
UCHWAŁA NR 153/XXVI/12
RADY GMINY PRZYŁĘK

z dnia 19 października 2012 r.

w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z placów zabaw i boisk sportowych ogólnie dostępnych, 
będących własnością Gminy Przyłęk 

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 
142 z późn. zm.)1) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uchwala się: 

1) Regulamin korzystania z boisk wielofunkcyjnych, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

2) Regulamin korzystania z placów zabaw, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Regulamin o których mowa w § 1 podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy 
ogłoszeń w Urzędzie Gminy Przyłęk, ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Przyłęk oraz na 
tablicach informacyjnych usytuowanych przy wejściu na ww. obiekty. 

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

 

Przewodniczacy Rady Gminy 

Wojciech Szmajda

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 
113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 
1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 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. 1241z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 
230 z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281 i Nr 149, poz. 887 oraz 2012 r. poz. 
567.
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 153/XXVI/12 

Rady Gminy Przyłęk 

z dnia 19 października 2012 r. 

REGULAMIN KORZYSTANIA 
Z BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO 

1. Administratorem kompleksów sportowych jest Gmina Przyłęk. 

2. Boisko wielofunkcyjne na kompleksie sportowym jest czynne codziennie w godz. 8.00 - do zmroku. 

a. w dni nauki szkolnej w godzinach 7.00 – 15.00 korzystają uczniowie szkół. 

3. Korzystanie z boiska wielofunkcyjnego jest bezpłatne. 

4. Młodzież i osoby dorosłe mogą korzystać z boiska w godzinach jego otwarcia pod warunkiem, że użytkują 
obiekt zgodnie z jego sportowym przeznaczeniem. 

5. Wejście na boisko możliwe jest tylko w obuwiu sportowym o płaskiej podeszwie (zabrania się używania 
butów piłkarskich na korkach oraz kolców). 

6. Wszyscy użytkownicy boiska zobowiązani są do zachowania czystości i dbania o urządzenia. 

7. Na terenie boiska obowiązuje zakaz: 

• palenia tytoniu, 

• spożywania napojów alkoholowych, 

• przyjmowania środków odurzających, 

• żucia gumy, 

• zakłócania porządku i używania słów wulgarnych, 

• wprowadzania zwierząt, 

• poruszania się pojazdami (np. rower, motorower, deskorolka itp.) 

• zaśmiecania terenu i niszczenia sprzętu i urządzeń; 

• wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe. 

8. Osoby niszczące sprzęt i urządzenia boiska, bądź ich opiekunowie prawni, ponoszą odpowiedzialność 
materialną. 

9. Kary za zniszczenia naliczane będą proporcjonalnie do wielkości zniszczeń i wartości zniszczonego mienia. 

10. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku na boisku będą pociągnięte do odpowiedzialności 
karno-administracyjnej. 

Osoby naruszające niniejszy regulamin lub zakłócające porządek publiczny, 
będą usuwane z terenu kompleksu boisk. 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 153/XXVI/12 

Rady Gminy Przyłęk 

z dnia 19 października 2012 r. 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLACU ZABAW 

1. Plac zabaw dla dzieci i młodzieży w wieku do 13 lat to ogólnodostępny teren służący zabawie, rekreacji 
i wypoczynkowi. 

2. Administratorem obiektu jest Gmina Przyłęk. 

3. Korzystanie z placu zabaw jest bezpłatne. 

4. Dzieci poniżej 7 lat mogą przebywać na terenie placu zabaw wyłącznie pod opieką rodziców lub opiekunów. 
Dzieci powyżej 7 lat mogą przebywać na placu zabaw bez opieki wyłącznie na odpowiedzialność rodziców lub 
opiekunów. 

5. Korzystanie z urządzeń zabawowych i przebywanie na placu zabaw może się odbywać w godzinach od 8.00 
do zmroku. 

6. Z urządzeń zabawowych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem. 

7. W celu zapewnienia bezpiecznego korzystania z placu zabaw zabrania się: 

a) wspinania na górne elementy konstrukcji urządzeń zabawowych, 

b) niewłaściwego korzystania z huśtawek, ważek itp. przez więcej niż jedno dziecko na jednym miejscu, 

c) zaśmiecania terenu, 

d) niszczenia roślinności, 

e) dewastowania urządzeń zabawowo – rekreacyjnych oraz ogrodzeń, 

f) korzystania z uszkodzonych urządzeń zabawowo rekreacyjnych, 

g) zakłócania spokoju i porządku publicznego, 

h) palenia ognisk oraz wnoszenia materiałów pirotechnicznych i szkodliwych substancji chemicznych, 

i) wprowadzania zwierząt, 

j) wjeżdżania rowerami, motorowerami, motocyklami i samochodami, 

k) palenia papierosów, spożywania napojów alkoholowych lub innych środków odurzających, oraz używania 
wulgarnych słów, 

l) wstępu osobom nietrzeźwym. 

8. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy regulaminu będą usuwane z obiektu niezależnie od 
ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczenia. 

9. Za wszelkie obrażenia poniesione w wyniku korzystania z placu zabaw odpowiedzialność ponosi rodzic lub 
opiekun prawny poszkodowanego. 

10. Za szkody materialne powstałe na obiekcie w wyniku niewłaściwego użytkowania lub dewastacji 
odpowiadają korzystający, a w przypadku niepełnoletnich, rodzice lub prawni opiekunowie. 

11. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na placu zabaw. 

12. Korzystający z obiektu są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania regulaminu. 

13. O wszelkich zauważonych nieprawidłowościach dotyczących obiektu, należy bezzwłocznie zawiadomić 
Urząd Gminy Przyłęk, 26–704 Przyłęk, tel. (48) 677 30 16. 
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14. Wykaz telefonów alarmowych: 

1) policja – 997, tel. kom. – 112 

2) straż pożarna - 998 

3) pogotowie ratunkowe – 999 
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym, Rada Gminy ustala zasady i tryb korzystania 
z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Place zabaw jak i boiska sportowe, zlokalizowane na 
terenach gminnych, stanowią takie właśnie obiekty użyteczności publicznej. Są one wyposażone w urządzenia 
zabawowe i pełnią funkcje sportowo - rekreacyjno - wypoczynkową dla dzieci i młodzieży. Uchwalone 
regulaminy nakładają na osoby korzystające z tych obiektów, obowiązek stosowania określonych norm i zasad. 
Wprowadzenie regulaminu korzystania z placów zabaw i boisk sportowych, ma na celu ustalenie zasad 
właściwego korzystania z tych urządzeń ograniczając jednocześnie akty wandalizmu i chuligaństwa. 

Dlatego podjęcie uchwały uważa się za zasadne. 
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