń lub sprzętu własnej konstrukcji,

10) używania wszelkiego rodzaju broni palnej, pneumatycznej oraz broni białej typu łuk, kusza, proca. W/w przepis 

nie ma zastosowania w czasie zawodów sportowych lub treningów zorganizowanych zgodnie z odrębnymi 

przepisami. 

Przewodniczący Rady Miejskej 

w Kłobucku  

 

inż. Józef Batóg 

 

REGULAMIN PŁYWALNI  

§ 1. Pływalnia jest obiektem rekreacyjnym Gminy Kłobuck.  

§ 2. Każda osoba korzystająca z pływalni zobowiązana jest do zapoznania się i przestrzegania niniejszego 

regulaminu.  

§ 3.  1. Z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, pływalnia czynna jest codziennie w godzinach od 7;00 do 22;00. 

2. W soboty i niedziele pływalnia czynna jest w godzinach od 13;00 do 20;00.  

3. Pływalnia jest zamknięta na czas konieczny do usunięcia awarii, przeprowadzenia konserwacji lub remontu.  

§ 4. Z pływalni korzystać mogą: 

§ 5. Podczas zajęć grupowych osoby nieuczestniczące w tych zajęciach mogą przebywać wyłącznie w holu 

pływalni lub za zgodą instruktora prowadzącego zajęcia na widowni.  

§ 6. Z pływalni nie mogą korzystać osoby: 

§ 7. Dzieci poniżej 7 roku życia korzystają z pływalni wyłącznie pod opieką i nadzorem osoby pełnoletniej.  

§ 8. Na jednego instruktora lub osobę prowadzącą zajęcia nie może przypadać więcej niż 15 osób.  

§ 9. Wchodzący na pływalnię zobowiązani są do korzystania z szatni i pozostawienia w niej okrycia oraz zmiany 

obuwia na klapki basenowe.  

§ 10. Wstęp na halę basenową możliwy jest wyłącznie w stroju kąpielowym, czepku oraz klapkach basenowych, 

po uprzednim umyciu się pod natryskiem i dezynfekcji stóp w brodziku.  

§ 11. Na terenie pływalni ustanawia się następujące sygnały ostrzegawcze: 

§ 12. Na torach pływackich obowiązuje ruch prawostronny.  

§ 13. Skoki do wody dozwolone są wyłącznie podczas zawodów sportowych oraz na zajęciach pod nadzorem 

instruktora lub trenera.  

§ 14. Wszystkie zajęcia na pływalni odbywają się w obecności ratownika, który nadzoruje przestrzeganie 

niniejszego regulaminu. Osoby korzystające z pływalni zobowiązane są do podporządkowania się jego poleceniom.  

§ 15. Zabrania się: 

§ 16. Kierownictwo pływalni może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień zakazać 

dalszego korzystania z pływalni.  

§ 17. Grupy korzystające z pływalni powinny po zajęciach złożyć w wyznaczonych miejscach sprzęt sportowy 

i ratowniczy.  

§ 18. Grupy i osoby korzystające z pływalni upoważnione są do korzystania z szatni 15 minut przed rozpoczęciem 

zajęć. Po zajęciach szatnia powinna być niezwłocznie opróżniona. Za przedmioty wartościowe pozostawione w szatni, 

a nieoddane na przechowanie kierownikowi grupy lub do depozytu, kierownictwo pływalni nie ponosi 

odpowiedzialności.  

§ 19. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia pływalni ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.

§ 20. Ratownicy pełniący dyżur na pływalni sprawują ogólny nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu. 

Wszystkie osoby przebywające na terenie pływalni zobowiązane są do podporządkowania się ich poleceniom.  

Załącznik nr 4  

do uchwały Nr 408/XLIV/2010 

Rady Miejskiej w Kłobucku 

z dnia 25 maja 2010 r.

1) grupowo – osoby uczące się pływać lub trenujące pływanie pod opieką instruktora lub innej osoby uprawnionej 

do prowadzenia zajęć, 

2) indywidualnie – osoby umiejące pływać, a osoby nieumiejące pływać wyłącznie w strefie niskiej wody.

1) znajdujące się w stanie nietrzeźwości, odurzenia narkotykami lub podobnymi środkami,

2) uczulone na środki odkażające wodę,

3) z otwartymi ranami i stanami zapalnymi skóry,

4) cierpiące na choroby górnych dróg oddechowych oraz choroby, które mogą stworzyć zagrożenie dla zdrowia 

innych użytkowników pływalni. 

1) gwizdek – oznaczający zakończenie zajęć grupowych równoznaczne z nakazem niezwłocznego opuszczenia wody 

lub zwrócenie uwagi przez ratownika z powodu niezgodnego z regulaminem zachowania się, 

2) długa syrena – oznaczająca nakaz natychmiastowego opuszczenia wody przez wszystkich użytkowników.

1) biegania po hali basenowej,

2) spychania lub wrzucania do wody innych użytkowników,

3) utrudniania pływania innym użytkownikom,

4) hałasowania,

5) posiadania w wodzie ostrych przedmiotów,

6) spożywania posiłków w hali basenowej oraz żucia gumy podczas pływania,

7) spożywania alkoholu i zażywania środków odurzających.

Przewodniczący Rady Miejskej 

w Kłobucku  

 

inż. Józef Batóg 

 

REGULAMIN KĄPIELISKA NAD ZBIORNIKIEM WODNYM ZAKRZEW W KŁOBUCKU  

§ 1. Kąpielisko jest obiektem zarządzanym przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kłobucku.  

§ 2. Kąpielisko otwarte jest w okresie od 24 czerwca do 31 sierpnia każdego roku, codziennie w godzinach do 

10;00 do 18;00, o ile pozwalają na to warunki atmosferyczne.  

§ 3.  1. Osoby korzystające z kąpieliska obowiązane są stosować się do sygnalizacji w postaci białej lub czerwonej

flagi wywieszonej na maszcie zlokalizowanym przy wieży ratownika. 

2. Biały kolor flagi oznacza, iż kąpiel jest dozwolona.  

3. Czerwony kolor flagi oznacza zakaz kąpieli.  

§ 4. Dzieci w wieku do 7 lat mogą przebywać na terenie kąpieliska oraz kąpać się wyłącznie pod opieką 

pełnoletnich.  

§ 5. Zabrania się wstępu i przebywania na terenie kąpieliska osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu 

lub innych środków o podobnym działaniu.  

§ 6. Osoby korzystające z kąpieliska zobowiązane są ściśle stosować się do zaleceń ratowników.  

§ 7. Ratownicy noszą ubiór z emblematem WOPR i napisem RATOWNIK.  

§ 8. Osobom znajdującym się na terenie kąpieliska nie wolno: 

Załącznik nr 5  

do uchwały Nr 408/XLIV/2010 

Rady Miejskiej w Kłobucku 

z dnia 25 maja 2010 r.

1) przekraczać granic stref kąpieliska wyznaczonych: 

a) a) bojami koloru żółtego dla osób nieumiejących pływać (woda do głębokości 130 cm),

b) koloru czerwonego dla osób umiejących pływać (woda o głębokości powyżej 130 cm),

2) niszczyć urządzeń i sprzętu kąpieliska,

3) zakłócać wypoczynku i kąpieli innych osób, a w szczególności popychać i wrzucać inne osoby do wody,

4) spożywać alkoholu lub innych środków o podobnym działaniu,

5) zaśmiecać teren kąpieliska i plaży,

6) wprowadzać zwierząt.

Przewodniczący Rady Miejskej 

w Kłobucku  

 

inż. Józef Batóg 

 

REGULAMIN ZBIORNIKA WODNEGO ZAKRZEW W KŁOBUCKU  

§ 1. Nieruchomość „Zbiornik Wodny Zakrzew” położona w Kłobucku, przy ul. Stawowej, oznaczona jako działki 

nr 538\1, 539\1, 539\2 o pow. 14,3837 ha i stanowi własność Skarbu Państwa.  

§ 2. Zbiornik Wodny Zakrzew jest obiektem zarządzanym przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kłobucku, 

służącym rekreacji oraz uprawianiu sportów wodnych.  

§ 3. Korzystanie ze sprzętu wodnego następuje na własną odpowiedzialność, z tym że na całym zbiorniku wodnym 

obowiązuje zakaz korzystania z łodzi motorowych oraz skuterów wodnych.  

§ 4. Obowiązuje zakaz kąpieli w zbiorniku wodnym, z wyjątkiem wyznaczonego kąpieliska strzeżonego, na którym 

obowiązuje odrębny regulamin.  

§ 5. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie zbiornika wodnego wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.  

§ 6. Osobom wchodzącym na teren zbiornika wodnego lub przebywającym na tym terenie nie wolno: 

§ 7. Wprowadza się zakaz ruchu i parkowania samochodów wokół linii brzegowej zbiornika wodnego w odległości

20 m, za wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych.  

§ 8. Osoby przebywające na terenie zbiornika wodnego zobowiązuje są do przestrzegania niniejszego regulaminu 

oraz przepisów sanitarnych i przeciwpożarowych.  

Załącznik nr 6  

do uchwały Nr 408/XLIV/2010 

Rady Miejskiej w Kłobucku 

z dnia 25 maja 2010 r.

1) stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa oraz zakłócać wypoczynku innych osób,

2) zaśmiecać terenu wokół zbiornika,

3) wchodzić na urządzenia techniczne zapory i skakać z nich do wody,

4) rozpalać ognisk w lesie i wokół zbiornika, za wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych,

5) wprowadzać zwierząt, przy czym zakaz ten obowiązuje wyłącznie w strefie wyznaczonej znakami pionowymi 

ustawionymi przez zarządcę obiektu, 

6) spożywać napojów alkoholowych, z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych, jak również spożywać innych 

środków o podobnym działaniu. 

7) Używania wszelkiego rodzaju broni palnej, pneumatycznej oraz broni białej typu łuk, kusze, proca. W/w przepis 

nie ma zastosowania w czasie zawodów sportowych lub treningów zorganizowanych zgodnie z odrębnymi 

przepisami. 

Przewodniczący Rady Miejskej 

w Kłobucku  

 

inż. Józef Batóg 

 

1. Wykaz boisk: 

2. Wykaz sal sportowych: 

3. Wykaz placów zabaw: 

Załącznik nr 7  

do uchwały Nr 408/XLIV/2010 

Rady Miejskiej w Kłobucku 

z dnia 25 maja 2010 r.

1) Osiedle Nr 1 – Kłobuck ul. Andersa

2) Osiedle Nr 3 – Kłobuck ul. ul. Osiedlowa/Wyszyńskiego

3) Osiedle Nr 5 – Kłobuck ul. Hallera

4) Osiedle Nr 8 – Kłobuck ul. Cicha

5) Brody Malina – ul. Źródlana/ul. Pogodna

6) Niwa Skrzeszów – ul. Kasztanowa

7) Zakrzew – ul. Zakrzewska

1) Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kłobucku – ul. Sportowa 14

1) Osiedle Nr 1 – Kłobuck ul. Mała

2) Osiedle Nr 2 – Kłobuck ul. 11 Listopada 8, ul. Rómmla 2 , ul. Rómmla

3) Osiedle Nr 3 – Kłobuck ul. 11 Listopada; ul. Osiedlowa; ul. Baczyńskiego; ul. Spacerowa

4) Osiedle Nr 4 – Kłobuck ul. Parkowa

5) Osiedle Nr 5 – Kłobuck ul. Hallera

6) Osiedle Nr 8 – Kłobuck ul. Cicha

7) Brody Malina – ul. Źródlana.

8) Gruszewnia – ul. Kłobucka 59

9) Lgota – ul. Południowa nr dz. 599/3

10) Łobodno – ul. Prusa

11) Nowa Wieś – ul. Lipowa 52

12) Rybno – nr dz. 156 obręb Rybno

Przewodniczący Rady Miejskej 

w Kłobucku  

 

inż. Józef Batóg 
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UCHWAŁA NR 408/XLIV/2010  

RADY MIEJSKIEJ W KŁOBUCKU  

z dnia 25 maja 2010 r.  

 

w sprawie regulaminów obiektów sportowych i rekreacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Kłobuck 

 

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. 

2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 26 października o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 

2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. 

Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95) Rada Miejska w Kłobucku 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się następujące regulaminy obiektów sportowych i rekreacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy 

Kłobuck, zwane dalej regulaminami: 

§ 2. Regulaminy obowiązują na terenach będących własnością Gminy lub zarządzanych przez Gminę, jak również 

w obiektach stanowiących własność Gminy, których wykaz określa załącznik nr 7 do uchwały.  

§ 3.  1. Regulaminy podaje się do publicznej wiadomości na tablicach informacyjnych na wszystkich obiektach, 

których dotyczą. 

2. Na tablicach informacyjnych wraz z treścią właściwego regulaminu podaje się numery alarmowe oraz numery 

zarządców.  

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłobucka.  

§ 5. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie

14 dni od dnia jej ogłoszenia.  

1) Regulamin boiska w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do uchwały,

2) Regulamin sali sportowej w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do uchwały,

3) Regulamin placu zabaw w brzmieniu określonym w załączniku nr 3 do uchwały,

4) Regulamin pływalni w brzmieniu określonym w załączniku nr 4 do uchwały,

5) Regulamin kąpieliska wodnego nad Zbiornikiem Wodnym Zakrzew w Kłobucku w brzmieniu określonym 

w załączniku nr 5 do uchwały, 

6) Regulamin Zbiornika Wodnego Zakrzew w Kłobucku w brzmieniu określonym w załączniku nr 6 do uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskej 

w Kłobucku  

 

inż. Józef Batóg 

 

REGULAMIN BOISKA  

§ 1. Boisko to ogólnodostępny obiekt służący do rozgrywania meczów i innych zawodów oraz przeprowadzania 

zajęć sportowych i rekreacyjnych.  

§ 2.  1. Boisko czynne jest codziennie. 

2. Boisko jest nieczynne w godzinach nocnych.  

§ 3. Wstęp na teren boiska jest bezpłatny.  

§ 4. Z zastrzeżeniem § 5 regulaminu, z boiska mogą korzystać osoby małoletnie.  

§ 5. Dzieci poniżej 7 roku życia korzystają z boiska wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.  

§ 6. Korzystanie z boiska nie może stwarzać zagrożenia dla innych osób.  

§ 7. Na terenie boiska zabrania się: 

§ 8. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia znajdujące się na boisku ponoszą odpowiedzialność materialną za 

wyrządzone szkody.  

Załącznik nr 1  

do uchwały Nr 408/XLIV/2010 

Rady Miejskiej w Kłobucku 

z dnia 25 maja 2010 r.

1) zakłócania porządku publicznego,

2) huśtania się na bramkach i innych metalowych elementach wyposażenia boisku oraz użytkowania ich w inny 

sposób niezgodny z przeznaczeniem, 

3) montowania sprzętu lub urządzeń własnej konstrukcji,

4) wjazdu na teren boiska wszelkich pojazdów mechanicznych z wyjątkiem pojazdów uprzywilejowanych, obsługi 

technicznej i innych pojazdów za zgodą zarządcy boiska, 

5) jazdy na rolkach lub deskorolkach,

6) zaśmiecania obiektu,

7) palenia ognia oraz używania materiałów pirotechnicznych albo innych niebezpiecznych materiałów lub substancji 

chemicznych, z zastrzeżeniem uzyskania pisemnej zgody zarządcy boiska, 

8) wprowadzania zwierząt,

9) wnoszenia przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu innych użytkowników, w szczególności noży, scyzoryków, 

szklanych opakowań i kijów baseballowych, 

10) wnoszenia i spożywania alkoholu, z wyjątkiem sprzedaży dokonywanej na podstawie zezwolenia jednorazowego 

wydanego przez burmistrza na podstawie art. 181 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu 

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz związanego z tą sprzedażą spożywania alkoholu, 

11) zażywania środków odurzających.

12) używania wszelkiego rodzaju broni palnej, pneumatycznej oraz broni białej typu łuk, kusza, proca. W/w przepis 

nie ma zastosowania w czasie zawodów sportowych lub treningów zorganizowanych zgodnie z odrębnymi 

przepisami. 

Przewodniczący Rady Miejskej 

w Kłobucku  

 

inż. Józef Batóg 

 

REGULAMIN SALI SPORTOWEJ  

§ 1.   

1. Sala sportowa jest obiektem służącym do przeprowadzania zajęć i rozgrywek sportowych oraz innych imprez 

rekreacyjno-sportowych i kulturalnych.  

2. Sala sportowa nie jest powszechnie dostępna. Zajęcia w sali odbywają się według wcześniej ustalonego 

harmonogramu.  

3. Sala sportowa jest czynna w godzinach ustalonych przez dyrektora lub kierownika gminnej jednostki 

organizacyjnej, na której terenie sala jest zlokalizowana, z zastrzeżeniem, iż w dni powszednie w godzinach od 800 do 

1500 hala sportowa udostępniona jest przede wszystkim na realizację zajęć dydaktycznych z zakresu wychowania 

fizycznego dla szkół gminnych i powiatowych.  

4. Z zastrzeżeniem ust. 3 sala sportowa udostępniana jest osobom fizycznym lub zorganizowanym grupom.  

§ 2.  1. Za udostępnianie sali sportowej, o którym mowa w § 1 ust. 4 pobierane są opłaty według stawki 

godzinowej ustalonej przez dyrektora lub kierownika gminnej jednostki organizacyjnej, na której terenie sala jest 

zlokalizowana. 

2. W uzasadnionych przypadkach osoba wymieniona w ust. 1 może zwolnić z odpłatności osoby korzystające z sali

sportowej.  

§ 3. Z sali sportowej mogą korzystać: 

§ 4.  1. Korzystający z sali sportowej zobowiązani są używać strojów sportowych oraz obuwia sportowego. 

2. Osoby korzystające z sali sportowej oraz prowadzące zajęcia zobowiązuje się do: 

3. Na terenie sali sportowej obowiązuje zachowanie porządku i czystości.  

4. Osoby korzystające z sali sportowej powinny zabezpieczyć we własnym zakresie należące do nich mienie 

wartościowe.  

5. O wszelkich przypadkach uszkodzenia sprzętu, wyposażenia, urządzeń oraz występujących zagrożeniach należy 

natychmiast powiadomić osoby prowadzące zajęcia i obsługę sali sportowej.  

6. Za bezpieczeństwo i przestrzeganie regulaminu sali sportowej odpowiedzialni są prowadzący zajęcia oraz 

organizatorzy zawodów, imprez sportowych i innych zajęć.  

§ 5. Zabrania się wnoszenia na salę sportową: 

§ 6. Zakazuje się: 

§ 7.  1. Osoby uszkadzające sprzęt lub urządzenia sali sportowej ponoszą odpowiedzialność materialną za 

wyrządzone szkody. 

2. Osoby korzystające z sali sportowej zobowiązuje się do zapoznania z powyższym Regulaminem i przestrzegania 

go.  

Załącznik nr 2  

do uchwały Nr 408/XLIV/2010 

Rady Miejskiej w Kłobucku 

z dnia 25 maja 2010 r.

1) dzieci i młodzież szkolna pod nadzorem nauczycieli lub instruktorów,

2) kluby, sekcje i związki sportowe pod nadzorem instruktora lub trenera,

3) zakłady pracy, instytucje, organizacje,

4) osoby, które wykupiły bilet, karnet lub biorą udział w zorganizowanych zawodach lub zajęciach.

1) 1) punktualnego rozpoczynania i kończenia zajęć,

2) przestrzegania przepisów bhp, ppoż. i porządkowych;

3) podporządkowania się poleceniom personelu obiektów sportowych i prowadzącego zajęcia.

1) wszelkiego rodzaju niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych 

i materiałów stwarzających niebezpieczeństwo pożaru, 

2) środków odurzających,

3) puszek, butelek i innych przedmiotów wykonanych z kruchego lub twardego materiału.

1) wstępu osobom w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub wszelkiego rodzaju środków odurzających,

2) wchodzenia na salę bez uzgodnienia z zarządcą sali sportowej;

3) wprowadzania na teren sali zwierząt,

4) wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, z zastrzeżeniem uzyskania pisemnej zgody zarządcy sali 

sportowej. 

5) używania wszelkiego rodzaju broni palnej, pneumatycznej oraz broni białej typu łuk, kusza, proca. W/w przepis nie

ma zastosowania w czasie zawodów sportowych lub treningów zorganizowanych zgodnie z odrębnymi przepisami 

Przewodniczący Rady Miejskej 

w Kłobucku  

 

inż. Józef Batóg 

 

REGULAMIN PLACU ZABAW  

§ 1. Plac zabaw jest to ogólnodostępny teren służący zabawie oraz rekreacji dzieci i młodzieży.  

§ 2. Urządzenia zabawowe znajdujące się na placu zabaw przeznaczone są dla dzieci i młodzieży do lat 15.  

§ 3. Dzieci poniżej 7 roku życia powinny przebywać na terenie placu zabaw pod opieką osób pełnoletnich.  

§ 4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieci, rodzice i opiekunowie powinni uprzednio sprawdzić stan urządzeń 

zabawowych.  

