
UCHWAŁA NR VIII/26/19
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI

z dnia 21 marca 2019 r.

w sprawie wprowadzenia regulaminu użytkowania obiektu użyteczności publicznej  o nazwie „Moje Boisko 
Orlik 2012”.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10 i art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz.U z 2018 poz. 994 ze zm.) Rada Miejska w Nowej Słupi uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się regulamin użytkowania obiektu użyteczności publicznej o nazwie „Moje Boisko Orlik 2012” 
w Rudkach, którego treść stanowi załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Nowa Słupia.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXX/85/16 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie 
wprowadzenia regulaminu użytkowania obiektu użyteczności publicznej o nazwie „Moje Boisko – Orlik 2012”.

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

 
Przewodniczący Rady 

Miejskiej

Jerzy Roman
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Załącznik do uchwały Nr VIII/26/19

Rady Miejskiej w Nowej Słupi

z dnia 21 marca 2019 r.

Regulamin użytkowania obiektu publicznego o nazwie „Moje Boisko – ORLIK 2012”

1. Zespół boisk sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012” w Rudkach (dalej określany jako „Zespół boisk”) 
służy do celów sportowo – rekreacyjnych oraz dla rozwoju sportu dziecięcego i młodzieżowego. Zespół boisk jest 
obiektem użyteczności publicznej, przeznaczonym dla społeczności lokalnej. W imieniu Burmistrza Miasta i  
Gminy Nowa Słupia, administratorem Zespołu boisk jest  Zespół Szkół w Rudkach.

2. Z Zespołu boisk a także stanowiących ich część pomieszczeń sanitarno – szatniowych znajdujących się 
w budynku Gminnego Klubu Sportowego korzystać mogą grupy zorganizowane oraz mieszkańcy Gminy Nowa 
Słupia po wcześniejszym zapoznaniu się z regulaminem. Wejście na obiekt jest równoznaczne z przyjęciem 
i przestrzeganiem regulaminu.

3. Osoby i grupy, o których mowa w ust. 2 mogą korzystać z Zespołu boisk codziennie od poniedziałku do 
piątku:

1) w okresie zimowym (od października do kwietnia) - 8:00 –  20:00

w sobotę i w  niedzielę - 12:00 – 18:00

2) w okresie letnim    (od maja do września)  - 8:00  – 21:00

w sobotę i w niedzielę - 12:00 – 20:00

4. Uczniowie Zespołu Szkół w Rudkach mogą korzystać z Zespołu boisk w czasie trwania zajęć lekcyjnych do 
godziny 16.00 i wyłącznie w obecności nauczyciela. Uczniowie nie mogą przebywać na boisku bez opiekuna.

5. Pierwszeństwo w korzystaniu z Zespołu boisk po godzinie 16.00 oraz w weekendy mają zorganizowane 
grupy Szkolnego Koła Sportowego (SKS-u) pod opieką  nauczyciela wychowania fizycznego.

6. Zajęcia sportowe odbywające się od poniedziałku do piątku po godz. 16:00 oraz w weekendy koordynuje 
pełniący dyżur instruktor sportu, który odpowiada za ład i porządek na Zespole boisk, oraz za korzystanie 
z Zespołu boisk zgodnie z jego przeznaczeniem.

7. Po zajęciach szkolnych dzieci i młodzież nie biorąca udziału w zajęciach sportowych organizowanych przez 
instruktora sportu, musi pozostawać pod opieką osoby pełnoletniej.

8. Instruktor sportu prowadzi miesięczny harmonogram zajęć sportowych oraz wejść indywidulanych 
użytkowników Zespołu boisk.

9. Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z Zespołu boisk u instruktora sportu w innych godzinach 
niż wskazane w regulaminie.

10. Warunkiem korzystania z Zespołu boisk jest posiadanie stroju sportowego (koszulka, spodenki, dres) 
i obuwia sportowego z zastrzeżeniem ust. 11 pkt. 1 (na boisku piłkarskim dopuszcza się obuwie z małymi korkami 
z tworzywa sztucznego).

11. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z Zespołu boisk zgodnie z jego 
przeznaczeniem zabrania się:

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

2) wprowadzania i użytkowani 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) palenia tytoniu i spożywania alkoholu,
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6) zaśmiecania,

7) przeszkadzania w zajęciach lub grze,

8) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,

9) przebywania na terenie osobom poniżej 15 roku życia po zmroku,

10) wprowadzania zwierząt,

11) korzystania z boisk bez zgodny instruktora sportu,

12) przebywania i korzystania z obiektów poza godzinami otwarcia,

12. Użytkownicy korzystają z Zespołu boisk na własną odpowiedzialność i odpowiadają za wyrządzone 
szkody.

13. Korzystanie z Zespołu boisk jest bezpłatne.

14. Korzystający z Zespołu boisk są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu, a także uwag 
instruktora sportu.

15. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych instruktor sportu może zawiesić korzystanie 
z Zespołu boisk.

16. Dopuszcza się zmianę godzin korzystania z Zespołu boisk lub odwołanie zajęć. O planowanej zmianie 
godzin zawiadamia się nie później niż na 1 dzień przed datą zmiany.

17. Rozstrzygnięcia dotyczące zgodnego z postanowieniami ust. 10 korzystana z Zespołu boisk podejmuje 
instruktor sportu, który w zależności od sytuacji może:

1) nakazać zmianę obuwia sportowego,

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

3) nakazać opuszczenie Zespołu boisk.

18. Na całym obszarze Zespołu boisk obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów p.poż i BHP.
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Uzasadnienie

Do kompetencji Rady Miejskiej należy ustanowienie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów
i urządzeń użyteczności publicznej, do których należy kompleks boisk sportowych
w Rudkach.

Przedłożona uchwała wprowadza zmianę administratora obiektu, ponadto reguluje w sposób szczegółowy
zachowanie i zasady ich egzekwowania na obiekcie sportowym.
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