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UCHWAŁA NR VII/45/2011
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 26 maja 2011 r.

w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z boiska wielofunkcyjnego na ulicy Ciechanowskiej 
w Makowie Mazowieckim 

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, poz. 1591 z późn. zm.), uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się zasady i tryb korzystania z boiska wielofunkcyjnego na ulicy Ciechanowskiej określone 
w Regulaminie stanowiącym złącznik do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Maków Mazowiecki. 

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

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

mgr inż. Waldemar Zabielski
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Uzasadnienie

Stosownie do postanowień art.40 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), organy gminy mogą wydawać akty prawa miejscowego w zakresie zasad 
i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Akty prawa miejscowego ustanawia 
Rada Gminy w formie uchwały (art.41, ust.1 w/w ustawy). Przedkładany Radzie projekt regulaminu zawiera 
zasady i tryb korzystania z wielofunkcyjnego boiska sportowego usytuowanego na działce nr 746/3 oraz 748/5 
użyczonej Miastu przez Spółdzielnię Mieszkaniową Lokatorsko-Własnościową „Jubilatka”. 
W celu prawidłowego korzystania z obiektu przez użytkowników niezbędne jest opracowanie i wdrożenie 
regulaminu korzystania z boiska wielofunkcyjnego. Mając na uwadze powyższe, podjęcie przedmiotowej uchwały 
uznać należy za zasadne. 
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Załącznik do Uchwały Nr VII/45/2011

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim

z dnia 26 maja 2011 r.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO 

1. Boisko wielofunkcyjne jest obiektem ogólniedostępnym. 

2. Administratorem obiektu jest Urząd Miejski w Makowie Mazowieckim, ul. Moniuszki 6, 06-200 Maków 
Mazowiecki. 

3. Boisko jest czynne od poniedziałku do niedzieli w godzinach 8.00 – 22.00. 

4. Z boiska mogą korzystać wszystkie osoby pod warunkiem, że użytkują obiekt zgodnie z jego 
przeznaczeniem sportowym. 

5. Dzieci do lat 12 mogą przebywać na terenie boiska pod opieką osób pełnoletnich. 

6. Z obiektu nie mogą korzystać osoby: 

1) których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub które są pod działaniem środków odurzających, 

2) z przeciwwskazaniami lekarskimi. 

7. Osoby korzystające z obiektu zobowiązane są do: 

1) przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu, 

2) odpowiedniego wyposażenia w niezbędne środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie, 

3) przestrzegania zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z urządzeń i sprzętu sportowego, 

4) utrzymania czystości i porządku, 

5) podporządkowania się poleceniom pracowników administratora. 

8. Na terenie obiektu zabrania się: 

1) korzystania z urządzeń sportowych niezgodnie z ich przeznaczeniem, 

2) palenia papierosów, picia napojów alkoholowych, stosowania środków odurzających, 

3) wnoszenia i używania sprzętu nie sportowego (petard, szklanych opakowań, materiałów łatwopalnych), 

4) wprowadzania zwierząt, 

5) jazdy rowerem lub innym pojazdem, 

6) rozkładania sprzętu sportowego bez obecności opiekuna lub pracowników administratora, 

7) stwarzania zagrożeń narażających siebie i innych na utratę zdrowia i kalectwo. 

9. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia znajdujące się na terenie obiektu ponoszą pełną odpowiedzialność 
finansową za wyrządzone szkody. 

10. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego Regulaminu będą usuwane z boiska. 

11. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku będą pociągnięte do odpowiedzialności karno – 
administracyjnej. 

12. Każdy wypadek oraz wszelkie uszkodzenia urządzeń sportowych należy niezwłocznie zgłosić 
administratorowi obiektu pod nr telefonu: /29/ 717 10 64 lub /29/ 717 10 02. 

13. Administrator może kontrolować korzystanie z obiektu, a w razie stwierdzenia naruszenia Regulaminu 
zakazać korzystania z obiektu. 

14. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy pozostawione na terenie obiektu. 