§ 5. Osoby przebywające na terenie placu zabaw obowiązane są do: 

§ 6. Na terenie placu zabaw zabrania się: 

§ 7. Osoby niszczące urządzenia lub sprzęt znajdujące się na placu zabaw ponoszą odpowiedzialność materialną za 

wyrządzone szkody.  

Załącznik nr 3  

do uchwały Nr 408/XLIV/2010 

Rady Miejskiej w Kłobucku 

z dnia 25 maja 2010 r.

1) zachowania porządku publicznego,

2) kulturalnego zachowania się.

1) zaśmiecania terenu i niszczenia zieleni oraz urządzeń zabawowych,

2) wjeżdżania pojazdami mechanicznymi oraz jazdy na rowerze w pobliżu urządzeń zabawowych,

3) jazdy na rolkach lub deskorolkach,

4) gier zespołowych, chyba że plac zabaw wyposażony jest w urządzenia służące do rozgrywania takich gier,

5) wprowadzania zwierząt,

6) spożywania alkoholu oraz zażywania środków odurzających,

7) palenia ognia oraz używania materiałów pirotechnicznych albo innych niebezpiecznych materiałów lub substancji 

chemicznych, z zastrzeżeniem uzyskania pisemnej zgody zarządcy, 

8) korzystania z placu zabaw po zmroku oraz w czasie niesprzyjających warunków pogodowych,

9) montowania i korzystania z urządzeń lub sprzętu własnej konstrukcji,

10) używania wszelkiego rodzaju broni palnej, pneumatycznej oraz broni białej typu łuk, kusza, proca. W/w przepis 

nie ma zastosowania w czasie zawodów sportowych lub treningów zorganizowanych zgodnie z odrębnymi 

przepisami. 

Przewodniczący Rady Miejskej 

w Kłobucku  

 

inż. Józef Batóg 

 

REGULAMIN PŁYWALNI  

§ 1. Pływalnia jest obiektem rekreacyjnym Gminy Kłobuck.  

§ 2. Każda osoba korzystająca z pływalni zobowiązana jest do zapoznania się i przestrzegania niniejszego 

regulaminu.  

§ 3.  1. Z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, pływalnia czynna jest codziennie w godzinach od 7;00 do 22;00. 

2. W soboty i niedziele pływalnia czynna jest w godzinach od 13;00 do 20;00.  

3. Pływalnia jest zamknięta na czas konieczny do usunięcia awarii, przeprowadzenia konserwacji lub remontu.  

§ 4. Z pływalni korzystać mogą: 

§ 5. Podczas zajęć grupowych osoby nieuczestniczące w tych zajęciach mogą przebywać wyłącznie w holu 

pływalni lub za zgodą instruktora prowadzącego zajęcia na widowni.  

§ 6. Z pływalni nie mogą korzystać osoby: 

§ 7. Dzieci poniżej 7 roku życia korzystają z pływalni wyłącznie pod opieką i nadzorem osoby pełnoletniej.  

§ 8. Na jednego instruktora lub osobę prowadzącą zajęcia nie może przypadać więcej niż 15 osób.  

§ 9. Wchodzący na pływalnię zobowiązani są do korzystania z szatni i pozostawienia w niej okrycia oraz zmiany 

obuwia na klapki basenowe.  

§ 10. Wstęp na halę basenową możliwy jest wyłącznie w stroju kąpielowym, czepku oraz klapkach basenowych, 

po uprzednim umyciu się pod natryskiem i dezynfekcji stóp w brodziku.  

§ 11. Na terenie pływalni ustanawia się następujące sygnały ostrzegawcze: 

§ 12. Na torach pływackich obowiązuje ruch prawostronny.  

§ 13. Skoki do wody dozwolone są wyłącznie podczas zawodów sportowych oraz na zajęciach pod nadzorem 

instruktora lub trenera.  

§ 14. Wszystkie zajęcia na pływalni odbywają się w obecności ratownika, który nadzoruje przestrzeganie 

niniejszego regulaminu. Osoby korzystające z pływalni zobowiązane są do podporządkowania się jego poleceniom.  

§ 15. Zabrania się: 

§ 16. Kierownictwo pływalni może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień zakazać 

dalszego korzystania z pływalni.  

§ 17. Grupy korzystające z pływalni powinny po zajęciach złożyć w wyznaczonych miejscach sprzęt sportowy 

i ratowniczy.  

§ 18. Grupy i osoby korzystające z pływalni upoważnione są do korzystania z szatni 15 minut przed rozpoczęciem 

zajęć. Po zajęciach szatnia powinna być niezwłocznie opróżniona. Za przedmioty wartościowe pozostawione w szatni, 

a nieoddane na przechowanie kierownikowi grupy lub do depozytu, kierownictwo pływalni nie ponosi 

odpowiedzialności.  

§ 19. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia pływalni ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.

§ 20. Ratownicy pełniący dyżur na pływalni sprawują ogólny nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu. 

Wszystkie osoby przebywające na terenie pływalni zobowiązane są do podporządkowania się ich poleceniom.  

Załącznik nr 4  

do uchwały Nr 408/XLIV/2010 

Rady Miejskiej w Kłobucku 

z dnia 25 maja 2010 r.

1) grupowo – osoby uczące się pływać lub trenujące pływanie pod opieką instruktora lub innej osoby uprawnionej 

do prowadzenia zajęć, 

2) indywidualnie – osoby umiejące pływać, a osoby nieumiejące pływać wyłącznie w strefie niskiej wody.

1) znajdujące się w stanie nietrzeźwości, odurzenia narkotykami lub podobnymi środkami,

2) uczulone na środki odkażające wodę,

3) z otwartymi ranami i stanami zapalnymi skóry,

4) cierpiące na choroby górnych dróg oddechowych oraz choroby, które mogą stworzyć zagrożenie dla zdrowia 

innych użytkowników pływalni. 

1) gwizdek – oznaczający zakończenie zajęć grupowych równoznaczne z nakazem niezwłocznego opuszczenia wody 

lub zwrócenie uwagi przez ratownika z powodu niezgodnego z regulaminem zachowania się, 

2) długa syrena – oznaczająca nakaz natychmiastowego opuszczenia wody przez wszystkich użytkowników.

1) biegania po hali basenowej,

2) spychania lub wrzucania do wody innych użytkowników,

3) utrudniania pływania innym użytkownikom,

4) hałasowania,

5) posiadania w wodzie ostrych przedmiotów,

6) spożywania posiłków w hali basenowej oraz żucia gumy podczas pływania,

7) spożywania alkoholu i zażywania środków odurzających.

Przewodniczący Rady Miejskej 

w Kłobucku  

 

inż. Józef Batóg 

 

REGULAMIN KĄPIELISKA NAD ZBIORNIKIEM WODNYM ZAKRZEW W KŁOBUCKU  

§ 1. Kąpielisko jest obiektem zarządzanym przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kłobucku.  

§ 2. Kąpielisko otwarte jest w okresie od 24 czerwca do 31 sierpnia każdego roku, codziennie w godzinach do 

10;00 do 18;00, o ile pozwalają na to warunki atmosferyczne.  

§ 3.  1. Osoby korzystające z kąpieliska obowiązane są stosować się do sygnalizacji w postaci białej lub czerwonej

flagi wywieszonej na maszcie zlokalizowanym przy wieży ratownika. 

2. Biały kolor flagi oznacza, iż kąpiel jest dozwolona.  

3. Czerwony kolor flagi oznacza zakaz kąpieli.  

§ 4. Dzieci w wieku do 7 lat mogą przebywać na terenie kąpieliska oraz kąpać się wyłącznie pod opieką 

pełnoletnich.  

§ 5. Zabrania się wstępu i przebywania na terenie kąpieliska osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu 

lub innych środków o podobnym działaniu.  

§ 6. Osoby korzystające z kąpieliska zobowiązane są ściśle stosować się do zaleceń ratowników.  

§ 7. Ratownicy noszą ubiór z emblematem WOPR i napisem RATOWNIK.  

§ 8. Osobom znajdującym się na terenie kąpieliska nie wolno: 

Załącznik nr 5  

do uchwały Nr 408/XLIV/2010 

Rady Miejskiej w Kłobucku 

z dnia 25 maja 2010 r.

1) przekraczać granic stref kąpieliska wyznaczonych: 

a) a) bojami koloru żółtego dla osób nieumiejących pływać (woda do głębokości 130 cm),

b) koloru czerwonego dla osób umiejących pływać (woda o głębokości powyżej 130 cm),

2) niszczyć urządzeń i sprzętu kąpieliska,

3) zakłócać wypoczynku i kąpieli innych osób, a w szczególności popychać i wrzucać inne osoby do wody,

4) spożywać alkoholu lub innych środków o podobnym działaniu,

5) zaśmiecać teren kąpieliska i plaży,

6) wprowadzać zwierząt.

Przewodniczący Rady Miejskej 

w Kłobucku  

 

inż. Józef Batóg 

 

REGULAMIN ZBIORNIKA WODNEGO ZAKRZEW W KŁOBUCKU  

§ 1. Nieruchomość „Zbiornik Wodny Zakrzew” położona w Kłobucku, przy ul. Stawowej, oznaczona jako działki 

nr 538\1, 539\1, 539\2 o pow. 14,3837 ha i stanowi własność Skarbu Państwa.  

§ 2. Zbiornik Wodny Zakrzew jest obiektem zarządzanym przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kłobucku, 

służącym rekreacji oraz uprawianiu sportów wodnych.  

§ 3. Korzystanie ze sprzętu wodnego następuje na własną odpowiedzialność, z tym że na całym zbiorniku wodnym 

obowiązuje zakaz korzystania z łodzi motorowych oraz skuterów wodnych.  

§ 4. Obowiązuje zakaz kąpieli w zbiorniku wodnym, z wyjątkiem wyznaczonego kąpieliska strzeżonego, na którym 

obowiązuje odrębny regulamin.  

§ 5. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie zbiornika wodnego wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.  

§ 6. Osobom wchodzącym na teren zbiornika wodnego lub przebywającym na tym terenie nie wolno: 

§ 7. Wprowadza się zakaz ruchu i parkowania samochodów wokół linii brzegowej zbiornika wodnego w odległości

20 m, za wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych.  

§ 8. Osoby przebywające na terenie zbiornika wodnego zobowiązuje są do przestrzegania niniejszego regulaminu 

oraz przepisów sanitarnych i przeciwpożarowych.  

Załącznik nr 6  

do uchwały Nr 408/XLIV/2010 

Rady Miejskiej w Kłobucku 

z dnia 25 maja 2010 r.

1) stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa oraz zakłócać wypoczynku innych osób,

2) zaśmiecać terenu wokół zbiornika,

3) wchodzić na urządzenia techniczne zapory i skakać z nich do wody,

4) rozpalać ognisk w lesie i wokół zbiornika, za wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych,

5) wprowadzać zwierząt, przy czym zakaz ten obowiązuje wyłącznie w strefie wyznaczonej znakami pionowymi 

ustawionymi przez zarządcę obiektu, 

6) spożywać napojów alkoholowych, z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych, jak również spożywać innych 

środków o podobnym działaniu. 

7) Używania wszelkiego rodzaju broni palnej, pneumatycznej oraz broni białej typu łuk, kusze, proca. W/w przepis 

nie ma zastosowania w czasie zawodów sportowych lub treningów zorganizowanych zgodnie z odrębnymi 

przepisami. 

Przewodniczący Rady Miejskej 

w Kłobucku  

 

inż. Józef Batóg 

 

1. Wykaz boisk: 

2. Wykaz sal sportowych: 

3. Wykaz placów zabaw: 

Załącznik nr 7  

do uchwały Nr 408/XLIV/2010 

Rady Miejskiej w Kłobucku 

z dnia 25 maja 2010 r.

1) Osiedle Nr 1 – Kłobuck ul. Andersa

2) Osiedle Nr 3 – Kłobuck ul. ul. Osiedlowa/Wyszyńskiego

3) Osiedle Nr 5 – Kłobuck ul. Hallera

4) Osiedle Nr 8 – Kłobuck ul. Cicha

5) Brody Malina – ul. Źródlana/ul. Pogodna

6) Niwa Skrzeszów – ul. Kasztanowa

7) Zakrzew – ul. Zakrzewska

1) Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kłobucku – ul. Sportowa 14

1) Osiedle Nr 1 – Kłobuck ul. Mała

2) Osiedle Nr 2 – Kłobuck ul. 11 Listopada 8, ul. Rómmla 2 , ul. Rómmla

3) Osiedle Nr 3 – Kłobuck ul. 11 Listopada; ul. Osiedlowa; ul. Baczyńskiego; ul. Spacerowa

4) Osiedle Nr 4 – Kłobuck ul. Parkowa

5) Osiedle Nr 5 – Kłobuck ul. Hallera

6) Osiedle Nr 8 – Kłobuck ul. Cicha

7) Brody Malina – ul. Źródlana.

8) Gruszewnia – ul. Kłobucka 59

9) Lgota – ul. Południowa nr dz. 599/3

10) Łobodno – ul. Prusa

11) Nowa Wieś – ul. Lipowa 52

12) Rybno – nr dz. 156 obręb Rybno

Przewodniczący Rady Miejskej 

w Kłobucku  

 

inż. Józef Batóg 
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UCHWAŁA NR 408/XLIV/2010  

RADY MIEJSKIEJ W KŁOBUCKU  

z dnia 25 maja 2010 r.  

 

w sprawie regulaminów obiektów sportowych i rekreacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Kłobuck 

 

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. 

2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 26 października o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 

2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. 

Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95) Rada Miejska w Kłobucku 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się następujące regulaminy obiektów sportowych i rekreacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy 

Kłobuck, zwane dalej regulaminami: 

§ 2. Regulaminy obowiązują na terenach będących własnością Gminy lub zarządzanych przez Gminę, jak również 

w obiektach stanowiących własność Gminy, których wykaz określa załącznik nr 7 do uchwały.  

§ 3.  1. Regulaminy podaje się do publicznej wiadomości na tablicach informacyjnych na wszystkich obiektach, 

których dotyczą. 

2. Na tablicach informacyjnych wraz z treścią właściwego regulaminu podaje się numery alarmowe oraz numery 

zarządców.  

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłobucka.  

§ 5. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie

14 dni od dnia jej ogłoszenia.  

1) Regulamin boiska w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do uchwały,

2) Regulamin sali sportowej w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do uchwały,

3) Regulamin placu zabaw w brzmieniu określonym w załączniku nr 3 do uchwały,

4) Regulamin pływalni w brzmieniu określonym w załączniku nr 4 do uchwały,

5) Regulamin kąpieliska wodnego nad Zbiornikiem Wodnym Zakrzew w Kłobucku w brzmieniu określonym 

w załączniku nr 5 do uchwały, 

6) Regulamin Zbiornika Wodnego Zakrzew w Kłobucku w brzmieniu określonym w załączniku nr 6 do uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskej 

w Kłobucku  

 

inż. Józef Batóg 

 

REGULAMIN BOISKA  

§ 1. Boisko to ogólnodostępny obiekt służący do rozgrywania meczów i innych zawodów oraz przeprowadzania 

zajęć sportowych i rekreacyjnych.  

§ 2.  1. Boisko czynne jest codziennie. 

2. Boisko jest nieczynne w godzinach nocnych.  

§ 3. Wstęp na teren boiska jest bezpłatny.  

§ 4. Z zastrzeżeniem § 5 regulaminu, z boiska mogą korzystać osoby małoletnie.  

§ 5. Dzieci poniżej 7 roku życia korzystają z boiska wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.  

§ 6. Korzystanie z boiska nie może stwarzać zagrożenia dla innych osób.  

§ 7. Na terenie boiska zabrania się: 

§ 8. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia znajdujące się na boisku ponoszą odpowiedzialność materialną za 

wyrządzone szkody.  

Załącznik nr 1  

do uchwały Nr 408/XLIV/2010 

Rady Miejskiej w Kłobucku 

z dnia 25 maja 2010 r.

1) zakłócania porządku publicznego,

2) huśtania się na bramkach i innych metalowych elementach wyposażenia boisku oraz użytkowania ich w inny 

sposób niezgodny z przeznaczeniem, 

3) montowania sprzętu lub urządzeń własnej konstrukcji,

4) wjazdu na teren boiska wszelkich pojazdów mechanicznych z wyjątkiem pojazdów uprzywilejowanych, obsługi 

technicznej i innych pojazdów za zgodą zarządcy boiska, 

5) jazdy na rolkach lub deskorolkach,

6) zaśmiecania obiektu,

7) palenia ognia oraz używania materiałów pirotechnicznych albo innych niebezpiecznych materiałów lub substancji 

chemicznych, z zastrzeżeniem uzyskania pisemnej zgody zarządcy boiska, 

8) wprowadzania zwierząt,

9) wnoszenia przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu innych użytkowników, w szczególności noży, scyzoryków, 

szklanych opakowań i kijów baseballowych, 

10) wnoszenia i spożywania alkoholu, z wyjątkiem sprzedaży dokonywanej na podstawie zezwolenia jednorazowego 

wydanego przez burmistrza na podstawie art. 181 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu 

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz związanego z tą sprzedażą spożywania alkoholu, 

11) zażywania środków odurzających.

12) używania wszelkiego rodzaju broni palnej, pneumatycznej oraz broni białej typu łuk, kusza, proca. W/w przepis 

nie ma zastosowania w czasie zawodów sportowych lub treningów zorganizowanych zgodnie z odrębnymi 

przepisami. 

Przewodniczący Rady Miejskej 

w Kłobucku  

 

inż. Józef Batóg 

 

REGULAMIN SALI SPORTOWEJ  

§ 1.   

1. Sala sportowa jest obiektem służącym do przeprowadzania zajęć i rozgrywek sportowych oraz innych imprez 

rekreacyjno-sportowych i kulturalnych.  

2. Sala sportowa nie jest powszechnie dostępna. Zajęcia w sali odbywają się według wcześniej ustalonego 

harmonogramu.  

3. Sala sportowa jest czynna w godzinach ustalonych przez dyrektora lub kierownika gminnej jednostki 

organizacyjnej, na której terenie sala jest zlokalizowana, z zastrzeżeniem, iż w dni powszednie w godzinach od 800 do 

1500 hala sportowa udostępniona jest przede wszystkim na realizację zajęć dydaktycznych z zakresu wychowania 

fizycznego dla szkół gminnych i powiatowych.  

4. Z zastrzeżeniem ust. 3 sala sportowa udostępniana jest osobom fizycznym lub zorganizowanym grupom.  

§ 2.  1. Za udostępnianie sali sportowej, o którym mowa w § 1 ust. 4 pobierane są opłaty według stawki 

godzinowej ustalonej przez dyrektora lub kierownika gminnej jednostki organizacyjnej, na której terenie sala jest 

zlokalizowana. 

2. W uzasadnionych przypadkach osoba wymieniona w ust. 1 może zwolnić z odpłatności osoby korzystające z sali

sportowej.  

§ 3. Z sali sportowej mogą korzystać: 

§ 4.  1. Korzystający z sali sportowej zobowiązani są używać strojów sportowych oraz obuwia sportowego. 

2. Osoby korzystające z sali sportowej oraz prowadzące zajęcia zobowiązuje się do: 

3. Na terenie sali sportowej obowiązuje zachowanie porządku i czystości.  

4. Osoby korzystające z sali sportowej powinny zabezpieczyć we własnym zakresie należące do nich mienie 

wartościowe.  

5. O wszelkich przypadkach uszkodzenia sprzętu, wyposażenia, urządzeń oraz występujących zagrożeniach należy 

natychmiast powiadomić osoby prowadzące zajęcia i obsługę sali sportowej.  

6. Za bezpieczeństwo i przestrzeganie regulaminu sali sportowej odpowiedzialni są prowadzący zajęcia oraz 

organizatorzy zawodów, imprez sportowych i innych zajęć.  

§ 5. Zabrania się wnoszenia na salę sportową: 

§ 6. Zakazuje się: 

§ 7.  1. Osoby uszkadzające sprzęt lub urządzenia sali sportowej ponoszą odpowiedzialność materialną za 

wyrządzone szkody. 

2. Osoby korzystające z sali sportowej zobowiązuje się do zapoznania z powyższym Regulaminem i przestrzegania 

go.  

Załącznik nr 2  

do uchwały Nr 408/XLIV/2010 

Rady Miejskiej w Kłobucku 

z dnia 25 maja 2010 r.

1) dzieci i młodzież szkolna pod nadzorem nauczycieli lub instruktorów,

2) kluby, sekcje i związki sportowe pod nadzorem instruktora lub trenera,

3) zakłady pracy, instytucje, organizacje,

4) osoby, które wykupiły bilet, karnet lub biorą udział w zorganizowanych zawodach lub zajęciach.

1) 1) punktualnego rozpoczynania i kończenia zajęć,

2) przestrzegania przepisów bhp, ppoż. i porządkowych;

3) podporządkowania się poleceniom personelu obiektów sportowych i prowadzącego zajęcia.

