
UCHWAŁA Nr XI/58/2015 

RADY MIEJSKIEJ W POGORZELI 

z dnia 17 września 2015 r. 

w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z boiska sportowego w Pogorzeli 

 

Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) Rada Miejska uchwala,  

co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się regulamin korzystania z boiska sportowego w Pogorzeli. 

§ 2. Regulamin korzystania z boiska sportowego w Pogorzeli stanowi załącznik do uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli. 

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

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

 

 

 

 

Uchwałę przygotował: 

W. Kulski 

 

 

 



UZASADNIENIE 

do UCHWAŁY Nr XI/58/2015 

RADY MIEJSKIEJ W POGORZELI 

z dnia 17 września 2015 r. 

w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z boiska sportowego w Pogorzeli 

 

Zgodnie z art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym- gminy mogą wydawać akty 
prawa miejscowego w zakresie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń 
użyteczności publicznej.  

W związku z faktem, iż boisko sportowe w Pogorzeli, stanowi gminny obiekt użyteczności 
publicznej, z którego korzysta szerokie grono użytkowników, należy określić szczegółowe 
zasady korzystania z ww. obiektu. 

Stosowanie zasad określonych w regulaminie stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały, 
pozwoli na sprawne i bezpieczne korzystanie z obiektu. 

Niniejsza uchwała jako akt prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności 
statutowej organizacji pożytku publicznego została poddana konsultacjom z organizacjami 
pozarządowymi oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Wielkopolskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                          Załącznik do Uchwały Nr XI/58/2015 
                                                                           Rady Miejskiej w Pogorzeli 
                                                                          z dnia 17 września 2015 r. 

 

Regulamin Boiska Sportowego 

przy ul. Zielonej w Pogorzeli 

1. Boisko jest obiektem sportowym stanowiącym własność Gminy Pogorzela –  
    administrowanym przez Ludowy Zespół Sportowy LEW Pogorzela. 
2. Boisko jest czynne codziennie w godzinach 8:00-22:00  
3. Z boiska mogą korzystać: drużyny piłkarskie, zorganizowane drużyny (grupy)  
    pod nadzorem trenera lub wychowawcy w czasie ustalonym w  
    harmonogramie przez Zarząd Klubu LZS LEW Pogorzela.  
4. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych Zarząd Klubu może  
    zabronić korzystania z obiektu.  
5. Boisko jest obiektem sportowym powszechnie dostępnym.  
6. Korzystający z boiska zobowiązani są do bezwzględnego podporządkowania  
    się poleceniom przedstawiciela Klubu lub Urzędu Miejskiego w Pogorzeli.  
7. Organizatorzy imprez, widzowie i inne osoby przebywające na obiekcie  
    powinni stosować się do zarządzeń i poleceń administratora obiektu,  
    pracowników obiektów sportowych oraz organów porządkowych. 
8. Wszystkie wypadki lub szkody należy natychmiast zgłaszać  
   administratorowi obiektu.  
9. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku na boisku będą  
   pociągane do odpowiedzialności karno-administracyjnej.  
10. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom boiska zabrania się: 
 wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem  
   boiska, np./rower, motorower, deskorolka, rolki itp./  
 niszczenie urządzeń sportowych i płyty boiska,  
 wchodzenie na ogrodzenie i urządzenia sportowe,  
 palenia tytoniu i spożywania alkoholu lub innych używek,  
 przebywania osobom będących po spożyciu: alkoholu lub środków  
  odurzających, 
 zaśmiecania obiektu, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych,  
 przeszkadzania w zajęciach i w grze,  



 rozniecania ognia,  
 wnoszenia instrumentów wytwarzających hałas napędem mechanicznym,  
 widzom - wchodzenia na płytę główną boiska podczas imprez sportowych, 
 zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,  
 przebywania na terenie osobom poniżej 18 roku życia bez opiekunów prawnych 
po zmroku,  
 wprowadzania zwierząt,  
 wnoszenia na boisko sportowe wszelkich niebezpiecznych przedmiotów (broni 
wszelkiego rodzaju, przedmiotów mogących służyć jako broń lub pociski, 
substancji żrących - szkodliwych dla zdrowia ludzi, butelek, fajerwerk, petard, 
świec dymnych, przedmiotów pirotechnicznych, kijów, prętów, łańcuchów, siekier, 
młotków, itd.),  
 korzystania z boiska bez zgody przedstawiciela Klubu  lub pracownika Urzędu 
Miejskiego w Pogorzeli,  
 przebywania i korzystania z obiektów poza godzinami otwarcia.  
11. Uwagi dotyczące funkcjonowania boisk należy zgłaszać do administratora: od 
poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00 – 65 573 46 20. 

 

 

 

 


