
UCHWAŁA NR XXI/103/2016
RADY GMINY PIONKI

z dnia 1 lipca 2016 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z boiska sportowego w Suskowoli należącego do Gminy 
Pionki oraz odpłatności za jego używanie

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt. 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2016 r. poz. 446 t.j.) oraz art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej 
(Dz.U. z 2016 r. poz.573 t.j.) Rada Gminy Pionki uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin korzystania z boiska sportowego zlokalizowanego w miejscowości Suskowola, 
w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do uchwały.

§ 2. Określenie wysokości opłat za korzystanie z boiska sportowego w Suskowoli powierza się Wójtowi 
Gminy Pionki.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pionki.

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

 

Przewodniczący Rady Gminy

Tomasz Wojciech Wróbel

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 13 lipca 2016 r.

Poz. 6366



                                                                                           Załącznik do Uchwały
                                                                                                           Nr XXI/103/2016
                                                                                                           Rady Gminy Pionki
                                                                                                           z dnia 01 lipca 2016 r.

                      REGULAMIN  KORZYSTANIA  Z BOISKA  SPORTOWEGO
                      W  SUSKOWOLI  NALEŻĄCEGO  DO  GMINY  PIONKI

                                                                § 1.

1. Boisko sportowe – piłkarskie położone w miejscowości Suskowola będzie     
     wykorzystywane  na następujące cele:
     1/ prowadzenie nieodpłatnych zajęć lekcyjnych dla uczniów Publicznego
         Zespołu Szkół wg harmonogramu,
     2/ nieodpłatną organizację zawodów sportowych dla uczniów szkół z terenu
         Gminy Pionki,
     3/ nieodpłatną organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży
         z terenu Gminy Pionki.
2. Boisko może być udostępnione do korzystania klubom sportowym działającym
    na terenie Gminy Pionki, a ponadto innym zainteresowanym osobom fizycznym
    i prawnym jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej
    na wniosek podmiotu, który podlega akceptacji Wójta Gminy. Po akceptacji
    wniosku, obiekt będzie udostępniony na podstawie umowy cywilno-prawnej.

                                                             § 2.

1. Kluby sportowe zainteresowane zawarciem umowy winny złożyć do dnia
    30 września każdego roku wnioski, które będą zawierały proponowane terminy
    (harmonogramy) korzystania z boiska w kolejnym roku kalendarzowym.
2. Wnioski podmiotów innych niż wskazane w ust. 1 mogą być składane  w każdym
     czasie i powinny zawierać imię i nazwisko osoby wynajmującej, aktualny adres
     zamieszkania lub siedziby, a ponadto numer NIP, numer telefonu kontaktowego
     oraz szczegółowe wskazanie terminu oddania w używanie.
3. Wnioski podmiotów wskazanych w ust. 2 będą uwzględniane na bieżąco, przy
     założeniu, że proponowane terminy nie pozostają w nieusuwalnej kolizji
     z terminami ustalonymi dla podmiotów wskazanych w ust. 1 oraz pozostają
     zachowane wymogi wynikające z niniejszego Regulaminu.

                                                          § 3.
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1. Na terenie boiska sportowego – piłkarskiego obowiązuje całkowity zakaz:
    1/ zastawiania wejść, wyjść oraz dróg ewakuacyjnych,
    2/ palenia tytoniu oraz wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych
        i wszelkich środków odurzających,
    3/ przebywania osobom nietrzeźwym,
    4/ wnoszenia wszelkiego rodzaju broni, przedmiotów, które mogą być
        użyte jako broń lub pociski, pojemników do rozpylania gazów, substancji
        żrących lub farbujących, butelek, kubków, puszek wykonanych z kruchego
        lub szczególnie twardego materiału, przedmiotów o dużych rozmiarach,
        fajerwerków, kul świecących i innych przedmiotów pirotechnicznych,
        drzewców do flag i transparentów,
    5/ rzucania wszelkimi przedmiotami, rozniecania ognia, zapalania fajerwerków,
        sprzedawania towarów, rozdawania druków i przeprowadzania zbiórek bez
        zgody administratora,
    6/ zaśmiecania obiektu, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych,
    7/ wprowadzania zwierząt,
    8/ wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem
        boiska np. rower, motorower, deskorolka, rolki itp.,
    9/ niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska,
  10/ wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,
  11/ przeszkadzania w zajęciach lub grze,
  12/ zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,
  13/ przebywania na terenie osobom poniżej 15 roku życia bez opiekuna po
        zmroku,
  14/ przebywania i korzystania z obiektu poza godzinami otwarcia.
2. Obiekt dostępny jest przez cały rok. W sytuacji niekorzystnych warunków
    atmosferycznych zagrażających zdrowiu i życiu użytkowników oraz gdy:
    - rozgrywany jest mecz piłkarski lub organizowana jest impreza
      sportowo-rekreacyjna,
    - prowadzone są na niej prace remontowe i konserwatorskie,
    - prowadzone są prace pielęgnacyjne lub modernizacyjne
    administrator może zabronić korzystania z obiektu.
3. Korzystający z boiska sportowego – piłkarskiego zobowiązani są do używania
    odpowiedniego stroju sportowego i obuwia sportowego.

                                                                § 4.

Wszystkich użytkowników boiska obowiązuje ścisłe przestrzeganie przepisów
BHP oraz zachowanie porządku, czystości i estetyki na terenie całego obiektu
lub w jego bezpośrednim otoczeniu.
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