1) wszelkiego rodzaju niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych 

i materiałów stwarzających niebezpieczeństwo pożaru, 

2) środków odurzających,

3) puszek, butelek i innych przedmiotów wykonanych z kruchego lub twardego materiału.

1) wstępu osobom w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub wszelkiego rodzaju środków odurzających,

2) wchodzenia na salę bez uzgodnienia z zarządcą sali sportowej;

3) wprowadzania na teren sali zwierząt,

4) wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, z zastrzeżeniem uzyskania pisemnej zgody zarządcy sali 

sportowej. 

5) używania wszelkiego rodzaju broni palnej, pneumatycznej oraz broni białej typu łuk, kusza, proca. W/w przepis nie

ma zastosowania w czasie zawodów sportowych lub treningów zorganizowanych zgodnie z odrębnymi przepisami 

Przewodniczący Rady Miejskej 

w Kłobucku  

 

inż. Józef Batóg 

 

REGULAMIN PLACU ZABAW  

§ 1. Plac zabaw jest to ogólnodostępny teren służący zabawie oraz rekreacji dzieci i młodzieży.  

§ 2. Urządzenia zabawowe znajdujące się na placu zabaw przeznaczone są dla dzieci i młodzieży do lat 15.  

§ 3. Dzieci poniżej 7 roku życia powinny przebywać na terenie placu zabaw pod opieką osób pełnoletnich.  

§ 4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieci, rodzice i opiekunowie powinni uprzednio sprawdzić stan urządzeń 

zabawowych.  

§ 5. Osoby przebywające na terenie placu zabaw obowiązane są do: 

§ 6. Na terenie placu zabaw zabrania się: 

§ 7. Osoby niszczące urządzenia lub sprzęt znajdujące się na placu zabaw ponoszą odpowiedzialność materialną za 

wyrządzone szkody.  

Załącznik nr 3  

do uchwały Nr 408/XLIV/2010 

Rady Miejskiej w Kłobucku 

z dnia 25 maja 2010 r.

1) zachowania porządku publicznego,

2) kulturalnego zachowania się.

1) zaśmiecania terenu i niszczenia zieleni oraz urządzeń zabawowych,

2) wjeżdżania pojazdami mechanicznymi oraz jazdy na rowerze w pobliżu urządzeń zabawowych,

3) jazdy na rolkach lub deskorolkach,

4) gier zespołowych, chyba że plac zabaw wyposażony jest w urządzenia służące do rozgrywania takich gier,

5) wprowadzania zwierząt,

6) spożywania alkoholu oraz zażywania środków odurzających,

7) palenia ognia oraz używania materiałów pirotechnicznych albo innych niebezpiecznych materiałów lub substancji 

chemicznych, z zastrzeżeniem uzyskania pisemnej zgody zarządcy, 

8) korzystania z placu zabaw po zmroku oraz w czasie niesprzyjających warunków pogodowych,

9) montowania i korzystania z urządzeń lub sprzętu własnej konstrukcji,

10) używania wszelkiego rodzaju broni palnej, pneumatycznej oraz broni białej typu łuk, kusza, proca. W/w przepis 

nie ma zastosowania w czasie zawodów sportowych lub treningów zorganizowanych zgodnie z odrębnymi 

przepisami. 

Przewodniczący Rady Miejskej 

w Kłobucku  

 

inż. Józef Batóg 

 

REGULAMIN PŁYWALNI  

§ 1. Pływalnia jest obiektem rekreacyjnym Gminy Kłobuck.  

§ 2. Każda osoba korzystająca z pływalni zobowiązana jest do zapoznania się i przestrzegania niniejszego 

regulaminu.  

§ 3.  1. Z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, pływalnia czynna jest codziennie w godzinach od 7;00 do 22;00. 

2. W soboty i niedziele pływalnia czynna jest w godzinach od 13;00 do 20;00.  

3. Pływalnia jest zamknięta na czas konieczny do usunięcia awarii, przeprowadzenia konserwacji lub remontu.  

§ 4. Z pływalni korzystać mogą: 

§ 5. Podczas zajęć grupowych osoby nieuczestniczące w tych zajęciach mogą przebywać wyłącznie w holu 

pływalni lub za zgodą instruktora prowadzącego zajęcia na widowni.  

§ 6. Z pływalni nie mogą korzystać osoby: 

§ 7. Dzieci poniżej 7 roku życia korzystają z pływalni wyłącznie pod opieką i nadzorem osoby pełnoletniej.  

§ 8. Na jednego instruktora lub osobę prowadzącą zajęcia nie może przypadać więcej niż 15 osób.  

§ 9. Wchodzący na pływalnię zobowiązani są do korzystania z szatni i pozostawienia w niej okrycia oraz zmiany 

obuwia na klapki basenowe.  

§ 10. Wstęp na halę basenową możliwy jest wyłącznie w stroju kąpielowym, czepku oraz klapkach basenowych, 

po uprzednim umyciu się pod natryskiem i dezynfekcji stóp w brodziku.  

§ 11. Na terenie pływalni ustanawia się następujące sygnały ostrzegawcze: 

§ 12. Na torach pływackich obowiązuje ruch prawostronny.  

§ 13. Skoki do wody dozwolone są wyłącznie podczas zawodów sportowych oraz na zajęciach pod nadzorem 

instruktora lub trenera.  

§ 14. Wszystkie zajęcia na pływalni odbywają się w obecności ratownika, który nadzoruje przestrzeganie 

niniejszego regulaminu. Osoby korzystające z pływalni zobowiązane są do podporządkowania się jego poleceniom.  

§ 15. Zabrania się: 

§ 16. Kierownictwo pływalni może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień zakazać 

dalszego korzystania z pływalni.  

§ 17. Grupy korzystające z pływalni powinny po zajęciach złożyć w wyznaczonych miejscach sprzęt sportowy 

i ratowniczy.  

§ 18. Grupy i osoby korzystające z pływalni upoważnione są do korzystania z szatni 15 minut przed rozpoczęciem 

zajęć. Po zajęciach szatnia powinna być niezwłocznie opróżniona. Za przedmioty wartościowe pozostawione w szatni, 

a nieoddane na przechowanie kierownikowi grupy lub do depozytu, kierownictwo pływalni nie ponosi 

odpowiedzialności.  

§ 19. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia pływalni ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.

§ 20. Ratownicy pełniący dyżur na pływalni sprawują ogólny nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu. 

Wszystkie osoby przebywające na terenie pływalni zobowiązane są do podporządkowania się ich poleceniom.  

Załącznik nr 4  

do uchwały Nr 408/XLIV/2010 

Rady Miejskiej w Kłobucku 

z dnia 25 maja 2010 r.

1) grupowo – osoby uczące się pływać lub trenujące pływanie pod opieką instruktora lub innej osoby uprawnionej 

do prowadzenia zajęć, 

2) indywidualnie – osoby umiejące pływać, a osoby nieumiejące pływać wyłącznie w strefie niskiej wody.

1) znajdujące się w stanie nietrzeźwości, odurzenia narkotykami lub podobnymi środkami,

2) uczulone na środki odkażające wodę,

3) z otwartymi ranami i stanami zapalnymi skóry,

4) cierpiące na choroby górnych dróg oddechowych oraz choroby, które mogą stworzyć zagrożenie dla zdrowia 

innych użytkowników pływalni. 

1) gwizdek – oznaczający zakończenie zajęć grupowych równoznaczne z nakazem niezwłocznego opuszczenia wody 

lub zwrócenie uwagi przez ratownika z powodu niezgodnego z regulaminem zachowania się, 

2) długa syrena – oznaczająca nakaz natychmiastowego opuszczenia wody przez wszystkich użytkowników.

1) biegania po hali basenowej,

2) spychania lub wrzucania do wody innych użytkowników,

3) utrudniania pływania innym użytkownikom,

4) hałasowania,

5) posiadania w wodzie ostrych przedmiotów,

6) spożywania posiłków w hali basenowej oraz żucia gumy podczas pływania,

7) spożywania alkoholu i zażywania środków odurzających.

Przewodniczący Rady Miejskej 

w Kłobucku  

 

inż. Józef Batóg 

 

REGULAMIN KĄPIELISKA NAD ZBIORNIKIEM WODNYM ZAKRZEW W KŁOBUCKU  

§ 1. Kąpielisko jest obiektem zarządzanym przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kłobucku.  

§ 2. Kąpielisko otwarte jest w okresie od 24 czerwca do 31 sierpnia każdego roku, codziennie w godzinach do 

10;00 do 18;00, o ile pozwalają na to warunki atmosferyczne.  

§ 3.  1. Osoby korzystające z kąpieliska obowiązane są stosować się do sygnalizacji w postaci białej lub czerwonej

flagi wywieszonej na maszcie zlokalizowanym przy wieży ratownika. 

2. Biały kolor flagi oznacza, iż kąpiel jest dozwolona.  

3. Czerwony kolor flagi oznacza zakaz kąpieli.  

§ 4. Dzieci w wieku do 7 lat mogą przebywać na terenie kąpieliska oraz kąpać się wyłącznie pod opieką 

pełnoletnich.  

§ 5. Zabrania się wstępu i przebywania na terenie kąpieliska osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu 

lub innych środków o podobnym działaniu.  

§ 6. Osoby korzystające z kąpieliska zobowiązane są ściśle stosować się do zaleceń ratowników.  

§ 7. Ratownicy noszą ubiór z emblematem WOPR i napisem RATOWNIK.  

§ 8. Osobom znajdującym się na terenie kąpieliska nie wolno: 

Załącznik nr 5  

do uchwały Nr 408/XLIV/2010 

Rady Miejskiej w Kłobucku 

z dnia 25 maja 2010 r.

1) przekraczać granic stref kąpieliska wyznaczonych: 

a) a) bojami koloru żółtego dla osób nieumiejących pływać (woda do głębokości 130 cm),

b) koloru czerwonego dla osób umiejących pływać (woda o głębokości powyżej 130 cm),

2) niszczyć urządzeń i sprzętu kąpieliska,

3) zakłócać wypoczynku i kąpieli innych osób, a w szczególności popychać i wrzucać inne osoby do wody,

4) spożywać alkoholu lub innych środków o podobnym działaniu,

5) zaśmiecać teren kąpieliska i plaży,

6) wprowadzać zwierząt.

Przewodniczący Rady Miejskej 

w Kłobucku  

 

inż. Józef Batóg 

 

REGULAMIN ZBIORNIKA WODNEGO ZAKRZEW W KŁOBUCKU  

§ 1. Nieruchomość „Zbiornik Wodny Zakrzew” położona w Kłobucku, przy ul. Stawowej, oznaczona jako działki 

nr 538\1, 539\1, 539\2 o pow. 14,3837 ha i stanowi własność Skarbu Państwa.  

§ 2. Zbiornik Wodny Zakrzew jest obiektem zarządzanym przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kłobucku, 

służącym rekreacji oraz uprawianiu sportów wodnych.  

§ 3. Korzystanie ze sprzętu wodnego następuje na własną odpowiedzialność, z tym że na całym zbiorniku wodnym 

obowiązuje zakaz korzystania z łodzi motorowych oraz skuterów wodnych.  

§ 4. Obowiązuje zakaz kąpieli w zbiorniku wodnym, z wyjątkiem wyznaczonego kąpieliska strzeżonego, na którym 

obowiązuje odrębny regulamin.  

§ 5. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie zbiornika wodnego wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.  

§ 6. Osobom wchodzącym na teren zbiornika wodnego lub przebywającym na tym terenie nie wolno: 

§ 7. Wprowadza się zakaz ruchu i parkowania samochodów wokół linii brzegowej zbiornika wodnego w odległości

20 m, za wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych.  

§ 8. Osoby przebywające na terenie zbiornika wodnego zobowiązuje są do przestrzegania niniejszego regulaminu 

oraz przepisów sanitarnych i przeciwpożarowych.  

Załącznik nr 6  

do uchwały Nr 408/XLIV/2010 

Rady Miejskiej w Kłobucku 

z dnia 25 maja 2010 r.

1) stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa oraz zakłócać wypoczynku innych osób,

2) zaśmiecać terenu wokół zbiornika,

3) wchodzić na urządzenia techniczne zapory i skakać z nich do wody,

4) rozpalać ognisk w lesie i wokół zbiornika, za wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych,

5) wprowadzać zwierząt, przy czym zakaz ten obowiązuje wyłącznie w strefie wyznaczonej znakami pionowymi 

ustawionymi przez zarządcę obiektu, 

6) spożywać napojów alkoholowych, z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych, jak również spożywać innych 

środków o podobnym działaniu. 

7) Używania wszelkiego rodzaju broni palnej, pneumatycznej oraz broni białej typu łuk, kusze, proca. W/w przepis 

nie ma zastosowania w czasie zawodów sportowych lub treningów zorganizowanych zgodnie z odrębnymi 

przepisami. 

Przewodniczący Rady Miejskej 

w Kłobucku  

 

inż. Józef Batóg 

 

1. Wykaz boisk: 

2. Wykaz sal sportowych: 

3. Wykaz placów zabaw: 

Załącznik nr 7  

do uchwały Nr 408/XLIV/2010 

Rady Miejskiej w Kłobucku 

z dnia 25 maja 2010 r.

1) Osiedle Nr 1 – Kłobuck ul. Andersa

2) Osiedle Nr 3 – Kłobuck ul. ul. Osiedlowa/Wyszyńskiego

3) Osiedle Nr 5 – Kłobuck ul. Hallera

4) Osiedle Nr 8 – Kłobuck ul. Cicha

5) Brody Malina – ul. Źródlana/ul. Pogodna

6) Niwa Skrzeszów – ul. Kasztanowa

7) Zakrzew – ul. Zakrzewska

1) Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kłobucku – ul. Sportowa 14

1) Osiedle Nr 1 – Kłobuck ul. Mała

2) Osiedle Nr 2 – Kłobuck ul. 11 Listopada 8, ul. Rómmla 2 , ul. Rómmla

3) Osiedle Nr 3 – Kłobuck ul. 11 Listopada; ul. Osiedlowa; ul. Baczyńskiego; ul. Spacerowa

4) Osiedle Nr 4 – Kłobuck ul. Parkowa

5) Osiedle Nr 5 – Kłobuck ul. Hallera

6) Osiedle Nr 8 – Kłobuck ul. Cicha

7) Brody Malina – ul. Źródlana.

8) Gruszewnia – ul. Kłobucka 59

9) Lgota – ul. Południowa nr dz. 599/3

10) Łobodno – ul. Prusa

11) Nowa Wieś – ul. Lipowa 52

12) Rybno – nr dz. 156 obręb Rybno

Przewodniczący Rady Miejskej 

w Kłobucku  

 

inż. Józef Batóg 
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UCHWAŁA NR 408/XLIV/2010  

RADY MIEJSKIEJ W KŁOBUCKU  

z dnia 25 maja 2010 r.  

 

w sprawie regulaminów obiektów sportowych i rekreacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Kłobuck 

 

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. 

2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 26 października o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 

2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. 

Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95) Rada Miejska w Kłobucku 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się następujące regulaminy obiektów sportowych i rekreacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy 

Kłobuck, zwane dalej regulaminami: 

§ 2. Regulaminy obowiązują na terenach będących własnością Gminy lub zarządzanych przez Gminę, jak również 

w obiektach stanowiących własność Gminy, których wykaz określa załącznik nr 7 do uchwały.  

§ 3.  1. Regulaminy podaje się do publicznej wiadomości na tablicach informacyjnych na wszystkich obiektach, 

których dotyczą. 

2. Na tablicach informacyjnych wraz z treścią właściwego regulaminu podaje się numery alarmowe oraz numery 

zarządców.  

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłobucka.  

§ 5. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie

14 dni od dnia jej ogłoszenia.  

1) Regulamin boiska w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do uchwały,

2) Regulamin sali sportowej w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do uchwały,

3) Regulamin placu zabaw w brzmieniu określonym w załączniku nr 3 do uchwały,

4) Regulamin pływalni w brzmieniu określonym w załączniku nr 4 do uchwały,

5) Regulamin kąpieliska wodnego nad Zbiornikiem Wodnym Zakrzew w Kłobucku w brzmieniu określonym 

w załączniku nr 5 do uchwały, 

6) Regulamin Zbiornika Wodnego Zakrzew w Kłobucku w brzmieniu określonym w załączniku nr 6 do uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskej 

w Kłobucku  

 

inż. Józef Batóg 

 

REGULAMIN BOISKA  

§ 1. Boisko to ogólnodostępny obiekt służący do rozgrywania meczów i innych zawodów oraz przeprowadzania 

zajęć sportowych i rekreacyjnych.  

§ 2.  1. Boisko czynne jest codziennie. 

2. Boisko jest nieczynne w godzinach nocnych.  

§ 3. Wstęp na teren boiska jest bezpłatny.  

§ 4. Z zastrzeżeniem § 5 regulaminu, z boiska mogą korzystać osoby małoletnie.  

§ 5. Dzieci poniżej 7 roku życia korzystają z boiska wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.  

§ 6. Korzystanie z boiska nie może stwarzać zagrożenia dla innych osób.  

§ 7. Na terenie boiska zabrania się: 

§ 8. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia znajdujące się na boisku ponoszą odpowiedzialność materialną za 

wyrządzone szkody.  

Załącznik nr 1  

do uchwały Nr 408/XLIV/2010 

Rady Miejskiej w Kłobucku 

z dnia 25 maja 2010 r.

1) zakłócania porządku publicznego,

2) huśtania się na bramkach i innych metalowych elementach wyposażenia boisku oraz użytkowania ich w inny 

sposób niezgodny z przeznaczeniem, 

3) montowania sprzętu lub urządzeń własnej konstrukcji,

4) wjazdu na teren boiska wszelkich pojazdów mechanicznych z wyjątkiem pojazdów uprzywilejowanych, obsługi 

technicznej i innych pojazdów za zgodą zarządcy boiska, 

5) jazdy na rolkach lub deskorolkach,

6) zaśmiecania obiektu,

7) palenia ognia oraz używania materiałów pirotechnicznych albo innych niebezpiecznych materiałów lub substancji 

chemicznych, z zastrzeżeniem uzyskania pisemnej zgody zarządcy boiska, 

8) wprowadzania zwierząt,

9) wnoszenia przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu innych użytkowników, w szczególności noży, scyzoryków, 

szklanych opakowań i kijów baseballowych, 

10) wnoszenia i spożywania alkoholu, z wyjątkiem sprzedaży dokonywanej na podstawie zezwolenia jednorazowego 

wydanego przez burmistrza na podstawie art. 181 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu 

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz związanego z tą sprzedażą spożywania alkoholu, 

11) zażywania środków odurzających.

12) używania wszelkiego rodzaju broni palnej, pneumatycznej oraz broni białej typu łuk, kusza, proca. W/w przepis 

nie ma zastosowania w czasie zawodów sportowych lub treningów zorganizowanych zgodnie z odrębnymi 

przepisami. 

Przewodniczący Rady Miejskej 

w Kłobucku  

 

inż. Józef Batóg 

 

REGULAMIN SALI SPORTOWEJ  

§ 1.   

1. Sala sportowa jest obiektem służącym do przeprowadzania zajęć i rozgrywek sportowych oraz innych imprez 

rekreacyjno-sportowych i kulturalnych.  

2. Sala sportowa nie jest powszechnie dostępna. Zajęcia w sali odbywają się według wcześniej ustalonego 

harmonogramu.  

3. Sala sportowa jest czynna w godzinach ustalonych przez dyrektora lub kierownika gminnej jednostki 

organizacyjnej, na której terenie sala jest zlokalizowana, z zastrzeżeniem, iż w dni powszednie w godzinach od 800 do 

1500 hala sportowa udostępniona jest przede wszystkim na realizację zajęć dydaktycznych z zakresu wychowania 

fizycznego dla szkół gminnych i powiatowych.  

4. Z zastrzeżeniem ust. 3 sala sportowa udostępniana jest osobom fizycznym lub zorganizowanym grupom.  

§ 2.  1. Za udostępnianie sali sportowej, o którym mowa w § 1 ust. 4 pobierane są opłaty według stawki 

godzinowej ustalonej przez dyrektora lub kierownika gminnej jednostki organizacyjnej, na której terenie sala jest 

zlokalizowana. 

2. W uzasadnionych przypadkach osoba wymieniona w ust. 1 może zwolnić z odpłatności osoby korzystające z sali

sportowej.  

§ 3. Z sali sportowej mogą korzystać: 

§ 4.  1. Korzystający z sali sportowej zobowiązani są używać strojów sportowych oraz obuwia sportowego. 

2. Osoby korzystające z sali sportowej oraz prowadzące zajęcia zobowiązuje się do: 

3. Na terenie sali sportowej obowiązuje zachowanie porządku i czystości.  

4. Osoby korzystające z sali sportowej powinny zabezpieczyć we własnym zakresie należące do nich mienie 

wartościowe.  

5. O wszelkich przypadkach uszkodzenia sprzętu, wyposażenia, urządzeń oraz występujących zagrożeniach należy 

natychmiast powiadomić osoby prowadzące zajęcia i obsługę sali sportowej.  

