
 

 

UCHWAŁA NR 443/XLVII/2018  

RADY GMINY KOSZĘCIN 

z dnia 26 lutego 2018 r. 

w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z boisk sportowych na terenie Gminy Koszęcin 

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) Rada Gminy Koszęcin uchwala: 

§ 1. 1. Przyjąć „Regulamin korzystania z boisk sportowych do piłki nożnej na terenie Gminy Koszęcin”, 

stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Wykaz boisk sportowych do piłki nożnej stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koszęcin. 

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

Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

Michał Anioł 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 5 marca 2018 r.

Poz. 1386



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 443/XLVII/2018 

Rady Gminy Koszęcin 

z dnia 26 lutego 2018 r. 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BOISK SPORTOWYCH DO PIŁKI NOŻNEJ NA TERENIE 

GMINY KOSZĘCIN 

1. Uchwala się  regulamin   korzystania  boisk sportowych do piłki nożnej położonych  na terenie Gminy 

Koszęcin, stanowiących własność Gminy Koszęcin, zwanych dalej „boiskami” 

2. Boiska są ogólnodostępne, korzystanie z obiektów jest bezpłatne. 

3. Boiska przeznaczone są do celów rekreacyjno-sportowych. 

4. Korzystający z obiektów sami zapewniają niezbędny sprzęt do prowadzenia zajęć lub gry. 

5. Stan techniczny obiektów sportowych i jego urządzeń kontroluje administrator. 

6. Właściciel boisk zastrzega sobie prawo do wyłączenia z użytkowania obiektów w celu przeprowadzenia: 

a) gminnych imprez sportowo-rekreacyjnych, 

b) prac konserwacyjnych. 

7. Użytkownicy boisk zobowiązani są do dbałości o boisko, znajdujące się na terenie obiektu urządzenia 

oraz o czystość na boisku. Z urządzeń należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem. 

8. Korzystanie z boisk odbywa się w terminach wcześniej ustalonych z administratorem. 

9. Korzystający z boisk powinien sprawdzić stan techniczny boiska i urządzeń, z których będzie korzystał. 

Wszelkie usterki i zdarzenia niebezpieczne należy zgłaszać natychmiast po ich stwierdzeniu administratorowi 

boiska. 

10. Osoby małoletnie mogą przebywać na boiskach wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich. 

11. Każdy użytkownik boisk powinien zachowywać się tak, aby nie szkodził i nie zagrażał innym,      

w przeciwnym wypadku ponosi odpowiedzialność za swoje zachowanie. 

12. Zabrania się: 

a) wnoszenia pojemników do rozpylania gazów, substancji żrących lub farbujących, 

b) wnoszenia opakowań szklanych, 

c) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk, 

d) poruszania się na skuterach, motorowerach, rolkach, deskorolkach, wrotkach itp., 

e) wspinania się na bramki, ogrodzenia, piłkochwyty i inne urządzenia, 

f) wprowadzania zwierząt, 

g) zakłócania przebiegu zajęć lub gry korzystającym z obiektu, 

h) stwarzania zagrożeń narażających siebie i innych na utratę zdrowia i kalectwo. 

13. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów bhp i p.poż. 

14. Na terenie boisk nie prowadzi się depozytu dla użytkowników. 

15. Osoby nie przestrzegające postanowień niniejszego regulaminu mogą zostać usunięte z terenu boisk. 

16. Uwagi dotyczące funkcjonowania boisk należy zgłaszać do administratora. 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 443/XLVII/2018 

Rady Gminy Koszęcin 

z dnia 26 lutego 2018 r. 

 

WYKAZ BOISK SPORTOWYCH DO PIŁKI NOŻNEJ 

L.p. administrator adres numer 

ewidencyjny 

działki 

powierzchnia 

działki 

[ha] 

obręb 

ewidencyjny 
numer księgi wieczystej 

1. Ludowy Klub Sportowy 

Śląsk Koszęcin 
ul. Sportowa 

42-286 Koszęcin 
2482/20 4.6244 Koszęcin CZ1L/00038168/1 

2. Ludowy Klub Sportowy 

Pokój Sadów  
ul. Tylna  

42-700 Sadów 
355 1.6594 Sadów CZ1L/00030160/9 

3. Ludowy Klub Sportowy 

Dragon Rusinowice  
ul. Piaskowa 

42-700 Rusinowice  
500 1.1896 Rusinowice  CZ1L/00039435/1 

4. Ludowy Klub Sportowy 

Wierzbie  
ul. Świętej Anny 42-

286 Wierzbie  
66 i 67 1,8957 Wierzbie  CZ1L/00053721/7 

5. Ludowy Klub Sportowy 

LKS Victoria  
ul. Mickiewicza 

42-288 Strzebiń 
1516/10 1.8705 Strzebiń  CZ1L/00035444/9 
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