UCHWAŁA NR XIII/96/16
RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE
z dnia 22 lutego 2016 r.
w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z placów zabaw oraz regulaminów korzystania z boisk
sportowych i terenów rekreacyjnych zlokalizowanych na terenie gminy Zaręby Kościelne
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r.
poz.1515) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwała reguluje zasady i tryb korzystania z obiektów użyteczności publicznej będących we władaniu
Gminy Zaręby Kościelne w zakresie: ogólnodostępnych, gminnych placów zabaw, boisk sportowych oraz terenów
rekreacyjnych, zwanych dalej „obiektami”
§ 2. Ustala się następujące zasady korzystania z obiektów:
1) obiekty są powszechnie dostępne dla celów i na potrzeby zgodnie z ich przeznaczeniem
2) korzystanie z obiektów przez osoby fizyczne w celach określonych w pkt 1 jest nieodpłatne
3) korzystanie z poszczególnych rodzajów obiektów odbywa się na zasadach określonych w regulaminach,
o których mowa w § 3
§ 3. Uchwala się:
1) Regulamin korzystania z gminnych placów zabaw – stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały
2) Regulamin korzystania z gminnych boisk sportowych wielofunkcyjnych – stanowiący załącznik nr 2 do
niniejszej uchwały
3) Regulamin korzystania z gminnych trawiastych piłkarskich boisk sportowych i terenów rekreacyjnych
– stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały
§ 4. Regulaminy, o których mowa w § 3 ogłoszone zostaną na tablicach informacyjnych zlokalizowanych
w obszarze obiektu lub bezpośrednio przy obiekcie oraz BIP Urzędu Gminy w Zaręby Kościelne
§ 5. Wykonanie uchwały powierz się Wójtowi Gminy
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego

Przewodniczący Rady
Jan Grabowski
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Załącznik nr 1 do Uchwały nr XIII/96/16
Rady Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 22.02.2016r.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z GMINNYCH PALCÓW ZABAW
1. Regulamin obowiązuje na placach zabaw dla dzieci, będących
we władaniu gminy Zaręby Kościelne
2. Plac zabaw to ogólnodostępny teren służący zabawie, rekreacji
i wypoczynkowi
3. Administratorzy placów zabaw zostaną wskazani przez Wójta Gminy
Zaręby Kościelne
4. Osoby korzystające z placów zabaw zobowiązane są do zapoznania się
z niniejszym regulaminem i przestrzegania ustalonych zasad
5. Dzieci poniżej 10 roku życia mogą przebywać na terenie placu zabaw
tylko pod opieką osób dorosłych (rodziców lub opiekunów)
6. Z urządzeń zabawowych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem
i zachowaniem ogólnych zasad bezpieczeństwa
7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z placu
zabaw zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się:
a) niszczenia urządzeń zabawowych, sportowych, ławeczek i innych
elementów wyposażenia placu;
b) wprowadzania zwierząt;
c) używania i jazdy pojazdami kołowymi;
d) palenia tytoniu, wnoszenia i spożywania alkoholu i zażywania środków
odurzających oraz przebywania osób nietrzeźwych;
e) zaśmiecania terenu placu, palenia ognisk, używania materiałów
pirotechnicznych oraz szkodliwych substancji chemicznych;
f) prowadzenia działalności handlowej i umieszczania reklam bez
pozwolenia administratora.
8. Na terenie placów zabaw nie mogą znajdować się urządzenia zabawowe
i rekreacyjne nie będące na ich wyposażeniu
9. Zabrania się przebywania na terenie obiektu podczas wykonywania prac
konserwatorskich lub innych wynikających z decyzji administratora
10. Place zabaw zlokalizowane przy szkołach podstawowych, dla uczniów
tych szkół są udostępniane w dni nauki, w godzinach 800 - 1500
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11. Wszelkie zauważone uszkodzenia urządzeń zabawowych , sportowych,
ławeczek i innych elementów wyposażenia placu należy zgłaszać do
administratora
12. O wszelkich aktach wandalizmu lub innych niebezpiecznych zdarzeniach
mających miejsce na obszarze placu zabaw należy poinformować
administratora i Policję
13.Osoby naruszające zapisy niniejszego regulaminu lub zakłócające
porządek publiczny mogą być usuwane z terenu placu zabaw
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Załącznik nr 2 do Uchwały nr XIII/96/16
Rady Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 22.02.2016r.