6. Za bezpieczeństwo i przestrzeganie regulaminu sali sportowej odpowiedzialni są prowadzący zajęcia oraz 

organizatorzy zawodów, imprez sportowych i innych zajęć.  

§ 5. Zabrania się wnoszenia na salę sportową: 

§ 6. Zakazuje się: 

§ 7.  1. Osoby uszkadzające sprzęt lub urządzenia sali sportowej ponoszą odpowiedzialność materialną za 

wyrządzone szkody. 

2. Osoby korzystające z sali sportowej zobowiązuje się do zapoznania z powyższym Regulaminem i przestrzegania 

go.  

Załącznik nr 2  

do uchwały Nr 408/XLIV/2010 

Rady Miejskiej w Kłobucku 

z dnia 25 maja 2010 r.

1) dzieci i młodzież szkolna pod nadzorem nauczycieli lub instruktorów,

2) kluby, sekcje i związki sportowe pod nadzorem instruktora lub trenera,

3) zakłady pracy, instytucje, organizacje,

4) osoby, które wykupiły bilet, karnet lub biorą udział w zorganizowanych zawodach lub zajęciach.

1) 1) punktualnego rozpoczynania i kończenia zajęć,

2) przestrzegania przepisów bhp, ppoż. i porządkowych;

3) podporządkowania się poleceniom personelu obiektów sportowych i prowadzącego zajęcia.

1) wszelkiego rodzaju niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych 

i materiałów stwarzających niebezpieczeństwo pożaru, 

2) środków odurzających,

3) puszek, butelek i innych przedmiotów wykonanych z kruchego lub twardego materiału.

1) wstępu osobom w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub wszelkiego rodzaju środków odurzających,

2) wchodzenia na salę bez uzgodnienia z zarządcą sali sportowej;

3) wprowadzania na teren sali zwierząt,

4) wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, z zastrzeżeniem uzyskania pisemnej zgody zarządcy sali 

sportowej. 

5) używania wszelkiego rodzaju broni palnej, pneumatycznej oraz broni białej typu łuk, kusza, proca. W/w przepis nie

ma zastosowania w czasie zawodów sportowych lub treningów zorganizowanych zgodnie z odrębnymi przepisami 

Przewodniczący Rady Miejskej 

w Kłobucku  

 

inż. Józef Batóg 

 

REGULAMIN PLACU ZABAW  

§ 1. Plac zabaw jest to ogólnodostępny teren służący zabawie oraz rekreacji dzieci i młodzieży.  

§ 2. Urządzenia zabawowe znajdujące się na placu zabaw przeznaczone są dla dzieci i młodzieży do lat 15.  

§ 3. Dzieci poniżej 7 roku życia powinny przebywać na terenie placu zabaw pod opieką osób pełnoletnich.  

§ 4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieci, rodzice i opiekunowie powinni uprzednio sprawdzić stan urządzeń 

zabawowych.  

§ 5. Osoby przebywające na terenie placu zabaw obowiązane są do: 

§ 6. Na terenie placu zabaw zabrania się: 

§ 7. Osoby niszczące urządzenia lub sprzęt znajdujące się na placu zabaw ponoszą odpowiedzialność materialną za 

wyrządzone szkody.  

Załącznik nr 3  

do uchwały Nr 408/XLIV/2010 

Rady Miejskiej w Kłobucku 

z dnia 25 maja 2010 r.

1) zachowania porządku publicznego,

2) kulturalnego zachowania się.

1) zaśmiecania terenu i niszczenia zieleni oraz urządzeń zabawowych,

2) wjeżdżania pojazdami mechanicznymi oraz jazdy na rowerze w pobliżu urządzeń zabawowych,

3) jazdy na rolkach lub deskorolkach,

4) gier zespołowych, chyba że plac zabaw wyposażony jest w urządzenia służące do rozgrywania takich gier,

5) wprowadzania zwierząt,

6) spożywania alkoholu oraz zażywania środków odurzających,

7) palenia ognia oraz używania materiałów pirotechnicznych albo innych niebezpiecznych materiałów lub substancji 

chemicznych, z zastrzeżeniem uzyskania pisemnej zgody zarządcy, 

8) korzystania z placu zabaw po zmroku oraz w czasie niesprzyjających warunków pogodowych,

9) montowania i korzystania z urządzeń lub sprzętu własnej konstrukcji,

10) używania wszelkiego rodzaju broni palnej, pneumatycznej oraz broni białej typu łuk, kusza, proca. W/w przepis 

nie ma zastosowania w czasie zawodów sportowych lub treningów zorganizowanych zgodnie z odrębnymi 

przepisami. 

Przewodniczący Rady Miejskej 

w Kłobucku  

 

inż. Józef Batóg 

 

REGULAMIN PŁYWALNI  

§ 1. Pływalnia jest obiektem rekreacyjnym Gminy Kłobuck.  

§ 2. Każda osoba korzystająca z pływalni zobowiązana jest do zapoznania się i przestrzegania niniejszego 

regulaminu.  

§ 3.  1. Z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, pływalnia czynna jest codziennie w godzinach od 7;00 do 22;00. 

2. W soboty i niedziele pływalnia czynna jest w godzinach od 13;00 do 20;00.  

3. Pływalnia jest zamknięta na czas konieczny do usunięcia awarii, przeprowadzenia konserwacji lub remontu.  

§ 4. Z pływalni korzystać mogą: 

§ 5. Podczas zajęć grupowych osoby nieuczestniczące w tych zajęciach mogą przebywać wyłącznie w holu 

pływalni lub za zgodą instruktora prowadzącego zajęcia na widowni.  

§ 6. Z pływalni nie mogą korzystać osoby: 

§ 7. Dzieci poniżej 7 roku życia korzystają z pływalni wyłącznie pod opieką i nadzorem osoby pełnoletniej.  

§ 8. Na jednego instruktora lub osobę prowadzącą zajęcia nie może przypadać więcej niż 15 osób.  

§ 9. Wchodzący na pływalnię zobowiązani są do korzystania z szatni i pozostawienia w niej okrycia oraz zmiany 

obuwia na klapki basenowe.  

§ 10. Wstęp na halę basenową możliwy jest wyłącznie w stroju kąpielowym, czepku oraz klapkach basenowych, 

po uprzednim umyciu się pod natryskiem i dezynfekcji stóp w brodziku.  

§ 11. Na terenie pływalni ustanawia się następujące sygnały ostrzegawcze: 

§ 12. Na torach pływackich obowiązuje ruch prawostronny.  

§ 13. Skoki do wody dozwolone są wyłącznie podczas zawodów sportowych oraz na zajęciach pod nadzorem 

instruktora lub trenera.  

§ 14. Wszystkie zajęcia na pływalni odbywają się w obecności ratownika, który nadzoruje przestrzeganie 

niniejszego regulaminu. Osoby korzystające z pływalni zobowiązane są do podporządkowania się jego poleceniom.  

§ 15. Zabrania się: 

§ 16. Kierownictwo pływalni może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień zakazać 

dalszego korzystania z pływalni.  

§ 17. Grupy korzystające z pływalni powinny po zajęciach złożyć w wyznaczonych miejscach sprzęt sportowy 

i ratowniczy.  

§ 18. Grupy i osoby korzystające z pływalni upoważnione są do korzystania z szatni 15 minut przed rozpoczęciem 

zajęć. Po zajęciach szatnia powinna być niezwłocznie opróżniona. Za przedmioty wartościowe pozostawione w szatni, 

a nieoddane na przechowanie kierownikowi grupy lub do depozytu, kierownictwo pływalni nie ponosi 

odpowiedzialności.  

§ 19. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia pływalni ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.

§ 20. Ratownicy pełniący dyżur na pływalni sprawują ogólny nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu. 

Wszystkie osoby przebywające na terenie pływalni zobowiązane są do podporządkowania się ich poleceniom.  

Załącznik nr 4  

do uchwały Nr 408/XLIV/2010 

Rady Miejskiej w Kłobucku 

z dnia 25 maja 2010 r.

1) grupowo – osoby uczące się pływać lub trenujące pływanie pod opieką instruktora lub innej osoby uprawnionej 

do prowadzenia zajęć, 

2) indywidualnie – osoby umiejące pływać, a osoby nieumiejące pływać wyłącznie w strefie niskiej wody.

1) znajdujące się w stanie nietrzeźwości, odurzenia narkotykami lub podobnymi środkami,

2) uczulone na środki odkażające wodę,

3) z otwartymi ranami i stanami zapalnymi skóry,

4) cierpiące na choroby górnych dróg oddechowych oraz choroby, które mogą stworzyć zagrożenie dla zdrowia 

innych użytkowników pływalni. 

1) gwizdek – oznaczający zakończenie zajęć grupowych równoznaczne z nakazem niezwłocznego opuszczenia wody 

lub zwrócenie uwagi przez ratownika z powodu niezgodnego z regulaminem zachowania się, 

2) długa syrena – oznaczająca nakaz natychmiastowego opuszczenia wody przez wszystkich użytkowników.

1) biegania po hali basenowej,

2) spychania lub wrzucania do wody innych użytkowników,

3) utrudniania pływania innym użytkownikom,

4) hałasowania,

5) posiadania w wodzie ostrych przedmiotów,

6) spożywania posiłków w hali basenowej oraz żucia gumy podczas pływania,

7) spożywania alkoholu i zażywania środków odurzających.

Przewodniczący Rady Miejskej 

w Kłobucku  

 

inż. Józef Batóg 

 

REGULAMIN KĄPIELISKA NAD ZBIORNIKIEM WODNYM ZAKRZEW W KŁOBUCKU  

§ 1. Kąpielisko jest obiektem zarządzanym przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kłobucku.  

§ 2. Kąpielisko otwarte jest w okresie od 24 czerwca do 31 sierpnia każdego roku, codziennie w godzinach do 

10;00 do 18;00, o ile pozwalają na to warunki atmosferyczne.  

§ 3.  1. Osoby korzystające z kąpieliska obowiązane są stosować się do sygnalizacji w postaci białej lub czerwonej

flagi wywieszonej na maszcie zlokalizowanym przy wieży ratownika. 

2. Biały kolor flagi oznacza, iż kąpiel jest dozwolona.  

3. Czerwony kolor flagi oznacza zakaz kąpieli.  

§ 4. Dzieci w wieku do 7 lat mogą przebywać na terenie kąpieliska oraz kąpać się wyłącznie pod opieką 

pełnoletnich.  

§ 5. Zabrania się wstępu i przebywania na terenie kąpieliska osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu 

lub innych środków o podobnym działaniu.  

§ 6. Osoby korzystające z kąpieliska zobowiązane są ściśle stosować się do zaleceń ratowników.  

§ 7. Ratownicy noszą ubiór z emblematem WOPR i napisem RATOWNIK.  

§ 8. Osobom znajdującym się na terenie kąpieliska nie wolno: 

Załącznik nr 5  

do uchwały Nr 408/XLIV/2010 

Rady Miejskiej w Kłobucku 

z dnia 25 maja 2010 r.

1) przekraczać granic stref kąpieliska wyznaczonych: 

a) a) bojami koloru żółtego dla osób nieumiejących pływać (woda do głębokości 130 cm),

b) koloru czerwonego dla osób umiejących pływać (woda o głębokości powyżej 130 cm),

2) niszczyć urządzeń i sprzętu kąpieliska,

3) zakłócać wypoczynku i kąpieli innych osób, a w szczególności popychać i wrzucać inne osoby do wody,

4) spożywać alkoholu lub innych środków o podobnym działaniu,

5) zaśmiecać teren kąpieliska i plaży,

6) wprowadzać zwierząt.

Przewodniczący Rady Miejskej 

w Kłobucku  

 

inż. Józef Batóg 

 

REGULAMIN ZBIORNIKA WODNEGO ZAKRZEW W KŁOBUCKU  

§ 1. Nieruchomość „Zbiornik Wodny Zakrzew” położona w Kłobucku, przy ul. Stawowej, oznaczona jako działki 

nr 538\1, 539\1, 539\2 o pow. 14,3837 ha i stanowi własność Skarbu Państwa.  

§ 2. Zbiornik Wodny Zakrzew jest obiektem zarządzanym przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kłobucku, 

służącym rekreacji oraz uprawianiu sportów wodnych.  

§ 3. Korzystanie ze sprzętu wodnego następuje na własną odpowiedzialność, z tym że na całym zbiorniku wodnym 

obowiązuje zakaz korzystania z łodzi motorowych oraz skuterów wodnych.  

§ 4. Obowiązuje zakaz kąpieli w zbiorniku wodnym, z wyjątkiem wyznaczonego kąpieliska strzeżonego, na którym 

obowiązuje odrębny regulamin.  

§ 5. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie zbiornika wodnego wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.  

§ 6. Osobom wchodzącym na teren zbiornika wodnego lub przebywającym na tym terenie nie wolno: 

§ 7. Wprowadza się zakaz ruchu i parkowania samochodów wokół linii brzegowej zbiornika wodnego w odległości

20 m, za wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych.  

§ 8. Osoby przebywające na terenie zbiornika wodnego zobowiązuje są do przestrzegania niniejszego regulaminu 

oraz przepisów sanitarnych i przeciwpożarowych.  

Załącznik nr 6  

do uchwały Nr 408/XLIV/2010 

Rady Miejskiej w Kłobucku 

z dnia 25 maja 2010 r.

1) stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa oraz zakłócać wypoczynku innych osób,

2) zaśmiecać terenu wokół zbiornika,

3) wchodzić na urządzenia techniczne zapory i skakać z nich do wody,

4) rozpalać ognisk w lesie i wokół zbiornika, za wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych,

5) wprowadzać zwierząt, przy czym zakaz ten obowiązuje wyłącznie w strefie wyznaczonej znakami pionowymi 

ustawionymi przez zarządcę obiektu, 

6) spożywać napojów alkoholowych, z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych, jak również spożywać innych 

środków o podobnym działaniu. 

7) Używania wszelkiego rodzaju broni palnej, pneumatycznej oraz broni białej typu łuk, kusze, proca. W/w przepis 

nie ma zastosowania w czasie zawodów sportowych lub treningów zorganizowanych zgodnie z odrębnymi 

przepisami. 

Przewodniczący Rady Miejskej 

w Kłobucku  

 

inż. Józef Batóg 

 

1. Wykaz boisk: 

2. Wykaz sal sportowych: 

3. Wykaz placów zabaw: 

Załącznik nr 7  

do uchwały Nr 408/XLIV/2010 

Rady Miejskiej w Kłobucku 

z dnia 25 maja 2010 r.

1) Osiedle Nr 1 – Kłobuck ul. Andersa

2) Osiedle Nr 3 – Kłobuck ul. ul. Osiedlowa/Wyszyńskiego

3) Osiedle Nr 5 – Kłobuck ul. Hallera

4) Osiedle Nr 8 – Kłobuck ul. Cicha

5) Brody Malina – ul. Źródlana/ul. Pogodna

6) Niwa Skrzeszów – ul. Kasztanowa

7) Zakrzew – ul. Zakrzewska

1) Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kłobucku – ul. Sportowa 14

1) Osiedle Nr 1 – Kłobuck ul. Mała

2) Osiedle Nr 2 – Kłobuck ul. 11 Listopada 8, ul. Rómmla 2 , ul. Rómmla

3) Osiedle Nr 3 – Kłobuck ul. 11 Listopada; ul. Osiedlowa; ul. Baczyńskiego; ul. Spacerowa

4) Osiedle Nr 4 – Kłobuck ul. Parkowa

5) Osiedle Nr 5 – Kłobuck ul. Hallera

6) Osiedle Nr 8 – Kłobuck ul. Cicha

7) Brody Malina – ul. Źródlana.

8) Gruszewnia – ul. Kłobucka 59

9) Lgota – ul. Południowa nr dz. 599/3

10) Łobodno – ul. Prusa

11) Nowa Wieś – ul. Lipowa 52

12) Rybno – nr dz. 156 obręb Rybno

Przewodniczący Rady Miejskej 

w Kłobucku  

 

inż. Józef Batóg 
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UCHWAŁA NR 408/XLIV/2010  

RADY MIEJSKIEJ W KŁOBUCKU  

z dnia 25 maja 2010 r.  

 

w sprawie regulaminów obiektów sportowych i rekreacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Kłobuck 

 

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. 

2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 26 października o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 

2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. 

Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95) Rada Miejska w Kłobucku 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się następujące regulaminy obiektów sportowych i rekreacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy 

Kłobuck, zwane dalej regulaminami: 

§ 2. Regulaminy obowiązują na terenach będących własnością Gminy lub zarządzanych przez Gminę, jak również 

w obiektach stanowiących własność Gminy, których wykaz określa załącznik nr 7 do uchwały.  

§ 3.  1. Regulaminy podaje się do publicznej wiadomości na tablicach informacyjnych na wszystkich obiektach, 

których dotyczą. 

2. Na tablicach informacyjnych wraz z treścią właściwego regulaminu podaje się numery alarmowe oraz numery 

zarządców.  

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłobucka.  

§ 5. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie

14 dni od dnia jej ogłoszenia.  

1) Regulamin boiska w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do uchwały,

2) Regulamin sali sportowej w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do uchwały,

3) Regulamin placu zabaw w brzmieniu określonym w załączniku nr 3 do uchwały,

4) Regulamin pływalni w brzmieniu określonym w załączniku nr 4 do uchwały,

5) Regulamin kąpieliska wodnego nad Zbiornikiem Wodnym Zakrzew w Kłobucku w brzmieniu określonym 

w załączniku nr 5 do uchwały, 

6) Regulamin Zbiornika Wodnego Zakrzew w Kłobucku w brzmieniu określonym w załączniku nr 6 do uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskej 

w Kłobucku  

 

inż. Józef Batóg 

 

REGULAMIN BOISKA  

§ 1. Boisko to ogólnodostępny obiekt służący do rozgrywania meczów i innych zawodów oraz przeprowadzania 

zajęć sportowych i rekreacyjnych.  

§ 2.  1. Boisko czynne jest codziennie. 

2. Boisko jest nieczynne w godzinach nocnych.  

§ 3. Wstęp na teren boiska jest bezpłatny.  

§ 4. Z zastrzeżeniem § 5 regulaminu, z boiska mogą korzystać osoby małoletnie.  

§ 5. Dzieci poniżej 7 roku życia korzystają z boiska wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.  

§ 6. Korzystanie z boiska nie może stwarzać zagrożenia dla innych osób.  

§ 7. Na terenie boiska zabrania się: 

§ 8. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia znajdujące się na boisku ponoszą odpowiedzialność materialną za 

wyrządzone szkody.  

Załącznik nr 1  

do uchwały Nr 408/XLIV/2010 

Rady Miejskiej w Kłobucku 

z dnia 25 maja 2010 r.

1) zakłócania porządku publicznego,

2) huśtania się na bramkach i innych metalowych elementach wyposażenia boisku oraz użytkowania ich w inny 

sposób niezgodny z przeznaczeniem, 

3) montowania sprzętu lub urządzeń własnej konstrukcji,

4) wjazdu na teren boiska wszelkich pojazdów mechanicznych z wyjątkiem pojazdów uprzywilejowanych, obsługi 

technicznej i innych pojazdów za zgodą zarządcy boiska, 

5) jazdy na rolkach lub deskorolkach,

6) zaśmiecania obiektu,

7) palenia ognia oraz używania materiałów pirotechnicznych albo innych niebezpiecznych materiałów lub substancji 

chemicznych, z zastrzeżeniem uzyskania pisemnej zgody zarządcy boiska, 

8) wprowadzania zwierząt,

9) wnoszenia przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu innych użytkowników, w szczególności noży, scyzoryków, 

szklanych opakowań i kijów baseballowych, 

10) wnoszenia i spożywania alkoholu, z wyjątkiem sprzedaży dokonywanej na podstawie zezwolenia jednorazowego 

wydanego przez burmistrza na podstawie art. 181 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu 

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz związanego z tą sprzedażą spożywania alkoholu, 

11) zażywania środków odurzających.

12) używania wszelkiego rodzaju broni palnej, pneumatycznej oraz broni białej typu łuk, kusza, proca. W/w przepis 

nie ma zastosowania w czasie zawodów sportowych lub treningów zorganizowanych zgodnie z odrębnymi 

przepisami. 

Przewodniczący Rady Miejskej 

w Kłobucku  

 

inż. Józef Batóg 

 

REGULAMIN SALI SPORTOWEJ  

§ 1.   

1. Sala sportowa jest obiektem służącym do przeprowadzania zajęć i rozgrywek sportowych oraz innych imprez 

rekreacyjno-sportowych i kulturalnych.  

2. Sala sportowa nie jest powszechnie dostępna. Zajęcia w sali odbywają się według wcześniej ustalonego 

harmonogramu.  

3. Sala sportowa jest czynna w godzinach ustalonych przez dyrektora lub kierownika gminnej jednostki 

organizacyjnej, na której terenie sala jest zlokalizowana, z zastrzeżeniem, iż w dni powszednie w godzinach od 800 do 

1500 hala sportowa udostępniona jest przede wszystkim na realizację zajęć dydaktycznych z zakresu wychowania 

fizycznego dla szkół gminnych i powiatowych.  

