
UCHWAŁA NR IX/37/2019
RADY GMINY NIEPORĘT

z dnia 30 maja 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej

Na podstawie art. 40 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 
2019 poz. 506) Rada Gminy Nieporęt uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XI/67/2015 Rady Gminy Nieporęt z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie zasad i trybu 
korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2015 r. poz. 7503, 
z 2017 r. poz. 5357 oraz z 2018 r. poz. 10184 i poz. 11721), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 ust. 1 dodaje się pkt 9 w brzmieniu:

„9) Regulamin korzystania z gminnego boiska piłkarskiego o nawierzchni trawiastej            
zlokalizowanego w Kątach Węgierskich przy ul. Kościelnej 22 A, stanowiący załącznik Nr 9 do 
niniejszej uchwały.”;

2) dodaje się załącznik Nr 9 do uchwały, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nieporęt.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

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

 

Przewodnicząca Rady Gminy Nieporęt

Bogusława Tomasik

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 16 lipca 2019 r.

Poz. 8870



Załącznik do uchwały Nr IX/37/2019

Rady Gminy Nieporęt

z dnia 30 maja 2019 r.

Regulamin korzystania z gminnego boiska piłkarskiego o nawierzchni trawiastej zlokalizowanego 
w Kątach Węgierskich przy ul. Kościelnej 22 A

I.  Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin, zwany, dalej „Regulaminem", określa zasady korzystania z gminnego obiektu 
użyteczności publicznej - boiska piłkarskiego o nawierzchni trawiastej, zwanego dalej „Boiskiem piłkarskim" 
lub zamiennie „Obiektem", zlokalizowanego w miejscowości Kąty Węgierskie przy ul. Kościelnej 22 A.

2. Właścicielem Boiska piłkarskiego jest Gmina Nieporęt.

3. Zarządzającym Boiskiem piłkarskim jest Centrum Rekreacji Nieporęt adres: Wojska Polskiego 3, 05-126 
Nieporęt, reprezentowane przez Dyrektora Centrum Rekreacji Nieporęt, zwane dalej „Zarządzającym".

4. Korzystanie z Boiska piłkarskiego jest nieodpłatne i odbywa się na zasadach określonych 
w Regulaminie.

5. Boisko piłkarskie jest ogólnodostępne, z zastrzeżeniem pkt 6 poniżej.

6. Zarządzający Obiektem jest upoważniony do czasowego wyłączenia Obiektu z użytkowania dla potrzeb 
organizowanych przez Gminę Nieporęt imprez, w tym rekreacyjnych i sportowych oraz dla potrzeb 
przeprowadzenia zabiegów konserwacyjnych murawy Boiska piłkarskiego.

7. Zarządzający nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe i inne mienie pozostawione 
przez użytkowników na terenie Obiektu bez dozoru i opieki, w tym zagubione.

II.  Zasady korzystania z Boiska piłkarskiego

8. Przed wejściem na boisko należy obowiązkowo zapoznać się z Regulaminem, przyjmuje się, że 
przebywanie na terenie Boiska piłkarskiego jest równoznaczne z przyjęciem Regulaminu do wiadomości 
i przestrzegania. 

9. Boisko piłkarskie jest czynne/dostępne codziennie w okresie od 1 marca do 30 listopada.

10. Korzystanie z boiska odbywa się na podstawie uzgodnienia z Zarządzającym Boiskiem, ustalającym 
harmonogram korzystania z Obiektu. Pierszeństwo w korzystaniu z Obiektu mająuczniowskie kluby sportowe 
z terenu gminy Nieporęt oraz mieszkańcy gminy Nieporęt.

11. Maksymalny czas jednorazowego korzystania z Boiska piłkarskiego przez grupę osób zgłoszoną 
Zarządzającemu i ujętą w harmonogramie korzystania z Obiektu, nie może przekroczyć 2 godzin. Dopuszcza 
się możliwość rezerwacji korzystania z Boiska piłkarskiego u Zarządzającego przez:

1) grupy zorganizowane - rezerwacji dokonuje trener, instruktor sportu, nauczyciel wychowania fizycznego, 
opiekun grupy, itp.,

2) grupy dzieci i młodzieży do lat 18 - rezerwacji dokonuje rodzic lub pełnoletni opiekun grupy,

3) grupy dorosłych - rezerwacji dokonuje osoba reprezentująca grupę - wskazana przez grupę.

12. Zarządzający udostępnia Boisko piłkarskie do celów treningowych, organizacji zajęć sportowo-
rekreacyjnych, zawodów sportowych i rozgrywek piłkarskich, z uwzględnieniem wymogów co do zasad 
eksploatacji Obiektu jako Obiektu o nawierzchni trawiastej, określając tygodniowy harmonogram korzystania 
z Boiska piłkarskiego.