REGULAMINKORZYSTANIA Z GMINNCYH TRAWIASTYCH
PIŁKARSKICH BOISK SPORTOWCH I TERENÓW
REKREACYJNYCH
1. Regulamin obowiązuje na obszarze trawiastych piłkarskich boisk
sportowych i terenach rekreacyjnych, będących we władaniu gminy
Zaręby Kościelne
2. Boisko jest obiektem sportowym, służącym rozwojowi sportu i rekreacji
mieszkańców
3. Administratorzy boisk trawiastych i terenów rekreacyjnych zostaną
wskazani przez Wójta Gminy Zaręby Kościelne
4. Osoby korzystające z obiektów, o których mowa w pkt 1 zobowiązane są
do zapoznania się z niniejszym regulaminem i przestrzegania ustalonych
zasad
5. Każda osoba korzystająca z boisk i terenów rekreacyjnych zobowiązana
jest dbać o utrzymanie należytego porządku i estetyki na terenie całego
obiektu oraz utrzymywać w należytym stanie sprzęt sportowy
i rekreacyjny
6. Z boisk i terenów rekreacyjnych należy korzystać zgodnie z ich
przeznaczeniem i zachowaniem ogólnych zasad bezpieczeństwa. W tym
celu zabrania się:
a) użytkowania urządzeń i wyposażenia niezgodnie z regulaminem;
b) niszczenia urządzeń rekreacyjnych, sportowych oraz płyty boiska,
samowolnego przemieszczania urządzeń stanowiących wyposażenie
terenów, o których mowa powyżej;
c) wchodzenie na ogrodzenia i urządzenia sportowe;
d) zaśmiecania terenu i palenia ognisk w miejscach do tego
nieprzystosowanych, palenia tytoniu, wnoszenia oraz zażywania środków
odurzających;
e) wprowadzania zwierząt;
f) prowadzenia działalności handlowej i umieszczania reklam bez
pozwolenia administratora.
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7. Na terenach, o których mowa w pkt 1 nie mogą znajdować się urządzenia
sportowe i rekreacyjne nie będące na ich wyposażeniu
8. Zabrania się przebywania na terenie obiektu podczas wykonywania prac
konserwatorskich lub innych wynikających z decyzji administratora
9. Uwagi dotyczące funkcjonowania obiektów, o których mowa powyżej
należy zgłaszać do administratora
10. O wszelkich aktach wandalizmu lub innych niebezpiecznych zdarzeniach
należy poinformować administratora i Policję
11. Osoby naruszające zapisy niniejszego regulaminu lub zakłócające
porządek publiczny mogą być usuwane
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Załącznik nr 3 do Uchwały nr XIII/96/16
Rady Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 22.02.2016r.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z GMINNYCH BOISK SPORTOWYCH
WIELOFUNKCYJNYCH

1. Regulamin obowiązuje na obszarze boisk sportowych wielofunkcyjnych,
będących we władaniu Gminy Zaręby Kościelne
2. Boisko jest obiektem sportowym, służącym rozwojowi sportu i rekreacji
mieszkańców
3. Administratorzy boisk wielofunkcyjnych zostaną wskazani przez Wójta
Gminy Zaręby Kościelne
4. Osoby korzystające z boisk zobowiązane są do zapoznania się
z niniejszym regulaminem i przestrzegania ustalonych zasad
5. Z boisk zlokalizowanych na terenie szkół można korzystać od
poniedziałku do piątku w godzinach od 800 – 1500 w czasie roku
szkolnego lub w innych godzinach, po uzgodnieniu w właściwym
dyrektorem szkoły
6. Każda osoba korzystająca z boiska zobowiązana jest dbać o utrzymanie
należytego porządku i estetyki na terenie całego obiektu oraz utrzymywać
w należytym stanie sprzęt sportowy stanowiący wyposażenie boiska
7. Z boiska należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem i zachowaniem
ogólnych zasad bezpieczeństwa. W tym celu zabrania się:
a) używania butów z korkami lub kolcami;
b) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego
z przeznaczeniem boisk np. rower, motorowe, deskorolka, rolki itp.;
c) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska, samowolnego
przemieszczania urządzeń stanowiących wyposażenie boisk sportowych;
d) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe;
e) zaśmiecania terenu boiska i palenie ognisk, palenia tytoniu, wnoszenia
i spożywania alkoholu, zażywania środków odurzających oraz
przebywania osób nietrzeźwych;
f) wprowadzania zwierząt;
g) prowadzenia działalności handlowej i umieszczania reklam bez
pozwolenia administratora boiska.
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8. Na boiskach nie mogą znajdować się urządzenia sportowe i rekreacyjne
nie będące na ich wyposażeniu
9. Zabrania się przebywania na terenie obiektu podczas wykonywania prac
konserwatorskich lub innych wynikających z decyzji administratora
10. Uwagi dotyczące funkcjonowania boiska należy zgłaszać do
administratora
11. O wszelkich aktach wandalizmu lub innych niebezpiecznych zdarzeniach
mających miejsce na obszarze boisk należy poinformować administratora
i Policję
12. Osoby naruszające zapisy niniejszego regulaminu lub zakłócające
porządek publiczny mogą być usuwane z terenu boiska
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