4. Z zastrzeżeniem ust. 3 sala sportowa udostępniana jest osobom fizycznym lub zorganizowanym grupom.  

§ 2.  1. Za udostępnianie sali sportowej, o którym mowa w § 1 ust. 4 pobierane są opłaty według stawki 

godzinowej ustalonej przez dyrektora lub kierownika gminnej jednostki organizacyjnej, na której terenie sala jest 

zlokalizowana. 

2. W uzasadnionych przypadkach osoba wymieniona w ust. 1 może zwolnić z odpłatności osoby korzystające z sali

sportowej.  

§ 3. Z sali sportowej mogą korzystać: 

§ 4.  1. Korzystający z sali sportowej zobowiązani są używać strojów sportowych oraz obuwia sportowego. 

2. Osoby korzystające z sali sportowej oraz prowadzące zajęcia zobowiązuje się do: 

3. Na terenie sali sportowej obowiązuje zachowanie porządku i czystości.  

4. Osoby korzystające z sali sportowej powinny zabezpieczyć we własnym zakresie należące do nich mienie 

wartościowe.  

5. O wszelkich przypadkach uszkodzenia sprzętu, wyposażenia, urządzeń oraz występujących zagrożeniach należy 

natychmiast powiadomić osoby prowadzące zajęcia i obsługę sali sportowej.  

6. Za bezpieczeństwo i przestrzeganie regulaminu sali sportowej odpowiedzialni są prowadzący zajęcia oraz 

organizatorzy zawodów, imprez sportowych i innych zajęć.  

§ 5. Zabrania się wnoszenia na salę sportową: 

§ 6. Zakazuje się: 

§ 7.  1. Osoby uszkadzające sprzęt lub urządzenia sali sportowej ponoszą odpowiedzialność materialną za 

wyrządzone szkody. 

2. Osoby korzystające z sali sportowej zobowiązuje się do zapoznania z powyższym Regulaminem i przestrzegania 

go.  

Załącznik nr 2  

do uchwały Nr 408/XLIV/2010 

Rady Miejskiej w Kłobucku 

z dnia 25 maja 2010 r.

1) dzieci i młodzież szkolna pod nadzorem nauczycieli lub instruktorów,

2) kluby, sekcje i związki sportowe pod nadzorem instruktora lub trenera,

3) zakłady pracy, instytucje, organizacje,

4) osoby, które wykupiły bilet, karnet lub biorą udział w zorganizowanych zawodach lub zajęciach.

1) 1) punktualnego rozpoczynania i kończenia zajęć,

2) przestrzegania przepisów bhp, ppoż. i porządkowych;

3) podporządkowania się poleceniom personelu obiektów sportowych i prowadzącego zajęcia.

1) wszelkiego rodzaju niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych 

i materiałów stwarzających niebezpieczeństwo pożaru, 

2) środków odurzających,

3) puszek, butelek i innych przedmiotów wykonanych z kruchego lub twardego materiału.

1) wstępu osobom w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub wszelkiego rodzaju środków odurzających,

2) wchodzenia na salę bez uzgodnienia z zarządcą sali sportowej;

3) wprowadzania na teren sali zwierząt,

4) wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, z zastrzeżeniem uzyskania pisemnej zgody zarządcy sali 

sportowej. 

5) używania wszelkiego rodzaju broni palnej, pneumatycznej oraz broni białej typu łuk, kusza, proca. W/w przepis nie

ma zastosowania w czasie zawodów sportowych lub treningów zorganizowanych zgodnie z odrębnymi przepisami 

Przewodniczący Rady Miejskej 

w Kłobucku  

 

inż. Józef Batóg 

 

REGULAMIN PLACU ZABAW  

§ 1. Plac zabaw jest to ogólnodostępny teren służący zabawie oraz rekreacji dzieci i młodzieży.  

§ 2. Urządzenia zabawowe znajdujące się na placu zabaw przeznaczone są dla dzieci i młodzieży do lat 15.  

§ 3. Dzieci poniżej 7 roku życia powinny przebywać na terenie placu zabaw pod opieką osób pełnoletnich.  

§ 4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieci, rodzice i opiekunowie powinni uprzednio sprawdzić stan urządzeń 

zabawowych.  

§ 5. Osoby przebywające na terenie placu zabaw obowiązane są do: 

§ 6. Na terenie placu zabaw zabrania się: 

§ 7. Osoby niszczące urządzenia lub sprzęt znajdujące się na placu zabaw ponoszą odpowiedzialność materialną za 

wyrządzone szkody.  

Załącznik nr 3  

do uchwały Nr 408/XLIV/2010 

Rady Miejskiej w Kłobucku 

z dnia 25 maja 2010 r.

1) zachowania porządku publicznego,

2) kulturalnego zachowania się.

1) zaśmiecania terenu i niszczenia zieleni oraz urządzeń zabawowych,

2) wjeżdżania pojazdami mechanicznymi oraz jazdy na rowerze w pobliżu urządzeń zabawowych,

3) jazdy na rolkach lub deskorolkach,

4) gier zespołowych, chyba że plac zabaw wyposażony jest w urządzenia służące do rozgrywania takich gier,

5) wprowadzania zwierząt,

6) spożywania alkoholu oraz zażywania środków odurzających,

7) palenia ognia oraz używania materiałów pirotechnicznych albo innych niebezpiecznych materiałów lub substancji 

chemicznych, z zastrzeżeniem uzyskania pisemnej zgody zarządcy, 

8) korzystania z placu zabaw po zmroku oraz w czasie niesprzyjających warunków pogodowych,

9) montowania i korzystania z urządzeń lub sprzętu własnej konstrukcji,

10) używania wszelkiego rodzaju broni palnej, pneumatycznej oraz broni białej typu łuk, kusza, proca. W/w przepis 

nie ma zastosowania w czasie zawodów sportowych lub treningów zorganizowanych zgodnie z odrębnymi 

przepisami. 

Przewodniczący Rady Miejskej 

w Kłobucku  

 

inż. Józef Batóg 

 

REGULAMIN PŁYWALNI  

§ 1. Pływalnia jest obiektem rekreacyjnym Gminy Kłobuck.  

§ 2. Każda osoba korzystająca z pływalni zobowiązana jest do zapoznania się i przestrzegania niniejszego 

regulaminu.  

§ 3.  1. Z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, pływalnia czynna jest codziennie w godzinach od 7;00 do 22;00. 

2. W soboty i niedziele pływalnia czynna jest w godzinach od 13;00 do 20;00.  

3. Pływalnia jest zamknięta na czas konieczny do usunięcia awarii, przeprowadzenia konserwacji lub remontu.  

§ 4. Z pływalni korzystać mogą: 

§ 5. Podczas zajęć grupowych osoby nieuczestniczące w tych zajęciach mogą przebywać wyłącznie w holu 

pływalni lub za zgodą instruktora prowadzącego zajęcia na widowni.  

§ 6. Z pływalni nie mogą korzystać osoby: 

§ 7. Dzieci poniżej 7 roku życia korzystają z pływalni wyłącznie pod opieką i nadzorem osoby pełnoletniej.  

§ 8. Na jednego instruktora lub osobę prowadzącą zajęcia nie może przypadać więcej niż 15 osób.  

§ 9. Wchodzący na pływalnię zobowiązani są do korzystania z szatni i pozostawienia w niej okrycia oraz zmiany 

obuwia na klapki basenowe.  

§ 10. Wstęp na halę basenową możliwy jest wyłącznie w stroju kąpielowym, czepku oraz klapkach basenowych, 

po uprzednim umyciu się pod natryskiem i dezynfekcji stóp w brodziku.  

§ 11. Na terenie pływalni ustanawia się następujące sygnały ostrzegawcze: 

§ 12. Na torach pływackich obowiązuje ruch prawostronny.  

§ 13. Skoki do wody dozwolone są wyłącznie podczas zawodów sportowych oraz na zajęciach pod nadzorem 

instruktora lub trenera.  

§ 14. Wszystkie zajęcia na pływalni odbywają się w obecności ratownika, który nadzoruje przestrzeganie 

niniejszego regulaminu. Osoby korzystające z pływalni zobowiązane są do podporządkowania się jego poleceniom.  

§ 15. Zabrania się: 

§ 16. Kierownictwo pływalni może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień zakazać 

dalszego korzystania z pływalni.  

§ 17. Grupy korzystające z pływalni powinny po zajęciach złożyć w wyznaczonych miejscach sprzęt sportowy 

i ratowniczy.  

§ 18. Grupy i osoby korzystające z pływalni upoważnione są do korzystania z szatni 15 minut przed rozpoczęciem 

zajęć. Po zajęciach szatnia powinna być niezwłocznie opróżniona. Za przedmioty wartościowe pozostawione w szatni, 

a nieoddane na przechowanie kierownikowi grupy lub do depozytu, kierownictwo pływalni nie ponosi 

odpowiedzialności.  

§ 19. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia pływalni ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.

§ 20. Ratownicy pełniący dyżur na pływalni sprawują ogólny nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu. 

Wszystkie osoby przebywające na terenie pływalni zobowiązane są do podporządkowania się ich poleceniom.  

Załącznik nr 4  

do uchwały Nr 408/XLIV/2010 

Rady Miejskiej w Kłobucku 

z dnia 25 maja 2010 r.

1) grupowo – osoby uczące się pływać lub trenujące pływanie pod opieką instruktora lub innej osoby uprawnionej 

do prowadzenia zajęć, 

2) indywidualnie – osoby umiejące pływać, a osoby nieumiejące pływać wyłącznie w strefie niskiej wody.

1) znajdujące się w stanie nietrzeźwości, odurzenia narkotykami lub podobnymi środkami,

2) uczulone na środki odkażające wodę,

3) z otwartymi ranami i stanami zapalnymi skóry,

4) cierpiące na choroby górnych dróg oddechowych oraz choroby, które mogą stworzyć zagrożenie dla zdrowia 

innych użytkowników pływalni. 

1) gwizdek – oznaczający zakończenie zajęć grupowych równoznaczne z nakazem niezwłocznego opuszczenia wody 

lub zwrócenie uwagi przez ratownika z powodu niezgodnego z regulaminem zachowania się, 

2) długa syrena – oznaczająca nakaz natychmiastowego opuszczenia wody przez wszystkich użytkowników.

1) biegania po hali basenowej,

2) spychania lub wrzucania do wody innych użytkowników,

3) utrudniania pływania innym użytkownikom,

4) hałasowania,

5) posiadania w wodzie ostrych przedmiotów,

6) spożywania posiłków w hali basenowej oraz żucia gumy podczas pływania,

7) spożywania alkoholu i zażywania środków odurzających.

Przewodniczący Rady Miejskej 

w Kłobucku  

 

inż. Józef Batóg 

 

REGULAMIN KĄPIELISKA NAD ZBIORNIKIEM WODNYM ZAKRZEW W KŁOBUCKU  

§ 1. Kąpielisko jest obiektem zarządzanym przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kłobucku.  

§ 2. Kąpielisko otwarte jest w okresie od 24 czerwca do 31 sierpnia każdego roku, codziennie w godzinach do 

10;00 do 18;00, o ile pozwalają na to warunki atmosferyczne.  

§ 3.  1. Osoby korzystające z kąpieliska obowiązane są stosować się do sygnalizacji w postaci białej lub czerwonej

flagi wywieszonej na maszcie zlokalizowanym przy wieży ratownika. 

2. Biały kolor flagi oznacza, iż kąpiel jest dozwolona.  

3. Czerwony kolor flagi oznacza zakaz kąpieli.  

§ 4. Dzieci w wieku do 7 lat mogą przebywać na terenie kąpieliska oraz kąpać się wyłącznie pod opieką 

pełnoletnich.  

§ 5. Zabrania się wstępu i przebywania na terenie kąpieliska osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu 

lub innych środków o podobnym działaniu.  

§ 6. Osoby korzystające z kąpieliska zobowiązane są ściśle stosować się do zaleceń ratowników.  

§ 7. Ratownicy noszą ubiór z emblematem WOPR i napisem RATOWNIK.  

§ 8. Osobom znajdującym się na terenie kąpieliska nie wolno: 

Załącznik nr 5  

do uchwały Nr 408/XLIV/2010 

Rady Miejskiej w Kłobucku 

z dnia 25 maja 2010 r.

1) przekraczać granic stref kąpieliska wyznaczonych: 

a) a) bojami koloru żółtego dla osób nieumiejących pływać (woda do głębokości 130 cm),

b) koloru czerwonego dla osób umiejących pływać (woda o głębokości powyżej 130 cm),

2) niszczyć urządzeń i sprzętu kąpieliska,

3) zakłócać wypoczynku i kąpieli innych osób, a w szczególności popychać i wrzucać inne osoby do wody,

4) spożywać alkoholu lub innych środków o podobnym działaniu,

5) zaśmiecać teren kąpieliska i plaży,

6) wprowadzać zwierząt.

Przewodniczący Rady Miejskej 

w Kłobucku  

 

inż. Józef Batóg 

 

REGULAMIN ZBIORNIKA WODNEGO ZAKRZEW W KŁOBUCKU  

§ 1. Nieruchomość „Zbiornik Wodny Zakrzew” położona w Kłobucku, przy ul. Stawowej, oznaczona jako działki 

nr 538\1, 539\1, 539\2 o pow. 14,3837 ha i stanowi własność Skarbu Państwa.  

§ 2. Zbiornik Wodny Zakrzew jest obiektem zarządzanym przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kłobucku, 

służącym rekreacji oraz uprawianiu sportów wodnych.  

§ 3. Korzystanie ze sprzętu wodnego następuje na własną odpowiedzialność, z tym że na całym zbiorniku wodnym 

obowiązuje zakaz korzystania z łodzi motorowych oraz skuterów wodnych.  

§ 4. Obowiązuje zakaz kąpieli w zbiorniku wodnym, z wyjątkiem wyznaczonego kąpieliska strzeżonego, na którym 

obowiązuje odrębny regulamin.  

§ 5. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie zbiornika wodnego wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.  

§ 6. Osobom wchodzącym na teren zbiornika wodnego lub przebywającym na tym terenie nie wolno: 

§ 7. Wprowadza się zakaz ruchu i parkowania samochodów wokół linii brzegowej zbiornika wodnego w odległości

20 m, za wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych.  

§ 8. Osoby przebywające na terenie zbiornika wodnego zobowiązuje są do przestrzegania niniejszego regulaminu 

oraz przepisów sanitarnych i przeciwpożarowych.  

Załącznik nr 6  

do uchwały Nr 408/XLIV/2010 

Rady Miejskiej w Kłobucku 

z dnia 25 maja 2010 r.

1) stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa oraz zakłócać wypoczynku innych osób,

2) zaśmiecać terenu wokół zbiornika,

3) wchodzić na urządzenia techniczne zapory i skakać z nich do wody,

4) rozpalać ognisk w lesie i wokół zbiornika, za wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych,

5) wprowadzać zwierząt, przy czym zakaz ten obowiązuje wyłącznie w strefie wyznaczonej znakami pionowymi 

ustawionymi przez zarządcę obiektu, 

6) spożywać napojów alkoholowych, z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych, jak również spożywać innych 

środków o podobnym działaniu. 

7) Używania wszelkiego rodzaju broni palnej, pneumatycznej oraz broni białej typu łuk, kusze, proca. W/w przepis 

nie ma zastosowania w czasie zawodów sportowych lub treningów zorganizowanych zgodnie z odrębnymi 

przepisami. 

Przewodniczący Rady Miejskej 

w Kłobucku  

 

inż. Józef Batóg 

 

1. Wykaz boisk: 

2. Wykaz sal sportowych: 

3. Wykaz placów zabaw: 

Załącznik nr 7  

do uchwały Nr 408/XLIV/2010 

Rady Miejskiej w Kłobucku 

z dnia 25 maja 2010 r.

1) Osiedle Nr 1 – Kłobuck ul. Andersa

2) Osiedle Nr 3 – Kłobuck ul. ul. Osiedlowa/Wyszyńskiego

3) Osiedle Nr 5 – Kłobuck ul. Hallera

4) Osiedle Nr 8 – Kłobuck ul. Cicha

5) Brody Malina – ul. Źródlana/ul. Pogodna

6) Niwa Skrzeszów – ul. Kasztanowa

7) Zakrzew – ul. Zakrzewska

1) Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kłobucku – ul. Sportowa 14

1) Osiedle Nr 1 – Kłobuck ul. Mała

2) Osiedle Nr 2 – Kłobuck ul. 11 Listopada 8, ul. Rómmla 2 , ul. Rómmla

3) Osiedle Nr 3 – Kłobuck ul. 11 Listopada; ul. Osiedlowa; ul. Baczyńskiego; ul. Spacerowa

4) Osiedle Nr 4 – Kłobuck ul. Parkowa

5) Osiedle Nr 5 – Kłobuck ul. Hallera

6) Osiedle Nr 8 – Kłobuck ul. Cicha

7) Brody Malina – ul. Źródlana.

8) Gruszewnia – ul. Kłobucka 59

9) Lgota – ul. Południowa nr dz. 599/3

10) Łobodno – ul. Prusa

11) Nowa Wieś – ul. Lipowa 52

12) Rybno – nr dz. 156 obręb Rybno

Przewodniczący Rady Miejskej 

w Kłobucku  

 

inż. Józef Batóg 
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UCHWAŁA NR 408/XLIV/2010  

RADY MIEJSKIEJ W KŁOBUCKU  

z dnia 25 maja 2010 r.  

 

w sprawie regulaminów obiektów sportowych i rekreacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Kłobuck 

 

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. 

2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 26 października o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 

2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. 

Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95) Rada Miejska w Kłobucku 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się następujące regulaminy obiektów sportowych i rekreacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy 

Kłobuck, zwane dalej regulaminami: 

§ 2. Regulaminy obowiązują na terenach będących własnością Gminy lub zarządzanych przez Gminę, jak również 

w obiektach stanowiących własność Gminy, których wykaz określa załącznik nr 7 do uchwały.  

§ 3.  1. Regulaminy podaje się do publicznej wiadomości na tablicach informacyjnych na wszystkich obiektach, 

których dotyczą. 

2. Na tablicach informacyjnych wraz z treścią właściwego regulaminu podaje się numery alarmowe oraz numery 

zarządców.  

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłobucka.  

§ 5. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie

14 dni od dnia jej ogłoszenia.  

1) Regulamin boiska w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do uchwały,

2) Regulamin sali sportowej w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do uchwały,

3) Regulamin placu zabaw w brzmieniu określonym w załączniku nr 3 do uchwały,

4) Regulamin pływalni w brzmieniu określonym w załączniku nr 4 do uchwały,

5) Regulamin kąpieliska wodnego nad Zbiornikiem Wodnym Zakrzew w Kłobucku w brzmieniu określonym 

w załączniku nr 5 do uchwały, 

6) Regulamin Zbiornika Wodnego Zakrzew w Kłobucku w brzmieniu określonym w załączniku nr 6 do uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskej 

w Kłobucku  

 

inż. Józef Batóg 

 

REGULAMIN BOISKA  

§ 1. Boisko to ogólnodostępny obiekt służący do rozgrywania meczów i innych zawodów oraz przeprowadzania 

zajęć sportowych i rekreacyjnych.  

§ 2.  1. Boisko czynne jest codziennie. 

2. Boisko jest nieczynne w godzinach nocnych.  

§ 3. Wstęp na teren boiska jest bezpłatny.  

§ 4. Z zastrzeżeniem § 5 regulaminu, z boiska mogą korzystać osoby małoletnie.  

§ 5. Dzieci poniżej 7 roku życia korzystają z boiska wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.  

§ 6. Korzystanie z boiska nie może stwarzać zagrożenia dla innych osób.  

§ 7. Na terenie boiska zabrania się: 

§ 8. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia znajdujące się na boisku ponoszą odpowiedzialność materialną za 

wyrządzone szkody.  

Załącznik nr 1  

do uchwały Nr 408/XLIV/2010 

Rady Miejskiej w Kłobucku 

z dnia 25 maja 2010 r.

1) zakłócania porządku publicznego,

2) huśtania się na bramkach i innych metalowych elementach wyposażenia boisku oraz użytkowania ich w inny 

sposób niezgodny z przeznaczeniem, 

3) montowania sprzętu lub urządzeń własnej konstrukcji,

4) wjazdu na teren boiska wszelkich pojazdów mechanicznych z wyjątkiem pojazdów uprzywilejowanych, obsługi 

technicznej i innych pojazdów za zgodą zarządcy boiska, 

5) jazdy na rolkach lub deskorolkach,

6) zaśmiecania obiektu,

7) palenia ognia oraz używania materiałów pirotechnicznych albo innych niebezpiecznych materiałów lub substancji 

chemicznych, z zastrzeżeniem uzyskania pisemnej zgody zarządcy boiska, 

8) wprowadzania zwierząt,

9) wnoszenia przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu innych użytkowników, w szczególności noży, scyzoryków, 

szklanych opakowań i kijów baseballowych, 

10) wnoszenia i spożywania alkoholu, z wyjątkiem sprzedaży dokonywanej na podstawie zezwolenia jednorazowego 

wydanego przez burmistrza na podstawie art. 181 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu 

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz związanego z tą sprzedażą spożywania alkoholu, 

11) zażywania środków odurzających.

