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UCHWAŁA NR 372/XLV/2010
RADY GMINY DĘBOWIEC

z dnia 12 listopada 2010 r.

w sprawie uchwalenia „Regulaminu korzystania z boisk sportowych na terenie Gminy 
Dębowiec”. 

Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt 4, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 

o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 50 

ust. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 o kulturze fizycznej (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 226, 

poz. 1674) Rada Gminy Dębowiec - uchwala - 

§ 1. 

Ustala się „Regulamin korzystania z boisk sportowych na terenie Gminy Dębowiec” w brzmieniu 
określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dębowiec. 

§ 3. 

Traci moc uchwała Rady Gminy Dębowiec nr 358/XLIII/2010 z dnia 28 września 2010 r. 
w sprawie uchwalenia „Regulaminu korzystania z boisk sportowych na terenie Gminy Dębowiec”. 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 

 

Przewodniczący Rady 
Gminy 

Zbigniew Chwastek
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Załącznik do Uchwały Nr 372/XLV/2010

Rady Gminy Dębowiec

z dnia 12 listopada 2010 r.

REGULAMIN korzystania z obiektów sportowych na terenie Gminy Dębowiec 

§ 1. 

Regulamin określa zasady korzystania z boisk, urządzeń sportowych usytuowanych w niżej 
wymienionych miejscowościach: 

1)w Dębowcu: 

a) przy ul. Szkolnej – zespół boisk ze sztuczną nawierzchnią 

b) przy ul. Szkolnej – boisko do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej; 

2)w Kostkowicach: 

a) przy ul. Dworskiej – boisko o nawierzchni trawiastej, 

b) przy ul. Osiedlowej – boisko ze sztuczną nawierzchnia; 

3)w Gumnach 

4)w Iskrzyczynie, 

5)w Ogrodzonej, 

6)w Simoradzu, 

zwanych dalej obiektami sportowymi. 

§ 2. 

1. Wymienione w §1 obiekty sportowe są obiektami użyteczności publicznej i służą celom 
upowszechniania kultury fizycznej w zakresie dyscyplin sportowych, do których są przygotowane 
i wyposażone. 

2. Obiekty sportowe mogą również służyć innym niż wymienione celom, w tym do odbywania 
imprez o innym charakterze, w zakresie ustalonym przez użytkownika obiektu lub jeżeli wymagają 
tego odrębne przepisy po uzyskaniu decyzji Wójta Gminy Dębowiec. 

§ 3. 

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa bez bliższego określenia o: 

1)zajęciach – należy przez to rozumieć zajęcia sportowe, rozgrywki sportowe, mecze, imprezy 
rekreacyjno-sportowe oraz inne imprezy, o których mowa w §2, 

2)organizatorze imprezy – należy przez to rozumieć osobę prawną, osobę fizyczną lub jednostkę 
organizacyjną gminy Dębowiec, przeprowadzającą imprezę o której mowa w §2, 

3)gospodarza obiektu – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Dębowiec lub działająca w jego 
imieniu osobę fizyczna lub prawną. 

§ 4. 

Obiekty sportowe są powszechnie dostępne. 

§ 5. 

Z obiektów sportowych mogą korzystać: 

1)kluby sportowe w oparciu o aktualną umowę użyczenia lub dzierżawy, 
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2)zorganizowane grupy sportowe w obecności trenera, nauczyciela, instruktora lub gospodarza 
obiektu, 

3)uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy Dębowiec, w obecności nauczyciela 
lub instruktora, 

4)inni użytkownicy po uzgodnieniu z gospodarzem obiektu sportowego i uzyskaniu zgody Wójta 
Gminy Dębowiec, w celu przeprowadzenia imprez których mowa w §2 lub prowadzenia zajęć 
sportowych. 

§ 6. 

Kluby sportowe, korzystające z obiektów sportowych na podstawie umowy użyczenia lub 
dzierżawy wyznaczą osobę pełniąca funkcję gospodarza obiektu. 

§ 7. 

Przebywanie na terenie obiektu sportowego, w innym czasie niż w czasie zajęć, wymaga 
każdorazowo zgody gospodarza obiektu sportowego. 

§ 8. 

Do uczestnictwa w imprezach odpłatnych upoważnia bilet wstępu wykupiony w kasach 
organizatora, który należy zachować do kontroli i okazać na każde żądanie służb porządkowych 
organizatora lub policji. 

§ 9. 

1. Każdy, kto przebywa na terenie obiektu sportowego, powinien zachowywać się tak, aby nie 
szkodził i nie zagrażał innym. 

2. Wszystkie wejścia i wyjścia na teren obiektu sportowego oraz drogi ewakuacyjne muszą być 
utrzymane w stanie wolnym. 

§ 10. 

Na terenie obiektów sportowych zakazuje się: 

1)wchodzenia na obszary, które nie są dopuszczalne dla widzów (szatnie, pomieszczenia 
służbowe), 

2)załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami, 

3)wjeżdżania pojazdów samochodowych bez zezwolenia, 

4)wszelkiego handlu, rozdawania druków, ulotek i przeprowadzania zbiórek pieniężnych 
i rzeczowych - bez zgody gospodarza obiektu sportowego lub jeżeli wymagają tego odrębne 
przepisy po uzyskaniu decyzji Wójta Gminy Dębowiec. 

§ 11. 

Zabrania się wnoszenia na teren obiektów sportowych następujących przedmiotów: 

1)fajerwerków i innych przedmiotów pirotechnicznych, 

2)drzewców do flag i transparentów, 

3)twardych przedmiotów o dużej objętości (deski, stołki, plansze, itp). 

§ 12. 

