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UCHWAŁA NR L/499/2010
RADY GMINY WYRY

z dnia 10 listopada 2010 r.

w sprawie Regulaminu korzystania z boiska piłkarskiego w Wyrach 

Na podstawie art.7 ust.1 pkt.13, art.18 ust.2 pkt.15 i art.40 ust.2 pkt.3 i 4, art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T.J.: Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami); art.4 
ust.1 i art.13 ustawy z dnia 20 lipca 2000r r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych 
(T.J.: Dz.U. z 2010 Nr 17 poz.95) oraz paragraf 3 ust.2 Uchwały nr XXXVIII/363/2009 Rady Gminy Wyry z dnia 29 
października 2009 r. w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej 
(Dz.Urz.Woj.Śląskiego Nr 230 poz.4675 z dnia 23.12.2009 r.) 

Rada Gminy Wyry uchwala Regulamin boiska piłkarskiego w Wyrach o następującej treści: 

§ 1. 1. Właścicielem boiska piłkarskiego jest Gmina Wyry. 

2. Zarządcą boiska piłkarskiego jest ZGK w Wyrach z siedzibą przy ul. Wagonowej 35, 43-175 Wyry. 

§ 2. Boisko piłkarskie zlokalizowane jest w Wyrach przy ulicy Markiela na Obiekcie Sportowo - Rekreacyjnym 
im. Braci Góralczyków. 

§ 3. Warunkiem korzystania z boiska piłkarskiego jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i jego 
przestrzeganie, po uzgodnieniu z zarządcą boiska. 

§ 4. 1. Boisko piłkarskie czynne jest codziennie w godzinach od 8.00 do zmierzchu. 

2. Korzystanie z boiska piłkarskiego jest bezpłatne. 

3. Z zastrzeżeniem §5 regulaminu, z boiska mogą korzystać osoby małoletnie. Dzieci poniżej 7 roku życia 
korzystają z boiska wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich. 

4. Korzystanie z boiska piłkarskiego nie może stwarzać zagrożenia dla innych osób. 

§ 5. Na terenie boiska piłkarskiego zabrania się: 

1. huśtania się na bramkach i innych metalowych elementach wyposażenia boiska piłkarskiego oraz 
użytkowania ich w inny sposób niezgodny z przeznaczeniem, 

2. montowania sprzętu lub urządzeń własnej konstrukcji, 

3. wjazdu na teren boiska piłkarskiego wszelkich pojazdów mechanicznych z wyjątkiem pojazdów 
uprzywilejowanych, obsługi technicznej i innych pojazdów za zgodą zarządcy boiska, 

4. jazdy na rolkach lub deskorolkach, 

5. przebywania na terenie boiska sportowego poza godzinami jego otwarcia. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyry. 

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

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Wyry 
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