12) używania wszelkiego rodzaju broni palnej, pneumatycznej oraz broni białej typu łuk, kusza, proca. W/w przepis 

nie ma zastosowania w czasie zawodów sportowych lub treningów zorganizowanych zgodnie z odrębnymi 

przepisami. 

Przewodniczący Rady Miejskej 

w Kłobucku  

 

inż. Józef Batóg 

 

REGULAMIN SALI SPORTOWEJ  

§ 1.   

1. Sala sportowa jest obiektem służącym do przeprowadzania zajęć i rozgrywek sportowych oraz innych imprez 

rekreacyjno-sportowych i kulturalnych.  

2. Sala sportowa nie jest powszechnie dostępna. Zajęcia w sali odbywają się według wcześniej ustalonego 

harmonogramu.  

3. Sala sportowa jest czynna w godzinach ustalonych przez dyrektora lub kierownika gminnej jednostki 

organizacyjnej, na której terenie sala jest zlokalizowana, z zastrzeżeniem, iż w dni powszednie w godzinach od 800 do 

1500 hala sportowa udostępniona jest przede wszystkim na realizację zajęć dydaktycznych z zakresu wychowania 

fizycznego dla szkół gminnych i powiatowych.  

4. Z zastrzeżeniem ust. 3 sala sportowa udostępniana jest osobom fizycznym lub zorganizowanym grupom.  

§ 2.  1. Za udostępnianie sali sportowej, o którym mowa w § 1 ust. 4 pobierane są opłaty według stawki 

godzinowej ustalonej przez dyrektora lub kierownika gminnej jednostki organizacyjnej, na której terenie sala jest 

zlokalizowana. 

2. W uzasadnionych przypadkach osoba wymieniona w ust. 1 może zwolnić z odpłatności osoby korzystające z sali

sportowej.  

§ 3. Z sali sportowej mogą korzystać: 

§ 4.  1. Korzystający z sali sportowej zobowiązani są używać strojów sportowych oraz obuwia sportowego. 

2. Osoby korzystające z sali sportowej oraz prowadzące zajęcia zobowiązuje się do: 

3. Na terenie sali sportowej obowiązuje zachowanie porządku i czystości.  

4. Osoby korzystające z sali sportowej powinny zabezpieczyć we własnym zakresie należące do nich mienie 

wartościowe.  

5. O wszelkich przypadkach uszkodzenia sprzętu, wyposażenia, urządzeń oraz występujących zagrożeniach należy 

natychmiast powiadomić osoby prowadzące zajęcia i obsługę sali sportowej.  

6. Za bezpieczeństwo i przestrzeganie regulaminu sali sportowej odpowiedzialni są prowadzący zajęcia oraz 

organizatorzy zawodów, imprez sportowych i innych zajęć.  

§ 5. Zabrania się wnoszenia na salę sportową: 

§ 6. Zakazuje się: 

§ 7.  1. Osoby uszkadzające sprzęt lub urządzenia sali sportowej ponoszą odpowiedzialność materialną za 

wyrządzone szkody. 

2. Osoby korzystające z sali sportowej zobowiązuje się do zapoznania z powyższym Regulaminem i przestrzegania 

go.  

Załącznik nr 2  

do uchwały Nr 408/XLIV/2010 

Rady Miejskiej w Kłobucku 

z dnia 25 maja 2010 r.

1) dzieci i młodzież szkolna pod nadzorem nauczycieli lub instruktorów,

2) kluby, sekcje i związki sportowe pod nadzorem instruktora lub trenera,

3) zakłady pracy, instytucje, organizacje,

4) osoby, które wykupiły bilet, karnet lub biorą udział w zorganizowanych zawodach lub zajęciach.

1) 1) punktualnego rozpoczynania i kończenia zajęć,

2) przestrzegania przepisów bhp, ppoż. i porządkowych;

3) podporządkowania się poleceniom personelu obiektów sportowych i prowadzącego zajęcia.

1) wszelkiego rodzaju niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych 

i materiałów stwarzających niebezpieczeństwo pożaru, 

2) środków odurzających,

3) puszek, butelek i innych przedmiotów wykonanych z kruchego lub twardego materiału.

1) wstępu osobom w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub wszelkiego rodzaju środków odurzających,

2) wchodzenia na salę bez uzgodnienia z zarządcą sali sportowej;

3) wprowadzania na teren sali zwierząt,

4) wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, z zastrzeżeniem uzyskania pisemnej zgody zarządcy sali 

sportowej. 

5) używania wszelkiego rodzaju broni palnej, pneumatycznej oraz broni białej typu łuk, kusza, proca. W/w przepis nie

ma zastosowania w czasie zawodów sportowych lub treningów zorganizowanych zgodnie z odrębnymi przepisami 

Przewodniczący Rady Miejskej 

w Kłobucku  

 

inż. Józef Batóg 

 

REGULAMIN PLACU ZABAW  

§ 1. Plac zabaw jest to ogólnodostępny teren służący zabawie oraz rekreacji dzieci i młodzieży.  

§ 2. Urządzenia zabawowe znajdujące się na placu zabaw przeznaczone są dla dzieci i młodzieży do lat 15.  

§ 3. Dzieci poniżej 7 roku życia powinny przebywać na terenie placu zabaw pod opieką osób pełnoletnich.  

§ 4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieci, rodzice i opiekunowie powinni uprzednio sprawdzić stan urządzeń 

zabawowych.  

§ 5. Osoby przebywające na terenie placu zabaw obowiązane są do: 

§ 6. Na terenie placu zabaw zabrania się: 

§ 7. Osoby niszczące urządzenia lub sprzęt znajdujące się na placu zabaw ponoszą odpowiedzialność materialną za 

wyrządzone szkody.  

Załącznik nr 3  

do uchwały Nr 408/XLIV/2010 

Rady Miejskiej w Kłobucku 

z dnia 25 maja 2010 r.

1) zachowania porządku publicznego,

2) kulturalnego zachowania się.

1) zaśmiecania terenu i niszczenia zieleni oraz urządzeń zabawowych,

2) wjeżdżania pojazdami mechanicznymi oraz jazdy na rowerze w pobliżu urządzeń zabawowych,

3) jazdy na rolkach lub deskorolkach,

4) gier zespołowych, chyba że plac zabaw wyposażony jest w urządzenia służące do rozgrywania takich gier,

5) wprowadzania zwierząt,

6) spożywania alkoholu oraz zażywania środków odurzających,

7) palenia ognia oraz używania materiałów pirotechnicznych albo innych niebezpiecznych materiałów lub substancji 

chemicznych, z zastrzeżeniem uzyskania pisemnej zgody zarządcy, 

8) korzystania z placu zabaw po zmroku oraz w czasie niesprzyjających warunków pogodowych,

9) montowania i korzystania z urządzeń lub sprzętu własnej konstrukcji,

10) używania wszelkiego rodzaju broni palnej, pneumatycznej oraz broni białej typu łuk, kusza, proca. W/w przepis 

nie ma zastosowania w czasie zawodów sportowych lub treningów zorganizowanych zgodnie z odrębnymi 

przepisami. 

Przewodniczący Rady Miejskej 

w Kłobucku  

 

inż. Józef Batóg 

 

REGULAMIN PŁYWALNI  

§ 1. Pływalnia jest obiektem rekreacyjnym Gminy Kłobuck.  

§ 2. Każda osoba korzystająca z pływalni zobowiązana jest do zapoznania się i przestrzegania niniejszego 

regulaminu.  

§ 3.  1. Z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, pływalnia czynna jest codziennie w godzinach od 7;00 do 22;00. 

2. W soboty i niedziele pływalnia czynna jest w godzinach od 13;00 do 20;00.  

3. Pływalnia jest zamknięta na czas konieczny do usunięcia awarii, przeprowadzenia konserwacji lub remontu.  

§ 4. Z pływalni korzystać mogą: 

§ 5. Podczas zajęć grupowych osoby nieuczestniczące w tych zajęciach mogą przebywać wyłącznie w holu 

pływalni lub za zgodą instruktora prowadzącego zajęcia na widowni.  

§ 6. Z pływalni nie mogą korzystać osoby: 

§ 7. Dzieci poniżej 7 roku życia korzystają z pływalni wyłącznie pod opieką i nadzorem osoby pełnoletniej.  

§ 8. Na jednego instruktora lub osobę prowadzącą zajęcia nie może przypadać więcej niż 15 osób.  

§ 9. Wchodzący na pływalnię zobowiązani są do korzystania z szatni i pozostawienia w niej okrycia oraz zmiany 

obuwia na klapki basenowe.  

§ 10. Wstęp na halę basenową możliwy jest wyłącznie w stroju kąpielowym, czepku oraz klapkach basenowych, 

po uprzednim umyciu się pod natryskiem i dezynfekcji stóp w brodziku.  

§ 11. Na terenie pływalni ustanawia się następujące sygnały ostrzegawcze: 

§ 12. Na torach pływackich obowiązuje ruch prawostronny.  

§ 13. Skoki do wody dozwolone są wyłącznie podczas zawodów sportowych oraz na zajęciach pod nadzorem 

instruktora lub trenera.  

§ 14. Wszystkie zajęcia na pływalni odbywają się w obecności ratownika, który nadzoruje przestrzeganie 

niniejszego regulaminu. Osoby korzystające z pływalni zobowiązane są do podporządkowania się jego poleceniom.  

§ 15. Zabrania się: 

§ 16. Kierownictwo pływalni może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień zakazać 

dalszego korzystania z pływalni.  

§ 17. Grupy korzystające z pływalni powinny po zajęciach złożyć w wyznaczonych miejscach sprzęt sportowy 

i ratowniczy.  

§ 18. Grupy i osoby korzystające z pływalni upoważnione są do korzystania z szatni 15 minut przed rozpoczęciem 

zajęć. Po zajęciach szatnia powinna być niezwłocznie opróżniona. Za przedmioty wartościowe pozostawione w szatni, 

a nieoddane na przechowanie kierownikowi grupy lub do depozytu, kierownictwo pływalni nie ponosi 

odpowiedzialności.  

§ 19. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia pływalni ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.

§ 20. Ratownicy pełniący dyżur na pływalni sprawują ogólny nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu. 

Wszystkie osoby przebywające na terenie pływalni zobowiązane są do podporządkowania się ich poleceniom.  

Załącznik nr 4  

do uchwały Nr 408/XLIV/2010 

Rady Miejskiej w Kłobucku 

z dnia 25 maja 2010 r.

1) grupowo – osoby uczące się pływać lub trenujące pływanie pod opieką instruktora lub innej osoby uprawnionej 

do prowadzenia zajęć, 

2) indywidualnie – osoby umiejące pływać, a osoby nieumiejące pływać wyłącznie w strefie niskiej wody.

1) znajdujące się w stanie nietrzeźwości, odurzenia narkotykami lub podobnymi środkami,

2) uczulone na środki odkażające wodę,

3) z otwartymi ranami i stanami zapalnymi skóry,

4) cierpiące na choroby górnych dróg oddechowych oraz choroby, które mogą stworzyć zagrożenie dla zdrowia 

innych użytkowników pływalni. 

1) gwizdek – oznaczający zakończenie zajęć grupowych równoznaczne z nakazem niezwłocznego opuszczenia wody 

lub zwrócenie uwagi przez ratownika z powodu niezgodnego z regulaminem zachowania się, 

2) długa syrena – oznaczająca nakaz natychmiastowego opuszczenia wody przez wszystkich użytkowników.

1) biegania po hali basenowej,

2) spychania lub wrzucania do wody innych użytkowników,

3) utrudniania pływania innym użytkownikom,

4) hałasowania,

5) posiadania w wodzie ostrych przedmiotów,

6) spożywania posiłków w hali basenowej oraz żucia gumy podczas pływania,

7) spożywania alkoholu i zażywania środków odurzających.

Przewodniczący Rady Miejskej 

w Kłobucku  

 

inż. Józef Batóg 

 

REGULAMIN KĄPIELISKA NAD ZBIORNIKIEM WODNYM ZAKRZEW W KŁOBUCKU  

§ 1. Kąpielisko jest obiektem zarządzanym przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kłobucku.  

§ 2. Kąpielisko otwarte jest w okresie od 24 czerwca do 31 sierpnia każdego roku, codziennie w godzinach do 

10;00 do 18;00, o ile pozwalają na to warunki atmosferyczne.  

§ 3.  1. Osoby korzystające z kąpieliska obowiązane są stosować się do sygnalizacji w postaci białej lub czerwonej

flagi wywieszonej na maszcie zlokalizowanym przy wieży ratownika. 

2. Biały kolor flagi oznacza, iż kąpiel jest dozwolona.  

3. Czerwony kolor flagi oznacza zakaz kąpieli.  

§ 4. Dzieci w wieku do 7 lat mogą przebywać na terenie kąpieliska oraz kąpać się wyłącznie pod opieką 

pełnoletnich.  

§ 5. Zabrania się wstępu i przebywania na terenie kąpieliska osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu 

lub innych środków o podobnym działaniu.  

§ 6. Osoby korzystające z kąpieliska zobowiązane są ściśle stosować się do zaleceń ratowników.  

§ 7. Ratownicy noszą ubiór z emblematem WOPR i napisem RATOWNIK.  

§ 8. Osobom znajdującym się na terenie kąpieliska nie wolno: 

Załącznik nr 5  

do uchwały Nr 408/XLIV/2010 

Rady Miejskiej w Kłobucku 

z dnia 25 maja 2010 r.

1) przekraczać granic stref kąpieliska wyznaczonych: 

a) a) bojami koloru żółtego dla osób nieumiejących pływać (woda do głębokości 130 cm),

b) koloru czerwonego dla osób umiejących pływać (woda o głębokości powyżej 130 cm),

2) niszczyć urządzeń i sprzętu kąpieliska,

3) zakłócać wypoczynku i kąpieli innych osób, a w szczególności popychać i wrzucać inne osoby do wody,

4) spożywać alkoholu lub innych środków o podobnym działaniu,

5) zaśmiecać teren kąpieliska i plaży,

6) wprowadzać zwierząt.

Przewodniczący Rady Miejskej 

w Kłobucku  

 

inż. Józef Batóg 

 

REGULAMIN ZBIORNIKA WODNEGO ZAKRZEW W KŁOBUCKU  

§ 1. Nieruchomość „Zbiornik Wodny Zakrzew” położona w Kłobucku, przy ul. Stawowej, oznaczona jako działki 

nr 538\1, 539\1, 539\2 o pow. 14,3837 ha i stanowi własność Skarbu Państwa.  

§ 2. Zbiornik Wodny Zakrzew jest obiektem zarządzanym przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kłobucku, 

służącym rekreacji oraz uprawianiu sportów wodnych.  

§ 3. Korzystanie ze sprzętu wodnego następuje na własną odpowiedzialność, z tym że na całym zbiorniku wodnym 

obowiązuje zakaz korzystania z łodzi motorowych oraz skuterów wodnych.  

§ 4. Obowiązuje zakaz kąpieli w zbiorniku wodnym, z wyjątkiem wyznaczonego kąpieliska strzeżonego, na którym 

obowiązuje odrębny regulamin.  

§ 5. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie zbiornika wodnego wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.  

§ 6. Osobom wchodzącym na teren zbiornika wodnego lub przebywającym na tym terenie nie wolno: 

§ 7. Wprowadza się zakaz ruchu i parkowania samochodów wokół linii brzegowej zbiornika wodnego w odległości

20 m, za wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych.  

§ 8. Osoby przebywające na terenie zbiornika wodnego zobowiązuje są do przestrzegania niniejszego regulaminu 

oraz przepisów sanitarnych i przeciwpożarowych.  

Załącznik nr 6  

do uchwały Nr 408/XLIV/2010 

Rady Miejskiej w Kłobucku 

z dnia 25 maja 2010 r.

1) stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa oraz zakłócać wypoczynku innych osób,

2) zaśmiecać terenu wokół zbiornika,

3) wchodzić na urządzenia techniczne zapory i skakać z nich do wody,

4) rozpalać ognisk w lesie i wokół zbiornika, za wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych,

5) wprowadzać zwierząt, przy czym zakaz ten obowiązuje wyłącznie w strefie wyznaczonej znakami pionowymi 

ustawionymi przez zarządcę obiektu, 

6) spożywać napojów alkoholowych, z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych, jak również spożywać innych 

środków o podobnym działaniu. 

7) Używania wszelkiego rodzaju broni palnej, pneumatycznej oraz broni białej typu łuk, kusze, proca. W/w przepis 

nie ma zastosowania w czasie zawodów sportowych lub treningów zorganizowanych zgodnie z odrębnymi 

przepisami. 

Przewodniczący Rady Miejskej 

w Kłobucku  

 

inż. Józef Batóg 

 

1. Wykaz boisk: 

2. Wykaz sal sportowych: 

3. Wykaz placów zabaw: 

Załącznik nr 7  

do uchwały Nr 408/XLIV/2010 

Rady Miejskiej w Kłobucku 

z dnia 25 maja 2010 r.

1) Osiedle Nr 1 – Kłobuck ul. Andersa

2) Osiedle Nr 3 – Kłobuck ul. ul. Osiedlowa/Wyszyńskiego

3) Osiedle Nr 5 – Kłobuck ul. Hallera

4) Osiedle Nr 8 – Kłobuck ul. Cicha

5) Brody Malina – ul. Źródlana/ul. Pogodna

6) Niwa Skrzeszów – ul. Kasztanowa

7) Zakrzew – ul. Zakrzewska

1) Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kłobucku – ul. Sportowa 14

1) Osiedle Nr 1 – Kłobuck ul. Mała

2) Osiedle Nr 2 – Kłobuck ul. 11 Listopada 8, ul. Rómmla 2 , ul. Rómmla

3) Osiedle Nr 3 – Kłobuck ul. 11 Listopada; ul. Osiedlowa; ul. Baczyńskiego; ul. Spacerowa

4) Osiedle Nr 4 – Kłobuck ul. Parkowa

5) Osiedle Nr 5 – Kłobuck ul. Hallera

6) Osiedle Nr 8 – Kłobuck ul. Cicha

7) Brody Malina – ul. Źródlana.

8) Gruszewnia – ul. Kłobucka 59

9) Lgota – ul. Południowa nr dz. 599/3

10) Łobodno – ul. Prusa

11) Nowa Wieś – ul. Lipowa 52

12) Rybno – nr dz. 156 obręb Rybno

Przewodniczący Rady Miejskej 

w Kłobucku  

 

inż. Józef Batóg 
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UCHWAŁA NR 408/XLIV/2010  

RADY MIEJSKIEJ W KŁOBUCKU  

z dnia 25 maja 2010 r.  

 

w sprawie regulaminów obiektów sportowych i rekreacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Kłobuck 

 

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. 

2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 26 października o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 

2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. 

Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95) Rada Miejska w Kłobucku 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się następujące regulaminy obiektów sportowych i rekreacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy 

Kłobuck, zwane dalej regulaminami: 

§ 2. Regulaminy obowiązują na terenach będących własnością Gminy lub zarządzanych przez Gminę, jak również 

w obiektach stanowiących własność Gminy, których wykaz określa załącznik nr 7 do uchwały.  

§ 3.  1. Regulaminy podaje się do publicznej wiadomości na tablicach informacyjnych na wszystkich obiektach, 

których dotyczą. 

2. Na tablicach informacyjnych wraz z treścią właściwego regulaminu podaje się numery alarmowe oraz numery 

zarządców.  

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłobucka.  

§ 5. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie

14 dni od dnia jej ogłoszenia.  

1) Regulamin boiska w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do uchwały,

2) Regulamin sali sportowej w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do uchwały,

3) Regulamin placu zabaw w brzmieniu określonym w załączniku nr 3 do uchwały,

4) Regulamin pływalni w brzmieniu określonym w załączniku nr 4 do uchwały,

5) Regulamin kąpieliska wodnego nad Zbiornikiem Wodnym Zakrzew w Kłobucku w brzmieniu określonym 

w załączniku nr 5 do uchwały, 

6) Regulamin Zbiornika Wodnego Zakrzew w Kłobucku w brzmieniu określonym w załączniku nr 6 do uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskej 

w Kłobucku  

 

inż. Józef Batóg 

 

REGULAMIN BOISKA  

§ 1. Boisko to ogólnodostępny obiekt służący do rozgrywania meczów i innych zawodów oraz przeprowadzania 

zajęć sportowych i rekreacyjnych.  

§ 2.  1. Boisko czynne jest codziennie. 

2. Boisko jest nieczynne w godzinach nocnych.  

§ 3. Wstęp na teren boiska jest bezpłatny.  

§ 4. Z zastrzeżeniem § 5 regulaminu, z boiska mogą korzystać osoby małoletnie.  

§ 5. Dzieci poniżej 7 roku życia korzystają z boiska wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.  