1. Szczegółowe zasady korzystania z boisk piłkarskich zawiera załącznik Nr 1 do niniejszego 
regulaminu. 

2. Szczegółowe zasady korzystania z urządzeń sportowych zawiera załącznik Nr 2 do niniejszego 
regulaminu. 
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3. Szczegółowe zasady korzystania z zespołu boisk ze sztuczną nawierzchnią zawiera załącznik 
Nr 3 do niniejszego regulaminu. 

§ 13. 

Osoby przebywające na terenie obiektów sportowych muszą stosować się do niniejszego 
regulaminu i przestrzegać zasad bezpieczeństwa. 
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załącznik Nr 1 do regulaminu korzystania 

z obiektów sportowych 

ZASADY KORZYSTANIA Z BOISK PIŁKARSKICH. 

1. Gospodarz obiektu sportowego udostępnia boiska piłkarskie do zajęć, zgodnie z ustalonym 
terminarzem. Gospodarz obiektu sportowego nie ponosi odpowiedzialności za nieprzygotowanie 
obiektu lub brak dostępu do obiektu, w przypadku niezgłoszenia terminu lub nieuzgodnionej z nim 
zmiany terminu 

2. Boiska mogą być używane do celów treningowych i rozgrywek w czasie nie dłuższym niż 
5 godzin dziennie. Ograniczenie jest konieczne dla utrzymania trawiastej nawierzchni. 

3. Użytkownicy boisk zobowiązani są do wyrównywania uszkodzeń w murawie boiska po 
treningach (grupa zawodników przechodzi szeroką ławą wzdłuż boiska i przydeptuje wyrwane 
fragmenty murawy). 

4. Boiska nie mogą być używane w przypadku rozmiękłej nawierzchni spowodowanej deszczem 
lub śniegiem. 

5. Boiska mogą być przez gospodarza wyłączone z eksploatacji celem poddania ich zabiegom 
agrotechnicznym. 

6. Gospodarz może udostępnić boisko piłkarskie w innych niż wymienione w pkt 1 celach 
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załącznik Nr 2 

do regulaminu korzystania 

z obiektów sportowych 

ZASADY KORZYSTANIA ZE SPRZĘTU I URZĄDZEŃ SPORTOWYCH 

1. Korzystanie ze sprzętu i urządzeń sportowych odbywa się na odpowiedzialność użytkowników 
obiektu sportowego, którzy są zobowiązani do stosowania urządzeń i sprzętu spełniającego warunki 
bezpieczeństwa. 

2. Każdy użytkownik obiektu sportowego prowadzi własną, odrębną gospodarkę swoim sprzętem 
i materiałami uzupełniającymi, niezbędnymi do realizacji dyscyplin sportowych, którymi się zajmuje 
(siatki, piłki, bramki treningowe, plansze strzeleckie, wapno lub farba do znakowania linii, słupki, 
zeskoki, płotki, itp.). 
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załącznik Nr 3 

do regulaminu korzystania 

z obiektów sportowych 

ZASADY KORZYSTANIA Z ZESPOŁU BOISK ZE SZTUCZNĄ NAWIERZCHNIĄ W DĘBOWCU 

1. Obiekt jest czynny: 

1)w dniach planowych zajęć szkolnych poniedziałek - piątek, godz. 8.00 - 15.00, z obiektu 
korzystają uczniowie ze szkół z terenu gminy Dębowiec, 

2)dla pozostałych osób - obiekt dostępny:  poniedziałek - piątek godz. 15.00 - 20.00  sobota, 
niedziela godz. 10.00 - 22.00 

2. Administratorem obiektu jest Gmina Dębowiec reprezentowana przez gospodarza obiektu. 

3. Wejście na teren obiektu jest równoznaczne z przyjęciem i obowiązkiem przestrzegania 
regulaminu. 

4. Zajęcia sportowe odbywające się w terminach określonych w ust. 1 pkt 2 koordynuje 
gospodarz obiektu. 

5. Osoby korzystające z obiektu zobowiązane są do wpisywania się do rejestru użytkowników. 

6. Dopuszcza się możliwość rezerwacji u gospodarza obiektu godzin korzystania z boisk 
sportowych. 

7. Teren obiektu objęty jest ciągłym monitoringiem. 

8. Warunkiem korzystania z boisk sportowych jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia 
sportowego z zastrzeżeniem ust. 9 pkt 1 (na boisku piłkarskim dopuszcza się obuwie z małymi 
korkami z tworzywa sztucznego). 

9. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich 
przeznaczeniem zabrania się: 

1)używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców, 

2)wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk, na przykład. 
rower, motorower, deskorolka, rolki itp., 

3)niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska, 

4)wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe, 

5)przeszkadzania w zajęciach lub grze, 

6)przebywania na terenie boisk po zmroku, dzieciom poniżej 15 roku życia, bez opiekuna, 

7)korzystania z boisk bez zgody instruktora sportu, 

8)przebywania i korzystania z obiektów poza godzinami otwarcia. 

9)wprowadzania zwierząt 

10. Korzystanie z boisk sportowych jest bezpłatne. 

11. Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu, oraz 
poleceń gospodarza. 

12. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych o korzystaniu z boisk sportowych 
decyduje jego gospodarz. 

13. W miesiącach wakacyjnych - lipiec i sierpień, obiekt jest czynny codziennie, od 10.00 do 
22.00. 

14. Rozstrzygnięcia dotyczące zgodnego z postanowieniami ust. 9 korzystania z obiektu 
podejmuje jego gospodarz, który w zależności od sytuacji może: 
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1)nakazać zmianę obuwia sportowego, 

2)zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie, 

3)nakazać opuszczenie terenu boisk. 

15. Z przyczyn niezależnych od administratora oraz na czas remontów i koniecznych napraw 
korzystanie z boisk sportowych może być ograniczone lub odwołane 


