
UCHWAŁA NR XXV/165/2012
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 29 listopada 2012 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z kompleksu boisk „Moje boisko - ORLIK 2012” przy ul. 
Sportowej 11 w Makowie Mazowieckim 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10 i art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. 
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 591 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się Regulamin korzystania z kompleksu boisk „Moje boisko - ORLIK 2012” przy 
ul. Sportowej 11 w Makowie Mazowieckim, stanowiący załącznik do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

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

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Waldemar Zabielski
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Załącznik do Uchwały Nr XXV/165/2012 

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim 

z dnia 29 listopada 2012 r. 

Regulamin korzystania z kompleksu boisk „Moje boisko - ORLIK 2012” przy ul. Sportowej 11 w Makowie 
Mazowieckim 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Regulamin określa zasady korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje boisko – Orlik 2012”, zwanego 
dalej obiektem. 

2. Zarządcą obiektu, zwanym dalej zarządcą, jest Miasto Maków Mazowiecki. 

3. Przedstawicielem zarządcy na terenie obiektu, jest trener środowiskowy, zwany dalej trenerem. 

4. Trener czuwa nad bezpieczeństwem osób korzystających z obiektu, zwanych dalej użytkownikami i w tym 
celu upoważniony jest do wydawania użytkownikom odpowiednich poleceń. 

II. ZASADY KORZYSTANIA Z OBIEKTU 

1. Ogólne zasady korzystania z obiektu: 

1) obiekt jest ogólnodostępny, 

2) korzystanie z obiektu jest bezpłatne, 

3) zajęcia na obiekcie organizuje trener, 

4) w godzinach nie objętych dyżurem trenera, dzieci i młodzież do lat 18 mogą korzystać z obiektu tylko pod 
nadzorem osoby pełnoletniej, 

5) korzystanie z obiektu dopuszczalne jest wyłącznie w obuwiu sportowym o miękkiej, czystej i płaskiej 
podeszwie, 

6) osobom korzystającym z obiektu udostępnia się pomieszczenia socjalne za zgodą trenera, 

7) w sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych o korzystaniu z boisk decyduje trener. 

2. Obiekt czynny jest codziennie. 

1) Dla dzieci i młodzieży szkolnej na  planowane zajęcia szkolne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 
15.30. 

2) Dla wszystkich chętnych: 

a) od poniedziałku do piątku w godzinach 16.00 – 20.00, 

b) w soboty w godzinach 9.00 do 20.00, 

c) w niedziele w godzinach 10.00 do 20.00, 

d) w porze letniej do godziny 22.00. 

3. Dopuszcza się możliwość rezerwacji obiektu: 

1) jeżeli z wnioskiem do trenera wystąpi określona imiennie grupa licząca co najmniej 10 osób, 

2) na czas nie dłuższy niż 1,5 h dziennie. 

4. Zarządca obiektu zastrzega sobie prawo do zmiany godzin otwarcia obiektu w uzasadnionych przypadkach 
w tym w szczególności: zawodów sportowych, imprez rekreacyjno – sportowych, niesprzyjających warunków 
atmosferycznych, naprawy nawierzchni boisk. 

5. Podstawowe obowiązki użytkownika: 
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1) przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu, 

2) stosowanie się do poleceń trenera, 

3) korzystanie z obiektu i jego urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem, 

4) dokonanie wpisu w dzienniku użytkowników obiektu, 

5) przestrzeganie zasad współżycia społecznego, 

6) niezwłoczne informowanie trenera o wszelkich uszkodzeniach urządzeń, kontuzjach i innych zdarzeniach 
mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo użytkowników. 

6. Na terenie obiektu nie wolno: 

1) poruszać się na rowerach, rolkach, deskorolkach i innym sprzęcie mogącym spowodować uszkodzenie 
nawierzchni boisk, 

2) przeszkadzać w zajęciach lub grze, 

3) wchodzić na ogrodzenie i urządzenia sportowe. 

7. Na teren obiektu nie wolno wprowadzać zwierząt. 

III POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Rozstrzygnięcia dotyczące zgodnego z postanowieniami rozdziału II korzystania z boisk podejmuje trener, 
który w zależności od sytuacji może: 

1) nakazać zmianę obuwia sportowego, 

2) zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie, 

3) nakazać opuszczenie terenu. 

2. Wszelkie skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania i korzystania z obiektu przyjmuje Burmistrz Miasta 
w godzinach urzędowania Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim. 
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Uzasadnienie

Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do kompetencji rady należy m. in. 
Ustalanie trybu i zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Ustalenie 
regulaminu ma na celu m. in. zapewnienie bezpieczeństwa dla osób korzystających z obiektu. Z uwagi na to, iż 
przy ul Sportowej 11 w Makowie Mazowieckim powstał kompleks boisk sportowych w ramach programu 
„Moje Boisko – Orlik 2012” podjęcie uchwały jest konieczne i uzasadnione. 
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