§ 6. Korzystanie z boiska nie może stwarzać zagrożenia dla innych osób.  

§ 7. Na terenie boiska zabrania się: 

§ 8. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia znajdujące się na boisku ponoszą odpowiedzialność materialną za 

wyrządzone szkody.  

Załącznik nr 1  

do uchwały Nr 408/XLIV/2010 

Rady Miejskiej w Kłobucku 

z dnia 25 maja 2010 r.

1) zakłócania porządku publicznego,

2) huśtania się na bramkach i innych metalowych elementach wyposażenia boisku oraz użytkowania ich w inny 

sposób niezgodny z przeznaczeniem, 

3) montowania sprzętu lub urządzeń własnej konstrukcji,

4) wjazdu na teren boiska wszelkich pojazdów mechanicznych z wyjątkiem pojazdów uprzywilejowanych, obsługi 

technicznej i innych pojazdów za zgodą zarządcy boiska, 

5) jazdy na rolkach lub deskorolkach,

6) zaśmiecania obiektu,

7) palenia ognia oraz używania materiałów pirotechnicznych albo innych niebezpiecznych materiałów lub substancji 

chemicznych, z zastrzeżeniem uzyskania pisemnej zgody zarządcy boiska, 

8) wprowadzania zwierząt,

9) wnoszenia przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu innych użytkowników, w szczególności noży, scyzoryków, 

szklanych opakowań i kijów baseballowych, 

10) wnoszenia i spożywania alkoholu, z wyjątkiem sprzedaży dokonywanej na podstawie zezwolenia jednorazowego 

wydanego przez burmistrza na podstawie art. 181 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu 

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz związanego z tą sprzedażą spożywania alkoholu, 

11) zażywania środków odurzających.

12) używania wszelkiego rodzaju broni palnej, pneumatycznej oraz broni białej typu łuk, kusza, proca. W/w przepis 

nie ma zastosowania w czasie zawodów sportowych lub treningów zorganizowanych zgodnie z odrębnymi 

przepisami. 

Przewodniczący Rady Miejskej 

w Kłobucku  

 

inż. Józef Batóg 

 

REGULAMIN SALI SPORTOWEJ  

§ 1.   

1. Sala sportowa jest obiektem służącym do przeprowadzania zajęć i rozgrywek sportowych oraz innych imprez 

rekreacyjno-sportowych i kulturalnych.  

2. Sala sportowa nie jest powszechnie dostępna. Zajęcia w sali odbywają się według wcześniej ustalonego 

harmonogramu.  

3. Sala sportowa jest czynna w godzinach ustalonych przez dyrektora lub kierownika gminnej jednostki 

organizacyjnej, na której terenie sala jest zlokalizowana, z zastrzeżeniem, iż w dni powszednie w godzinach od 800 do 

1500 hala sportowa udostępniona jest przede wszystkim na realizację zajęć dydaktycznych z zakresu wychowania 

fizycznego dla szkół gminnych i powiatowych.  

4. Z zastrzeżeniem ust. 3 sala sportowa udostępniana jest osobom fizycznym lub zorganizowanym grupom.  

§ 2.  1. Za udostępnianie sali sportowej, o którym mowa w § 1 ust. 4 pobierane są opłaty według stawki 

godzinowej ustalonej przez dyrektora lub kierownika gminnej jednostki organizacyjnej, na której terenie sala jest 

zlokalizowana. 

2. W uzasadnionych przypadkach osoba wymieniona w ust. 1 może zwolnić z odpłatności osoby korzystające z sali

sportowej.  

§ 3. Z sali sportowej mogą korzystać: 

§ 4.  1. Korzystający z sali sportowej zobowiązani są używać strojów sportowych oraz obuwia sportowego. 

2. Osoby korzystające z sali sportowej oraz prowadzące zajęcia zobowiązuje się do: 

3. Na terenie sali sportowej obowiązuje zachowanie porządku i czystości.  

4. Osoby korzystające z sali sportowej powinny zabezpieczyć we własnym zakresie należące do nich mienie 

wartościowe.  

5. O wszelkich przypadkach uszkodzenia sprzętu, wyposażenia, urządzeń oraz występujących zagrożeniach należy 

natychmiast powiadomić osoby prowadzące zajęcia i obsługę sali sportowej.  

6. Za bezpieczeństwo i przestrzeganie regulaminu sali sportowej odpowiedzialni są prowadzący zajęcia oraz 

organizatorzy zawodów, imprez sportowych i innych zajęć.  

§ 5. Zabrania się wnoszenia na salę sportową: 

§ 6. Zakazuje się: 

§ 7.  1. Osoby uszkadzające sprzęt lub urządzenia sali sportowej ponoszą odpowiedzialność materialną za 

wyrządzone szkody. 

2. Osoby korzystające z sali sportowej zobowiązuje się do zapoznania z powyższym Regulaminem i przestrzegania 

go.  

Załącznik nr 2  

do uchwały Nr 408/XLIV/2010 

Rady Miejskiej w Kłobucku 

z dnia 25 maja 2010 r.

1) dzieci i młodzież szkolna pod nadzorem nauczycieli lub instruktorów,

2) kluby, sekcje i związki sportowe pod nadzorem instruktora lub trenera,

3) zakłady pracy, instytucje, organizacje,

4) osoby, które wykupiły bilet, karnet lub biorą udział w zorganizowanych zawodach lub zajęciach.

1) 1) punktualnego rozpoczynania i kończenia zajęć,

2) przestrzegania przepisów bhp, ppoż. i porządkowych;

3) podporządkowania się poleceniom personelu obiektów sportowych i prowadzącego zajęcia.

1) wszelkiego rodzaju niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych 

i materiałów stwarzających niebezpieczeństwo pożaru, 

2) środków odurzających,

3) puszek, butelek i innych przedmiotów wykonanych z kruchego lub twardego materiału.

1) wstępu osobom w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub wszelkiego rodzaju środków odurzających,

2) wchodzenia na salę bez uzgodnienia z zarządcą sali sportowej;

3) wprowadzania na teren sali zwierząt,

4) wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, z zastrzeżeniem uzyskania pisemnej zgody zarządcy sali 

sportowej. 

5) używania wszelkiego rodzaju broni palnej, pneumatycznej oraz broni białej typu łuk, kusza, proca. W/w przepis nie

ma zastosowania w czasie zawodów sportowych lub treningów zorganizowanych zgodnie z odrębnymi przepisami 

Przewodniczący Rady Miejskej 

w Kłobucku  

 

inż. Józef Batóg 

 

REGULAMIN PLACU ZABAW  

§ 1. Plac zabaw jest to ogólnodostępny teren służący zabawie oraz rekreacji dzieci i młodzieży.  

§ 2. Urządzenia zabawowe znajdujące się na placu zabaw przeznaczone są dla dzieci i młodzieży do lat 15.  

§ 3. Dzieci poniżej 7 roku życia powinny przebywać na terenie placu zabaw pod opieką osób pełnoletnich.  

§ 4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieci, rodzice i opiekunowie powinni uprzednio sprawdzić stan urządzeń 

zabawowych.  

§ 5. Osoby przebywające na terenie placu zabaw obowiązane są do: 

§ 6. Na terenie placu zabaw zabrania się: 

§ 7. Osoby niszczące urządzenia lub sprzęt znajdujące się na placu zabaw ponoszą odpowiedzialność materialną za 

wyrządzone szkody.  

Załącznik nr 3  

do uchwały Nr 408/XLIV/2010 

Rady Miejskiej w Kłobucku 

z dnia 25 maja 2010 r.

1) zachowania porządku publicznego,

2) kulturalnego zachowania się.

1) zaśmiecania terenu i niszczenia zieleni oraz urządzeń zabawowych,

2) wjeżdżania pojazdami mechanicznymi oraz jazdy na rowerze w pobliżu urządzeń zabawowych,

3) jazdy na rolkach lub deskorolkach,

4) gier zespołowych, chyba że plac zabaw wyposażony jest w urządzenia służące do rozgrywania takich gier,

5) wprowadzania zwierząt,

6) spożywania alkoholu oraz zażywania środków odurzających,

7) palenia ognia oraz używania materiałów pirotechnicznych albo innych niebezpiecznych materiałów lub substancji 

chemicznych, z zastrzeżeniem uzyskania pisemnej zgody zarządcy, 

8) korzystania z placu zabaw po zmroku oraz w czasie niesprzyjających warunków pogodowych,

9) montowania i korzystania z urządzeń lub sprzętu własnej konstrukcji,

10) używania wszelkiego rodzaju broni palnej, pneumatycznej oraz broni białej typu łuk, kusza, proca. W/w przepis 

nie ma zastosowania w czasie zawodów sportowych lub treningów zorganizowanych zgodnie z odrębnymi 

przepisami. 

Przewodniczący Rady Miejskej 

w Kłobucku  

 

inż. Józef Batóg 

 

REGULAMIN PŁYWALNI  

§ 1. Pływalnia jest obiektem rekreacyjnym Gminy Kłobuck.  

§ 2. Każda osoba korzystająca z pływalni zobowiązana jest do zapoznania się i przestrzegania niniejszego 

regulaminu.  

§ 3.  1. Z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, pływalnia czynna jest codziennie w godzinach od 7;00 do 22;00. 

2. W soboty i niedziele pływalnia czynna jest w godzinach od 13;00 do 20;00.  

3. Pływalnia jest zamknięta na czas konieczny do usunięcia awarii, przeprowadzenia konserwacji lub remontu.  

§ 4. Z pływalni korzystać mogą: 

§ 5. Podczas zajęć grupowych osoby nieuczestniczące w tych zajęciach mogą przebywać wyłącznie w holu 

pływalni lub za zgodą instruktora prowadzącego zajęcia na widowni.  

§ 6. Z pływalni nie mogą korzystać osoby: 

§ 7. Dzieci poniżej 7 roku życia korzystają z pływalni wyłącznie pod opieką i nadzorem osoby pełnoletniej.  

§ 8. Na jednego instruktora lub osobę prowadzącą zajęcia nie może przypadać więcej niż 15 osób.  

§ 9. Wchodzący na pływalnię zobowiązani są do korzystania z szatni i pozostawienia w niej okrycia oraz zmiany 

obuwia na klapki basenowe.  

§ 10. Wstęp na halę basenową możliwy jest wyłącznie w stroju kąpielowym, czepku oraz klapkach basenowych, 

po uprzednim umyciu się pod natryskiem i dezynfekcji stóp w brodziku.  

§ 11. Na terenie pływalni ustanawia się następujące sygnały ostrzegawcze: 

§ 12. Na torach pływackich obowiązuje ruch prawostronny.  

§ 13. Skoki do wody dozwolone są wyłącznie podczas zawodów sportowych oraz na zajęciach pod nadzorem 

instruktora lub trenera.  

§ 14. Wszystkie zajęcia na pływalni odbywają się w obecności ratownika, który nadzoruje przestrzeganie 

niniejszego regulaminu. Osoby korzystające z pływalni zobowiązane są do podporządkowania się jego poleceniom.  

§ 15. Zabrania się: 

§ 16. Kierownictwo pływalni może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień zakazać 

dalszego korzystania z pływalni.  

§ 17. Grupy korzystające z pływalni powinny po zajęciach złożyć w wyznaczonych miejscach sprzęt sportowy 

i ratowniczy.  

§ 18. Grupy i osoby korzystające z pływalni upoważnione są do korzystania z szatni 15 minut przed rozpoczęciem 

zajęć. Po zajęciach szatnia powinna być niezwłocznie opróżniona. Za przedmioty wartościowe pozostawione w szatni, 

a nieoddane na przechowanie kierownikowi grupy lub do depozytu, kierownictwo pływalni nie ponosi 

odpowiedzialności.  

§ 19. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia pływalni ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.

§ 20. Ratownicy pełniący dyżur na pływalni sprawują ogólny nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu. 

Wszystkie osoby przebywające na terenie pływalni zobowiązane są do podporządkowania się ich poleceniom.  

Załącznik nr 4  

do uchwały Nr 408/XLIV/2010 

Rady Miejskiej w Kłobucku 

z dnia 25 maja 2010 r.

1) grupowo – osoby uczące się pływać lub trenujące pływanie pod opieką instruktora lub innej osoby uprawnionej 

do prowadzenia zajęć, 

2) indywidualnie – osoby umiejące pływać, a osoby nieumiejące pływać wyłącznie w strefie niskiej wody.

1) znajdujące się w stanie nietrzeźwości, odurzenia narkotykami lub podobnymi środkami,

2) uczulone na środki odkażające wodę,

3) z otwartymi ranami i stanami zapalnymi skóry,

4) cierpiące na choroby górnych dróg oddechowych oraz choroby, które mogą stworzyć zagrożenie dla zdrowia 

innych użytkowników pływalni. 

1) gwizdek – oznaczający zakończenie zajęć grupowych równoznaczne z nakazem niezwłocznego opuszczenia wody 

lub zwrócenie uwagi przez ratownika z powodu niezgodnego z regulaminem zachowania się, 

2) długa syrena – oznaczająca nakaz natychmiastowego opuszczenia wody przez wszystkich użytkowników.

1) biegania po hali basenowej,

2) spychania lub wrzucania do wody innych użytkowników,

3) utrudniania pływania innym użytkownikom,

4) hałasowania,

5) posiadania w wodzie ostrych przedmiotów,

6) spożywania posiłków w hali basenowej oraz żucia gumy podczas pływania,

7) spożywania alkoholu i zażywania środków odurzających.

Przewodniczący Rady Miejskej 

w Kłobucku  

 

inż. Józef Batóg 

 

REGULAMIN KĄPIELISKA NAD ZBIORNIKIEM WODNYM ZAKRZEW W KŁOBUCKU  

§ 1. Kąpielisko jest obiektem zarządzanym przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kłobucku.  

§ 2. Kąpielisko otwarte jest w okresie od 24 czerwca do 31 sierpnia każdego roku, codziennie w godzinach do 

10;00 do 18;00, o ile pozwalają na to warunki atmosferyczne.  

§ 3.  1. Osoby korzystające z kąpieliska obowiązane są stosować się do sygnalizacji w postaci białej lub czerwonej

flagi wywieszonej na maszcie zlokalizowanym przy wieży ratownika. 

2. Biały kolor flagi oznacza, iż kąpiel jest dozwolona.  

3. Czerwony kolor flagi oznacza zakaz kąpieli.  

§ 4. Dzieci w wieku do 7 lat mogą przebywać na terenie kąpieliska oraz kąpać się wyłącznie pod opieką 

pełnoletnich.  

§ 5. Zabrania się wstępu i przebywania na terenie kąpieliska osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu 

lub innych środków o podobnym działaniu.  

§ 6. Osoby korzystające z kąpieliska zobowiązane są ściśle stosować się do zaleceń ratowników.  

§ 7. Ratownicy noszą ubiór z emblematem WOPR i napisem RATOWNIK.  

§ 8. Osobom znajdującym się na terenie kąpieliska nie wolno: 

Załącznik nr 5  

do uchwały Nr 408/XLIV/2010 

Rady Miejskiej w Kłobucku 

z dnia 25 maja 2010 r.

1) przekraczać granic stref kąpieliska wyznaczonych: 

a) a) bojami koloru żółtego dla osób nieumiejących pływać (woda do głębokości 130 cm),

b) koloru czerwonego dla osób umiejących pływać (woda o głębokości powyżej 130 cm),

2) niszczyć urządzeń i sprzętu kąpieliska,

3) zakłócać wypoczynku i kąpieli innych osób, a w szczególności popychać i wrzucać inne osoby do wody,

4) spożywać alkoholu lub innych środków o podobnym działaniu,

5) zaśmiecać teren kąpieliska i plaży,

6) wprowadzać zwierząt.

Przewodniczący Rady Miejskej 

w Kłobucku  

 

inż. Józef Batóg 

 

REGULAMIN ZBIORNIKA WODNEGO ZAKRZEW W KŁOBUCKU  

§ 1. Nieruchomość „Zbiornik Wodny Zakrzew” położona w Kłobucku, przy ul. Stawowej, oznaczona jako działki 

nr 538\1, 539\1, 539\2 o pow. 14,3837 ha i stanowi własność Skarbu Państwa.  

§ 2. Zbiornik Wodny Zakrzew jest obiektem zarządzanym przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kłobucku, 

służącym rekreacji oraz uprawianiu sportów wodnych.  

§ 3. Korzystanie ze sprzętu wodnego następuje na własną odpowiedzialność, z tym że na całym zbiorniku wodnym 

obowiązuje zakaz korzystania z łodzi motorowych oraz skuterów wodnych.  

§ 4. Obowiązuje zakaz kąpieli w zbiorniku wodnym, z wyjątkiem wyznaczonego kąpieliska strzeżonego, na którym 

obowiązuje odrębny regulamin.  

§ 5. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie zbiornika wodnego wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.  

§ 6. Osobom wchodzącym na teren zbiornika wodnego lub przebywającym na tym terenie nie wolno: 

§ 7. Wprowadza się zakaz ruchu i parkowania samochodów wokół linii brzegowej zbiornika wodnego w odległości

20 m, za wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych.  

§ 8. Osoby przebywające na terenie zbiornika wodnego zobowiązuje są do przestrzegania niniejszego regulaminu 

oraz przepisów sanitarnych i przeciwpożarowych.  

Załącznik nr 6  

do uchwały Nr 408/XLIV/2010 

Rady Miejskiej w Kłobucku 

z dnia 25 maja 2010 r.

1) stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa oraz zakłócać wypoczynku innych osób,

2) zaśmiecać terenu wokół zbiornika,

3) wchodzić na urządzenia techniczne zapory i skakać z nich do wody,

4) rozpalać ognisk w lesie i wokół zbiornika, za wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych,

5) wprowadzać zwierząt, przy czym zakaz ten obowiązuje wyłącznie w strefie wyznaczonej znakami pionowymi 

ustawionymi przez zarządcę obiektu, 

6) spożywać napojów alkoholowych, z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych, jak również spożywać innych 

środków o podobnym działaniu. 

7) Używania wszelkiego rodzaju broni palnej, pneumatycznej oraz broni białej typu łuk, kusze, proca. W/w przepis 

nie ma zastosowania w czasie zawodów sportowych lub treningów zorganizowanych zgodnie z odrębnymi 

przepisami. 

Przewodniczący Rady Miejskej 

w Kłobucku  

 

inż. Józef Batóg 

 

1. Wykaz boisk: 

2. Wykaz sal sportowych: 

3. Wykaz placów zabaw: 

Załącznik nr 7  

do uchwały Nr 408/XLIV/2010 

Rady Miejskiej w Kłobucku 

z dnia 25 maja 2010 r.

1) Osiedle Nr 1 – Kłobuck ul. Andersa

2) Osiedle Nr 3 – Kłobuck ul. ul. Osiedlowa/Wyszyńskiego

3) Osiedle Nr 5 – Kłobuck ul. Hallera

4) Osiedle Nr 8 – Kłobuck ul. Cicha

5) Brody Malina – ul. Źródlana/ul. Pogodna

6) Niwa Skrzeszów – ul. Kasztanowa

7) Zakrzew – ul. Zakrzewska

1) Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kłobucku – ul. Sportowa 14

1) Osiedle Nr 1 – Kłobuck ul. Mała

2) Osiedle Nr 2 – Kłobuck ul. 11 Listopada 8, ul. Rómmla 2 , ul. Rómmla

3) Osiedle Nr 3 – Kłobuck ul. 11 Listopada; ul. Osiedlowa; ul. Baczyńskiego; ul. Spacerowa

4) Osiedle Nr 4 – Kłobuck ul. Parkowa

5) Osiedle Nr 5 – Kłobuck ul. Hallera

6) Osiedle Nr 8 – Kłobuck ul. Cicha

7) Brody Malina – ul. Źródlana.

8) Gruszewnia – ul. Kłobucka 59

9) Lgota – ul. Południowa nr dz. 599/3

10) Łobodno – ul. Prusa

11) Nowa Wieś – ul. Lipowa 52

12) Rybno – nr dz. 156 obręb Rybno

Przewodniczący Rady Miejskej 

w Kłobucku  

 

inż. Józef Batóg 
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UCHWAŁA NR 408/XLIV/2010  

RADY MIEJSKIEJ W KŁOBUCKU  

z dnia 25 maja 2010 r.  

 

w sprawie regulaminów obiektów sportowych i rekreacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Kłobuck 

 

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. 

2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 26 października o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 

2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. 

Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95) Rada Miejska w Kłobucku 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się następujące regulaminy obiektów sportowych i rekreacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy 

Kłobuck, zwane dalej regulaminami: 

§ 2. Regulaminy obowiązują na terenach będących własnością Gminy lub zarządzanych przez Gminę, jak również 

w obiektach stanowiących własność Gminy, których wykaz określa załącznik nr 7 do uchwały.  

§ 3.  1. Regulaminy podaje się do publicznej wiadomości na tablicach informacyjnych na wszystkich obiektach, 

których dotyczą. 

2. Na tablicach informacyjnych wraz z treścią właściwego regulaminu podaje się numery alarmowe oraz numery 

zarządców.  

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłobucka.  

