
 

UCHWAŁA NR XXXI.176.2018 

RADY GMINY JELENIEWO 

z dnia 29 marca 2018 r. 

w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z boisk sportowych zlokalizowanych na terenie Gminy 

Jeleniewo 

Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 1875 i 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) Rada Gminy Jeleniewo uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwała reguluje zasady i tryb korzystania z obiektów użyteczności publicznej stanowiących własność 

Gminy Jeleniewo w zakresie ogólnodostępnych gminnych boisk sportowych zwanych dalej "obiektami". 

§ 2. Uchwala się Regulamin korzystania z gminnych boisk sportowych w miejscowości Jeleniewo, 

stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

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

Województwa Podlaskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy Jeleniewo 

Jan Bielecki 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 10 kwietnia 2018 r.

Poz. 1628



 
        Załącznik  

        do Uchwały Nr XXXI.176.2018 

        Rady Gminy Jeleniewo 

        z dnia 29 marca 2018 r. 
 

Regulamin korzystania z boisk sportowych 
 

1. Administratorem boisk są dyrektorzy jednostek organizacyjnych gminy i organy 

wykonawcze jednostek pomocniczych lub inny podmiot, któremu Gmina powierzyła 

zarządzanie i utrzymanie obiektów i urządzeń. 

2. Korzystać z kompleksu boisk mogą kluby sportowe, grupy zorganizowane oraz osoby 

indywidualne po wcześniejszym zapoznaniu się z regulaminem. 

3. Wejście na obiekt jest równoznaczne z przyjęciem i przestrzeganiem regulaminu. 

4. Korzystanie z obiektu następuje zgodnie z harmonogramem ustalonym przez 

Administratora. 

5. Obiekt lub poszczególne boiska za jego zgodą mogą być wykorzystane do 

organizowania zawodów i turniejów. 

6. Administrator w uzasadnionych przypadkach może zmienić harmonogram. 

7. Zabrania się korzystania z obiektu w godz. 22.00 – 6.00. 

8. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych administrator może zabronić 

korzystania z obiektu. 

9. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z kompleksu boisk jedynie w obecności i pod 

nadzorem osób dorosłych (rodzic, trener, nauczyciel). 

10. Opiekun opuszcza obiekt ostatni, po wyjściu całej grupy, za którą był odpowiedzialny. 

11. Osoby korzystające z boisk zobowiązane są do wpisania się do rejestru użytkowników 

prowadzonego przez instruktora, animatora sportu - jeśli dotyczy. 

12. Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z obiektu jeżeli z wnioskiem do 

administratora wystąpi określona imiennie grupa osób licząca minimum 5 osób. 

13. Korzystanie z boisk jest bezpłatne. 

14. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia 

sportowego (na boisku piłkarskim dopuszcza się obuwie z tworzywa sztucznego oraz 

obuwie typu halowego). 

15. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom obiektu i korzystania z boisk 

zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się: 

1) palenia tytoniu, spożywania alkoholu i używania środków odurzających, 

spożywania ziaren słonecznika i gumy do żucia, 

2) wprowadzania i użytkowania na terenie całego obiektu sprzętu innego niż zgodny z 

jego przeznaczeniem, np. rower, motorower, deskorolka, rolki, wózki dziecięce, itp., 

3) niszczenia urządzeń sportowych, płyty boiska oraz wyposażenia obiektu, 

4) wchodzenia na ogrodzenie, urządzenia sportowe oraz zaplecze socjalne, 

5) używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców w 

miejscu nie przeznaczonym do tego typu obuwia, 

6) zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych, 

7) przeszkadzania w zajęciach lub grze, 

8) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych, 

9) wprowadzania zwierząt, 

10) korzystania z obiektu bez administratora obiektu. 

16. Użytkownicy korzystają z obiektu i znajdujących się na nim boisk na własną 

odpowiedzialność i odpowiadają za wyrządzone szkody. 

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 2 – Poz. 1628



17. Przy powtarzających się przypadkach zakłócania porządku lub łamania regulaminu, 

Administrator ma prawo czasowo lub bezterminowo zakazać wejścia i korzystania z 

obiektu. 

18. Wszelkie nieprawidłowości i uszkodzenia urządzeń należy niezwłocznie zgłaszać do 

Urzędu Gminy Jeleniewo ul. Słoneczna 3, tel. 875683022, 875683084, 875683014 lub 

 

 TELEFON ALARMOWY 112 

 POGOTOWIE RATUNKOWE 999 

 STRAŻ POŻARNA 998 

 POLICJA 997 
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