13. Zabrania się korzystania z Boiska piłkarskiego w przypadku:

1) intensywnych opadów deszczu, śniegu, gradu i wyładowań atmosferycznych;

2) przeprowadzania napraw i bieżącej konserwacji Obiektu;
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3) innych, nieprzewidzianych zdarzeń, powodujących lub mogących spowodować zagrożenie życia i zdrowia 
korzystających z Obiektu.

14. Warunkiem korzystania z Boiska piłkarskiego jest posiadanie odpowiedniego obuwia sportowego, 
przeznaczonego do gry na boisku o nawierzchni trawiastej, tj. obuwia z płaską podeszwą, korkotrampek oraz 
obuwia miękkiego (tzw.lanki).

15. W celu zapewnienia bezpieczeństwa korzystającym z Obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem na 
terenie Boiska piłkarskiego zabrania się:

1) przebywania poza godzinami otwarcia Obiektu;

2) używania obuwia z wkręcanymi kołkami (metalowymi i plastikowymi); wyjątek stanowią mecze będące 
częścią rozgrywek Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej;

3) wjazdu na teren płyty Boiska piłkarskiego pojazdami mechanicznymi, rowerami, deskorolkami, rolkami 
itp.;

4) niszczenia urządzeń sportowych i płyty nawierzchni trawiastej Boiska piłkarskiego;

5) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe;

6) palenia tytoniu, spożywania alkoholu i środków odurzających;

7) zakłócania zajęć lub gry;

8) zakłócania porządku, używania wulgarnych i/lub obraźliwych słów;

9) wprowadzania zwierząt, co nie dotyczy psów przewodników, które mogą być wprowadzone na teren 
Obiektu poza terenem płyty Boiska piłkarskiego;

10) przebywania w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub substancji odurzających;

11) wnoszenia broni palnej, gazowej i innej, niezależnie od uprawnień do jej posiadania oraz wnoszenia flar, 
świec dymnych, rac, petard pojemników i urządzeń do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących 
innych środków pirotechnicznych; pałek, kijów, prętów, ostrych narzędzi, butelek ze szkła, puszek, które 
mogą być użyte do zadawania urazów osobom fizycznym lub uszkadzania wyposażenia Obiektu oraz 
innych przedmiotów i substancji mogących w ocenie Zarządzającego stanowić zagrożenie bezpieczeństwa;

12) zaśmiecania Boiska piłkarskiego, niszczenia jego urządzeń poprzez malowanie, oklejanie itp.;

13) rozpalania ogniska, grilla zarówno na Boisku piłkarskim jak też w jego bezpośrednim otoczeniu;

14) prowadzenia działalności handlowej lub innych form działalności bez zgody Zarządzającego;

15) umieszczania bez zgody Zarządzającego plakatów, reklam lub ogłoszeń.

16. Każdy użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz do 
niezwłocznego powiadomienia Zarządzającego o zauważonych ewentualnych uszkodzeniach płyty Boiska 
piłkarskiego oraz urządzeń zlokalizowanych na terenie Obiektu oraz sytuacjach i zdarzeniach zagrażających 
lub mogących zagrażać bezpieczeństwu korzystających z Obiektu.

III.  Postanowienia końcowe

17. Postanowienia dotyczące korzystania z Obiektu w zakresie wymogów, o których mowa 
w pkt 16 i pkt 17 podejmuje Zarządzający (Dyrektor CR Nieporęt, upoważniona osoba lub upoważniony 
pracownik), który może w zależności od sytuacji:

1) nakazać zmianę obuwia na odpowiednie;

2) zwrócić uwagę na zachowanie niezgodne z Regulaminem;

3) nakazać opuszczenie Obiektu;

4) wezwać odpowiednie służby porządkowe.

18. Zarządzający zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć ze względu na złe warunki atmosferyczne  lub 
zawody i imprezy rekreacyjno-sportowe.

19. Korzystanie z Obiektu odbywa się na własną odpowiedzialność.
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20. Korzystający z Obiektu ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone w Obiekcie na zasadach 
określonych w powszechnie obowiązujących przepisach. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają 
rodzice lub opiekunowie prawni.

21. Korzystający z Obiektu są zobowiązani do przestrzegania Regulaminu, w tym uwag pracownika 
upoważnonego przez Zarządzającego.

22. Naruszenie postanowień Regulaminu podlega karze przewidzianej w Kodeksie wykroczeń.

23. Skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania Obiektu należy zgłaszać do Centrum Rekreacji Nieporęt 
adres: Wojska Polskiego 3, 05-126 Nieporęt w godzinach 8.00 – 16.00.

24. Alarmowe numery telefonów w stanach zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego:

- 999 Pogotowie Ratunkowe,

- 997 Policja,

- 998 Straż Pożarna,

- 112 ogólny ( z telefonu komórkowego),

- 668 116 761, 22 774 87 91 - Straż Gminna Nieporęt,

- 668 481 739  - Zarządca Obiektu (Centrum Rekreacji Nieporęt).
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