§ 5. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie

14 dni od dnia jej ogłoszenia.  

1) Regulamin boiska w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do uchwały,

2) Regulamin sali sportowej w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do uchwały,

3) Regulamin placu zabaw w brzmieniu określonym w załączniku nr 3 do uchwały,

4) Regulamin pływalni w brzmieniu określonym w załączniku nr 4 do uchwały,

5) Regulamin kąpieliska wodnego nad Zbiornikiem Wodnym Zakrzew w Kłobucku w brzmieniu określonym 

w załączniku nr 5 do uchwały, 

6) Regulamin Zbiornika Wodnego Zakrzew w Kłobucku w brzmieniu określonym w załączniku nr 6 do uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskej 

w Kłobucku  

 

inż. Józef Batóg 

 

REGULAMIN BOISKA  

§ 1. Boisko to ogólnodostępny obiekt służący do rozgrywania meczów i innych zawodów oraz przeprowadzania 

zajęć sportowych i rekreacyjnych.  

§ 2.  1. Boisko czynne jest codziennie. 

2. Boisko jest nieczynne w godzinach nocnych.  

§ 3. Wstęp na teren boiska jest bezpłatny.  

§ 4. Z zastrzeżeniem § 5 regulaminu, z boiska mogą korzystać osoby małoletnie.  

§ 5. Dzieci poniżej 7 roku życia korzystają z boiska wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.  

§ 6. Korzystanie z boiska nie może stwarzać zagrożenia dla innych osób.  

§ 7. Na terenie boiska zabrania się: 

§ 8. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia znajdujące się na boisku ponoszą odpowiedzialność materialną za 

wyrządzone szkody.  

Załącznik nr 1  

do uchwały Nr 408/XLIV/2010 

Rady Miejskiej w Kłobucku 

z dnia 25 maja 2010 r.

1) zakłócania porządku publicznego,

2) huśtania się na bramkach i innych metalowych elementach wyposażenia boisku oraz użytkowania ich w inny 

sposób niezgodny z przeznaczeniem, 

3) montowania sprzętu lub urządzeń własnej konstrukcji,

4) wjazdu na teren boiska wszelkich pojazdów mechanicznych z wyjątkiem pojazdów uprzywilejowanych, obsługi 

technicznej i innych pojazdów za zgodą zarządcy boiska, 

5) jazdy na rolkach lub deskorolkach,

6) zaśmiecania obiektu,

7) palenia ognia oraz używania materiałów pirotechnicznych albo innych niebezpiecznych materiałów lub substancji 

chemicznych, z zastrzeżeniem uzyskania pisemnej zgody zarządcy boiska, 

8) wprowadzania zwierząt,

9) wnoszenia przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu innych użytkowników, w szczególności noży, scyzoryków, 

szklanych opakowań i kijów baseballowych, 

10) wnoszenia i spożywania alkoholu, z wyjątkiem sprzedaży dokonywanej na podstawie zezwolenia jednorazowego 

wydanego przez burmistrza na podstawie art. 181 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu 

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz związanego z tą sprzedażą spożywania alkoholu, 

11) zażywania środków odurzających.

12) używania wszelkiego rodzaju broni palnej, pneumatycznej oraz broni białej typu łuk, kusza, proca. W/w przepis 

nie ma zastosowania w czasie zawodów sportowych lub treningów zorganizowanych zgodnie z odrębnymi 

przepisami. 

Przewodniczący Rady Miejskej 

w Kłobucku  

 

inż. Józef Batóg 

 

REGULAMIN SALI SPORTOWEJ  

§ 1.   

1. Sala sportowa jest obiektem służącym do przeprowadzania zajęć i rozgrywek sportowych oraz innych imprez 

rekreacyjno-sportowych i kulturalnych.  

2. Sala sportowa nie jest powszechnie dostępna. Zajęcia w sali odbywają się według wcześniej ustalonego 

harmonogramu.  

3. Sala sportowa jest czynna w godzinach ustalonych przez dyrektora lub kierownika gminnej jednostki 

organizacyjnej, na której terenie sala jest zlokalizowana, z zastrzeżeniem, iż w dni powszednie w godzinach od 800 do 

1500 hala sportowa udostępniona jest przede wszystkim na realizację zajęć dydaktycznych z zakresu wychowania 

fizycznego dla szkół gminnych i powiatowych.  

4. Z zastrzeżeniem ust. 3 sala sportowa udostępniana jest osobom fizycznym lub zorganizowanym grupom.  

§ 2.  1. Za udostępnianie sali sportowej, o którym mowa w § 1 ust. 4 pobierane są opłaty według stawki 

godzinowej ustalonej przez dyrektora lub kierownika gminnej jednostki organizacyjnej, na której terenie sala jest 

zlokalizowana. 

2. W uzasadnionych przypadkach osoba wymieniona w ust. 1 może zwolnić z odpłatności osoby korzystające z sali

sportowej.  

§ 3. Z sali sportowej mogą korzystać: 

§ 4.  1. Korzystający z sali sportowej zobowiązani są używać strojów sportowych oraz obuwia sportowego. 

2. Osoby korzystające z sali sportowej oraz prowadzące zajęcia zobowiązuje się do: 

3. Na terenie sali sportowej obowiązuje zachowanie porządku i czystości.  

4. Osoby korzystające z sali sportowej powinny zabezpieczyć we własnym zakresie należące do nich mienie 

wartościowe.  

5. O wszelkich przypadkach uszkodzenia sprzętu, wyposażenia, urządzeń oraz występujących zagrożeniach należy 

natychmiast powiadomić osoby prowadzące zajęcia i obsługę sali sportowej.  

6. Za bezpieczeństwo i przestrzeganie regulaminu sali sportowej odpowiedzialni są prowadzący zajęcia oraz 

organizatorzy zawodów, imprez sportowych i innych zajęć.  

§ 5. Zabrania się wnoszenia na salę sportową: 

§ 6. Zakazuje się: 

§ 7.  1. Osoby uszkadzające sprzęt lub urządzenia sali sportowej ponoszą odpowiedzialność materialną za 

wyrządzone szkody. 

2. Osoby korzystające z sali sportowej zobowiązuje się do zapoznania z powyższym Regulaminem i przestrzegania 

go.  

Załącznik nr 2  

do uchwały Nr 408/XLIV/2010 

Rady Miejskiej w Kłobucku 

z dnia 25 maja 2010 r.

1) dzieci i młodzież szkolna pod nadzorem nauczycieli lub instruktorów,

2) kluby, sekcje i związki sportowe pod nadzorem instruktora lub trenera,

3) zakłady pracy, instytucje, organizacje,

4) osoby, które wykupiły bilet, karnet lub biorą udział w zorganizowanych zawodach lub zajęciach.

1) 1) punktualnego rozpoczynania i kończenia zajęć,

2) przestrzegania przepisów bhp, ppoż. i porządkowych;

3) podporządkowania się poleceniom personelu obiektów sportowych i prowadzącego zajęcia.

1) wszelkiego rodzaju niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych 

i materiałów stwarzających niebezpieczeństwo pożaru, 

2) środków odurzających,

3) puszek, butelek i innych przedmiotów wykonanych z kruchego lub twardego materiału.

1) wstępu osobom w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub wszelkiego rodzaju środków odurzających,

2) wchodzenia na salę bez uzgodnienia z zarządcą sali sportowej;

3) wprowadzania na teren sali zwierząt,

4) wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, z zastrzeżeniem uzyskania pisemnej zgody zarządcy sali 

sportowej. 

5) używania wszelkiego rodzaju broni palnej, pneumatycznej oraz broni białej typu łuk, kusza, proca. W/w przepis nie

ma zastosowania w czasie zawodów sportowych lub treningów zorganizowanych zgodnie z odrębnymi przepisami 

Przewodniczący Rady Miejskej 

w Kłobucku  

 

inż. Józef Batóg 

 

REGULAMIN PLACU ZABAW  

§ 1. Plac zabaw jest to ogólnodostępny teren służący zabawie oraz rekreacji dzieci i młodzieży.  

§ 2. Urządzenia zabawowe znajdujące się na placu zabaw przeznaczone są dla dzieci i młodzieży do lat 15.  

§ 3. Dzieci poniżej 7 roku życia powinny przebywać na terenie placu zabaw pod opieką osób pełnoletnich.  

§ 4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieci, rodzice i opiekunowie powinni uprzednio sprawdzić stan urządzeń 

zabawowych.  

§ 5. Osoby przebywające na terenie placu zabaw obowiązane są do: 

§ 6. Na terenie placu zabaw zabrania się: 

§ 7. Osoby niszczące urządzenia lub sprzęt znajdujące się na placu zabaw ponoszą odpowiedzialność materialną za 

wyrządzone szkody.  

Załącznik nr 3  

do uchwały Nr 408/XLIV/2010 

Rady Miejskiej w Kłobucku 

z dnia 25 maja 2010 r.

1) zachowania porządku publicznego,

2) kulturalnego zachowania się.

1) zaśmiecania terenu i niszczenia zieleni oraz urządzeń zabawowych,

2) wjeżdżania pojazdami mechanicznymi oraz jazdy na rowerze w pobliżu urządzeń zabawowych,

3) jazdy na rolkach lub deskorolkach,

4) gier zespołowych, chyba że plac zabaw wyposażony jest w urządzenia służące do rozgrywania takich gier,

5) wprowadzania zwierząt,

6) spożywania alkoholu oraz zażywania środków odurzających,

7) palenia ognia oraz używania materiałów pirotechnicznych albo innych niebezpiecznych materiałów lub substancji 

chemicznych, z zastrzeżeniem uzyskania pisemnej zgody zarządcy, 

8) korzystania z placu zabaw po zmroku oraz w czasie niesprzyjających warunków pogodowych,

9) montowania i korzystania z urządzeń lub sprzętu własnej konstrukcji,

10) używania wszelkiego rodzaju broni palnej, pneumatycznej oraz broni białej typu łuk, kusza, proca. W/w przepis 

nie ma zastosowania w czasie zawodów sportowych lub treningów zorganizowanych zgodnie z odrębnymi 

przepisami. 

Przewodniczący Rady Miejskej 

w Kłobucku  

 

inż. Józef Batóg 

 

REGULAMIN PŁYWALNI  

§ 1. Pływalnia jest obiektem rekreacyjnym Gminy Kłobuck.  

§ 2. Każda osoba korzystająca z pływalni zobowiązana jest do zapoznania się i przestrzegania niniejszego 

regulaminu.  

§ 3.  1. Z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, pływalnia czynna jest codziennie w godzinach od 7;00 do 22;00. 

2. W soboty i niedziele pływalnia czynna jest w godzinach od 13;00 do 20;00.  

3. Pływalnia jest zamknięta na czas konieczny do usunięcia awarii, przeprowadzenia konserwacji lub remontu.  

§ 4. Z pływalni korzystać mogą: 

§ 5. Podczas zajęć grupowych osoby nieuczestniczące w tych zajęciach mogą przebywać wyłącznie w holu 

pływalni lub za zgodą instruktora prowadzącego zajęcia na widowni.  

§ 6. Z pływalni nie mogą korzystać osoby: 

§ 7. Dzieci poniżej 7 roku życia korzystają z pływalni wyłącznie pod opieką i nadzorem osoby pełnoletniej.  

§ 8. Na jednego instruktora lub osobę prowadzącą zajęcia nie może przypadać więcej niż 15 osób.  

§ 9. Wchodzący na pływalnię zobowiązani są do korzystania z szatni i pozostawienia w niej okrycia oraz zmiany 

obuwia na klapki basenowe.  

§ 10. Wstęp na halę basenową możliwy jest wyłącznie w stroju kąpielowym, czepku oraz klapkach basenowych, 

po uprzednim umyciu się pod natryskiem i dezynfekcji stóp w brodziku.  

§ 11. Na terenie pływalni ustanawia się następujące sygnały ostrzegawcze: 

§ 12. Na torach pływackich obowiązuje ruch prawostronny.  

§ 13. Skoki do wody dozwolone są wyłącznie podczas zawodów sportowych oraz na zajęciach pod nadzorem 

instruktora lub trenera.  

§ 14. Wszystkie zajęcia na pływalni odbywają się w obecności ratownika, który nadzoruje przestrzeganie 

niniejszego regulaminu. Osoby korzystające z pływalni zobowiązane są do podporządkowania się jego poleceniom.  

§ 15. Zabrania się: 

§ 16. Kierownictwo pływalni może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień zakazać 

dalszego korzystania z pływalni.  

§ 17. Grupy korzystające z pływalni powinny po zajęciach złożyć w wyznaczonych miejscach sprzęt sportowy 

i ratowniczy.  

§ 18. Grupy i osoby korzystające z pływalni upoważnione są do korzystania z szatni 15 minut przed rozpoczęciem 

zajęć. Po zajęciach szatnia powinna być niezwłocznie opróżniona. Za przedmioty wartościowe pozostawione w szatni, 

a nieoddane na przechowanie kierownikowi grupy lub do depozytu, kierownictwo pływalni nie ponosi 

odpowiedzialności.  

§ 19. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia pływalni ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.

§ 20. Ratownicy pełniący dyżur na pływalni sprawują ogólny nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu. 

Wszystkie osoby przebywające na terenie pływalni zobowiązane są do podporządkowania się ich poleceniom.  

Załącznik nr 4  

do uchwały Nr 408/XLIV/2010 

Rady Miejskiej w Kłobucku 

z dnia 25 maja 2010 r.

1) grupowo – osoby uczące się pływać lub trenujące pływanie pod opieką instruktora lub innej osoby uprawnionej 

do prowadzenia zajęć, 

2) indywidualnie – osoby umiejące pływać, a osoby nieumiejące pływać wyłącznie w strefie niskiej wody.

1) znajdujące się w stanie nietrzeźwości, odurzenia narkotykami lub podobnymi środkami,

2) uczulone na środki odkażające wodę,

3) z otwartymi ranami i stanami zapalnymi skóry,

4) cierpiące na choroby górnych dróg oddechowych oraz choroby, które mogą stworzyć zagrożenie dla zdrowia 

innych użytkowników pływalni. 

1) gwizdek – oznaczający zakończenie zajęć grupowych równoznaczne z nakazem niezwłocznego opuszczenia wody 

lub zwrócenie uwagi przez ratownika z powodu niezgodnego z regulaminem zachowania się, 

2) długa syrena – oznaczająca nakaz natychmiastowego opuszczenia wody przez wszystkich użytkowników.

1) biegania po hali basenowej,

2) spychania lub wrzucania do wody innych użytkowników,

3) utrudniania pływania innym użytkownikom,

4) hałasowania,

5) posiadania w wodzie ostrych przedmiotów,

6) spożywania posiłków w hali basenowej oraz żucia gumy podczas pływania,

7) spożywania alkoholu i zażywania środków odurzających.
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REGULAMIN KĄPIELISKA NAD ZBIORNIKIEM WODNYM ZAKRZEW W KŁOBUCKU  

§ 1. Kąpielisko jest obiektem zarządzanym przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kłobucku.  

§ 2. Kąpielisko otwarte jest w okresie od 24 czerwca do 31 sierpnia każdego roku, codziennie w godzinach do 

10;00 do 18;00, o ile pozwalają na to warunki atmosferyczne.  

§ 3.  1. Osoby korzystające z kąpieliska obowiązane są stosować się do sygnalizacji w postaci białej lub czerwonej

flagi wywieszonej na maszcie zlokalizowanym przy wieży ratownika. 

2. Biały kolor flagi oznacza, iż kąpiel jest dozwolona.  

3. Czerwony kolor flagi oznacza zakaz kąpieli.  

§ 4. Dzieci w wieku do 7 lat mogą przebywać na terenie kąpieliska oraz kąpać się wyłącznie pod opieką 

pełnoletnich.  

§ 5. Zabrania się wstępu i przebywania na terenie kąpieliska osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu 

lub innych środków o podobnym działaniu.  

§ 6. Osoby korzystające z kąpieliska zobowiązane są ściśle stosować się do zaleceń ratowników.  

§ 7. Ratownicy noszą ubiór z emblematem WOPR i napisem RATOWNIK.  

§ 8. Osobom znajdującym się na terenie kąpieliska nie wolno: 

Załącznik nr 5  

do uchwały Nr 408/XLIV/2010 

Rady Miejskiej w Kłobucku 

z dnia 25 maja 2010 r.

1) przekraczać granic stref kąpieliska wyznaczonych: 

a) a) bojami koloru żółtego dla osób nieumiejących pływać (woda do głębokości 130 cm),

b) koloru czerwonego dla osób umiejących pływać (woda o głębokości powyżej 130 cm),

2) niszczyć urządzeń i sprzętu kąpieliska,

3) zakłócać wypoczynku i kąpieli innych osób, a w szczególności popychać i wrzucać inne osoby do wody,

4) spożywać alkoholu lub innych środków o podobnym działaniu,

5) zaśmiecać teren kąpieliska i plaży,

6) wprowadzać zwierząt.
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REGULAMIN ZBIORNIKA WODNEGO ZAKRZEW W KŁOBUCKU  

§ 1. Nieruchomość „Zbiornik Wodny Zakrzew” położona w Kłobucku, przy ul. Stawowej, oznaczona jako działki 

nr 538\1, 539\1, 539\2 o pow. 14,3837 ha i stanowi własność Skarbu Państwa.  

§ 2. Zbiornik Wodny Zakrzew jest obiektem zarządzanym przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kłobucku, 

służącym rekreacji oraz uprawianiu sportów wodnych.  

§ 3. Korzystanie ze sprzętu wodnego następuje na własną odpowiedzialność, z tym że na całym zbiorniku wodnym 

obowiązuje zakaz korzystania z łodzi motorowych oraz skuterów wodnych.  

§ 4. Obowiązuje zakaz kąpieli w zbiorniku wodnym, z wyjątkiem wyznaczonego kąpieliska strzeżonego, na którym 

obowiązuje odrębny regulamin.  

§ 5. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie zbiornika wodnego wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.  

§ 6. Osobom wchodzącym na teren zbiornika wodnego lub przebywającym na tym terenie nie wolno: 

§ 7. Wprowadza się zakaz ruchu i parkowania samochodów wokół linii brzegowej zbiornika wodnego w odległości

20 m, za wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych.  

§ 8. Osoby przebywające na terenie zbiornika wodnego zobowiązuje są do przestrzegania niniejszego regulaminu 

oraz przepisów sanitarnych i przeciwpożarowych.  

Załącznik nr 6  

do uchwały Nr 408/XLIV/2010 

Rady Miejskiej w Kłobucku 

z dnia 25 maja 2010 r.

1) stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa oraz zakłócać wypoczynku innych osób,

2) zaśmiecać terenu wokół zbiornika,

3) wchodzić na urządzenia techniczne zapory i skakać z nich do wody,

4) rozpalać ognisk w lesie i wokół zbiornika, za wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych,

5) wprowadzać zwierząt, przy czym zakaz ten obowiązuje wyłącznie w strefie wyznaczonej znakami pionowymi 

ustawionymi przez zarządcę obiektu, 

6) spożywać napojów alkoholowych, z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych, jak również spożywać innych 

środków o podobnym działaniu. 

7) Używania wszelkiego rodzaju broni palnej, pneumatycznej oraz broni białej typu łuk, kusze, proca. W/w przepis 

nie ma zastosowania w czasie zawodów sportowych lub treningów zorganizowanych zgodnie z odrębnymi 

przepisami. 
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1. Wykaz boisk: 

2. Wykaz sal sportowych: 

3. Wykaz placów zabaw: 

Załącznik nr 7  

do uchwały Nr 408/XLIV/2010 

Rady Miejskiej w Kłobucku 

z dnia 25 maja 2010 r.

1) Osiedle Nr 1 – Kłobuck ul. Andersa

2) Osiedle Nr 3 – Kłobuck ul. ul. Osiedlowa/Wyszyńskiego

3) Osiedle Nr 5 – Kłobuck ul. Hallera

4) Osiedle Nr 8 – Kłobuck ul. Cicha

5) Brody Malina – ul. Źródlana/ul. Pogodna

6) Niwa Skrzeszów – ul. Kasztanowa

7) Zakrzew – ul. Zakrzewska

1) Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kłobucku – ul. Sportowa 14

1) Osiedle Nr 1 – Kłobuck ul. Mała

2) Osiedle Nr 2 – Kłobuck ul. 11 Listopada 8, ul. Rómmla 2 , ul. Rómmla

3) Osiedle Nr 3 – Kłobuck ul. 11 Listopada; ul. Osiedlowa; ul. Baczyńskiego; ul. Spacerowa

4) Osiedle Nr 4 – Kłobuck ul. Parkowa

5) Osiedle Nr 5 – Kłobuck ul. Hallera

6) Osiedle Nr 8 – Kłobuck ul. Cicha

7) Brody Malina – ul. Źródlana.

8) Gruszewnia – ul. Kłobucka 59

9) Lgota – ul. Południowa nr dz. 599/3

10) Łobodno – ul. Prusa

11) Nowa Wieś – ul. Lipowa 52

12) Rybno – nr dz. 156 obręb Rybno
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