
Id: YVIXV-VPOGJ-ZVLTN-KPSON-QQLKZ. Podpisany Strona 1

UCHWAŁA NR LVII/434/10
RADY MIEJSKIEJ W KAMIEŃSKU

z dnia 29 października 2010 r.

w sprawie uchwalenia regulaminu kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012” położonego 
w Kamieńsku przy ul. Sportowej 

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, 
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, 
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, 
Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r.: Nr 180, poz. 
1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 
106, poz. 675 ) uchwala się co następuje: 

§ 1. Ustala się regulamin korzystania z kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012” 
położonego w Kamieńsku, jako gminnego obiektu użyteczności publicznej, stanowiący załącznik do 
niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kamieńska. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Łódzkiego. 
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Kamieńsku 

Jan Bartoszewski
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Załącznik do Uchwały Nr LVII/434/10

Rady Miejskiej w Kamieńsku

z dnia 29 października 2010 r.

Regulamin korzystania z kompleksu sportowego „Orlik 2012" w Kamieńsku 

§ 1. 1. Regulamin określa zasady korzystania z kompleksu sportowego. Kompleks sportowy obejmuje 
boisko do piłki nożnej, boisko wielofunkcyjne oraz zaplecze sanitarno-szatniowe. 

2. Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz stosowania 
się do uwag administratora kompleksu. 

3. Korzystanie z kompleksu jest bezpłatne. 

§ 2. 1. Administratorem kompleksu sportowego „Orlik 2012" jest: w dniach nauki szkolnej 
w godzinach od 8.00 do 15.00 – Szkoła Podstawowa w Kamieńsku, w godzinach od 15.00 do 21.00 oraz 
w pozostałe dni w godzinach od 8.00 do 21.00 – Urząd Miejski w Kamieńsku, który ustanowi gospodarza 
obiektu. 

2. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kamieńsku ustali, w porozumieniu z dyrektorami pozostałych 
szkół, harmonogram korzystania z obiektu przez poszczególne szkoły. W pozostałym zakresie 
harmonogram korzystania z obiektu określa gospodarz obiektu wyznaczony przez Urząd Miejski. 

§ 3. 1. Boisko jest czynne przez cały tydzień i jest dostępne dla wszystkich chętnych mieszkańców 
gminy: Poniedziałek – Piątek w godz. 8.00 - 21.00, Sobota - Niedziela w godz. 9.00 – 21.00, z wyjątkiem 
świąt: 1 listopada, wigilia, pierwszy i drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia, Nowy Rok, Wielki 
Czwartek, Piątek i Sobota, pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych, inne dni zarządzone przez 
Administratora. Wszelkie zmiany znajdą się w harmonogramie wywieszonym na terenie kompleksu 
sportowego. 

2. Godziny otarcia i zamknięcia obiektu sportowego mogą ulec zmianie. 

§ 4. 1. Warunkiem korzystania z kompleksu jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia 
sportowego-zmiennego. 

2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich 
przeznaczeniem zabrania się: 

a) używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców, 

b) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk, na przykład: 
rower, motorower, deskorolka, rolki itp., 

c) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska, 

d) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe, 

e) palenia tytoniu i spożywania alkoholu, 

f) zaśmiecania, 

g) przeszkadzania w zajęciach lub grze, 

h) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych, 

i) wprowadzania zwierząt, 

j) korzystania z boisk bez zgody gospodarza obiektu, 

k) przebywania i korzystania z obiektów poza godzinami otwarcia. 
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§ 5. 1. Osoby korzystające z kompleksu mogą korzystać z pomieszczeń szatni w porozumieniu 
z administratorem. 

2. Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z boiska u administratora, który ustala 
harmonogram imprez oraz rozkład treningów i rozgrywek przeprowadzanych na terenie kompleksu. 

3. Administrator prowadzi rejestr osób korzystających z kompleksu. Do rejestru winny wpisywać się 
wszystkie osoby korzystające z obiektu. 

4. Dzieci do lat 7 mogą korzystać z kompleksu jedynie pod opieką opiekuna-rodzica, lub opiekuna 
grupy. 

§ 6. 1. Wyposażenie i sprzęt sportowy znajdujący się na obiekcie należy użytkować zgodnie 
z przeznaczeniem. 

2. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych o korzystaniu z kompleksu decyduje 
administrator, który może zawiesić korzystanie z obiektu. 

3. Uwagi dotyczące funkcjonowania obiektów sportowych można zgłaszać do administratora. 
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Kamieńsku 

Jan Bartoszewski


