UCHWAŁA Nr XXII/208/16
RADY MIEJSKIEJ W KAMIEŃSKU
z dnia 28 listopada 2016 r.
w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z gminnego obiektu użyteczności publicznej – boisko sportowe
w Gałkowicach Starych, Gmina Kamieńsk.
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt. 4, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym tj. (Dz.
U. z 2016 poz. 446, 1579) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się Regulamin korzystania z gminnego obiektu użyteczności publicznej - boisko sportowe w
Gałkowicach Starych, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kamieńska.
§ 3. Uchyla się Uchwałę Nr XIX/192/16 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 6 października 2016 r. w sprawie
ustalenia Regulaminu korzystania z gminnego obiektu użyteczności publicznej – boisko sportowe w Gałkowicach
Starych, Gmina Kamieńsk.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa
Łódzkiego.

Wiceprzewodnicząca Rady
Miejskiej w Kamieńsku
Renata Jurczyk
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Załącznik do Uchwały Nr XXII/208/16
Rady Miejskiej w Kamieńsku
z dnia 28 listopada 2016 r.
REGULAMIN KORZYSTANIA Z GMINNEGO OBIEKTU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ – BOISKA
SPORTOWEGO W GAŁKOWICACH STARYCH
1. Boisko sportowe w Gałkowicach Starych jest własnością Gminy Kamieńsk, służy rekreacji i wypoczynkowi.
Jest to obiekt użyteczności publicznej przeznaczony dla społeczności lokalnej.
2. Właścicielem obiektu jest Gmina Kamieńsk.
3. Korzystanie z obiektu jest bezpłatne.
4. Obiekt jest czynny w następujących godzinach:
- w okresie obowiązywania czasu letniego od godz. 8.00 do 21.00,
- w okresie obowiązywania czasu zimowego od godz. 8.00 do 18.00.
5. Dzieci poniżej 7 roku życia mogą przebywać na terenie boiska sportowego wyłącznie pod opieką rodziców,
opiekuna prawnego lub osoby dorosłej upoważnionej przez rodzica lub opiekuna prawnego, natomiast dzieci
powyżej 7 roku życia za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
6. Osoby przebywające na boisku sportowym zobowiązane są do zachowania czystości oraz porządku.
7. Zabrania się wstępu na teren boiska sportowego osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub
środków odurzających.
8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom na terenie boiska sportowego zabrania się:
a) używania butów innych niż sportowe,
b) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk np.: rower, motorower,
deskorolka, rolki, quady itp.,
c) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska, samowolnego przemieszczania urządzeń stanowiących
wyposażenie boisk sportowych,
d) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,
e) wprowadzania zwierząt,
f) prowadzenia działalności handlowej i umieszczania reklam bez pozwolenia organu zarządzającego boiskiem.
g) przebywania i korzystania z obiektów poza godzinami otwarcia.
9. Korzystanie z boiska sportowego musi odbywać się zgodnie z ich przeznaczeniem i funkcją.
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10. O wszelkich aktach wandalizmu lub innych niebezpiecznych zdarzeniach na terenie boiska sportowego
należy niezwłocznie poinformować Urząd Miejski w Kamieńsku tel. 446817123, 446817559.

Wiceprzewodnicząca Rady
Miejskiej w Kamieńsku
Renata Jurczyk
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