
 

Uchwała nr XXXII/242/2017 

Rady Gminy Sieroszewice 

z dnia 20 grudnia 2017 r. 

 

w sprawie przyjęcia  Regulaminu korzystania  z Gminnego Stadionu Sportowego 

im. Bronisława Malinowskiego w Sieroszewicach 

 

Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 4, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia  

8 marca  1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) Rada Gminy 

Sieroszewice uchwala co następuje: 

 

§1. Uchwala się Regulamin korzystania z Gminnego Stadionu Sportowego  

im. Bronisława Malinowskiego w Sieroszewicach będącego własnością Gminy Sieroszewice, 

który stanowi załącznik do uchwały.  

 

§2. Regulamin podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie, przy wejściu na 

teren  Gminnego Stadionu Sportowego im. Bronisława  Malinowskiego w Sieroszewicach. 

 

§3.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sieroszewice. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik do uchwały nr XXXII/242/2017 r. 

Rady Gminy Sieroszewice z dnia 20 grudnia 2017 r.  

 

REGULAMIN KORZYSTANIA   Z  GMINNEGO  STADIONU  SPORTOWEGO 

 im. Bronisława Malinowskiego w Sieroszewicach 

 

§1.1. Regulamin Gminnego Stadionu Sportowego im. Bronisława  Malinowskiego  

w Sieroszewicach zwany dalej „Regulaminem” określa zasady korzystania z boiska, urządzeń  

i pomieszczeń Gminnego Stadionu Sportowego im. Bronisława Malinowskiego  

w Sieroszewicach. 

2. Gminny Stadion Sportowy im. Bronisława Malinowskiego w Sieroszewicach zwany  

w dalszej treści Regulaminu „Stadionem”, zlokalizowany jest przy ul.  Sportowej i stanowi 

własność Gminy Sieroszewice. 

3. Administratorem Stadionu jest  Gminny Zakład Komunalny w Sieroszewicach,  

ul. Ostrowska 65, 63-405 Sieroszewice. 

 

§2.1. Regulamin obowiązuje na terenie Stadionu i określa zasady korzystania ze Stadionu 

przez osoby fizyczne, osoby prawne oraz inne jednostki organizacyjne nieposiadające 

osobowości prawnej. 

2. Wejście na Stadion jest równoznaczne z przyjęciem i przestrzeganiem Regulaminu. 

 

§3.1.  Stadion jest obiektem użyteczności publicznej i służy przede wszystkim celom  kultury 

fizycznej w zakresie dyscyplin, do których jest przygotowany. 

2.  Stadion może również służyć innym celom w zakresie ustalonym przez  Administratora.  

 

§4. Korzystanie ze Stadionu odbywa się w terminie wcześniej ustalonym z Administratorem. 

 

§5. Za bezpieczeństwo i porządek na stadionie odpowiada Organizator imprezy, treningu lub 

zajęć sportowych.  

 

§6.1. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie Stadionu jedynie pod opieką dorosłego 

opiekuna.  

2.  Ze Stadionu nie mogą korzystać osoby:  

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

odurzających,  

2) zakłócające porządek i używające wulgarnego słownictwa.  

3. Obowiązkiem osób korzystających z infrastruktury Stadionu jest:  

1) używanie odpowiedniego obuwia sportowego,  

2) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas korzystania ze Stadionu i przebywania 

na nim,  

3) zachowywanie zasad czystości i porządku na Stadionie, 



 

4) podporządkowanie się poleceniom osób prowadzących zajęcia lub pracownikom 

odpowiedzialnym  za funkcjonowanie Stadionu.  

 

§7. Na terenie Stadionu zabrania się:  

1) wjazdu pojazdów mechanicznych na bieżnię i płytę boiska, z wyłączeniem pojazdów 

koniecznych dla przeprowadzenia imprezy oraz pojazdów służb ratowniczych  

i porządkowych, 

2) wprowadzania zwierząt  (nie dotyczy osób używających psów jako przewodników  

i służb porządkowych, Policji), 

3) umieszczania na budynkach, urządzeniach, ogrodzeniu napisów, plakatów, reklam lub 

ogłoszeń - bez zgody Administratora, 

4) prowadzenia, bez posiadania stosownych zezwoleń, sprzedaży towarów oraz zbiórek 

pieniężnych lub rzeczowych.  

 

§8. Organizator imprezy odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo uczestników imprezy oraz 

właściwą organizację, porządek i dyscyplinę podczas trwania imprezy. Do obowiązków 

organizatora imprezy należy: 

1) przestrzeganie przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 20 marca 2009 r.  

o bezpieczeństwie imprez masowych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1160 ze zm.), 

przepisów przeciwpożarowych, BHP, Regulaminu Stadionu,  

2) korzystanie ze Stadionu w czasie i zakresie uzgodnionym z Administratorem, 

3) dbałość o bezpieczeństwo uczestników podczas trwania zajęć lub imprez,  

4) wyznaczanie osób odpowiedzialnych za planowane imprezy lub zajęcia,  

5) kontrola wejść osób uprawnionych na zajęcia lub imprezy,  

6) zgodne z harmonogramem rozpoczynanie i kończenie zajęć lub imprez,  

7) utrzymanie czystości, porządku i ładu na wykorzystywanym terenie przez cały czas 

trwania zajęć lub imprezy,  

8) dbałość o powierzone mienie, a w przypadku jego uszkodzenia, obowiązek 

poniesienia kosztów naprawy,  

9) niezwłoczne informowanie Administratora lub osób przez niego upoważnionych  

o przypadkach zagrażających życiu lub zdrowiu uczestników,  

10)  zapewnienie drożności wejść na Stadion oraz dróg na terenie Stadionu,  

w szczególności dróg ewakuacyjnych. 

 

§9. Do obowiązków  uczestników korzystających ze Stadionu należy: 

1) stosowanie się do poleceń Administratora lub osób przez niego upoważnionych oraz 

Organizatora imprezy lub osób przez niego upoważnionych,  

2) przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu, 

3) korzystanie  z urządzeń znajdujących się na Stadionie zgodnie z ich przeznaczeniem, 



 

4) przestrzeganie zakazu wnoszenia i spożywania na terenie Stadionu alkoholu, 

narkotyków, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie 

działających,  

5) przestrzeganie zakazu palenia papierosów, 

6) przestrzeganie zakazu wnoszenia na teren Stadionu sztucznych ogni, rac, świec 

dymnych, pojemników do rozpylania wszelkich gazów i substancji żrących lub 

farbujących, broni, noży, butelek, szklanek, kijów lub innych niebezpiecznych 

przedmiotów, które mogłyby stanowić zagrożenie dla uczestników zajęć lub imprez, 

7) przestrzeganie zakazu używania czapek kominiarek i innych akcesoriów 

utrudniających identyfikację lub ustalenie tożsamości osoby,  

8) przestrzeganie zakazu używania lub rozniecania ognia, 

9) przestrzeganie czystości, ładu i porządku terenu, 

10) dbałość o sprzęt i wyposażenie Stadionu, 

11) załatwianie potrzeb fizjologicznych jedynie w miejscach do tego wyznaczonych, 

12) nieużywanie obraźliwego słownictwa, w tym głoszenia lub eksponowania haseł  

o treściach obscenicznych, wulgarnych lub prowokujących uczestników imprezy do 

działań zagrażających porządkowi i bezpieczeństwu publicznemu, 

13) stosowanie się do zakazu wstępu na obszary nieudostępnione przez Administratora 

lub przeznaczone tylko dla personelu lub innych osób upoważnionych, 

14) stosowanie się do poleceń porządkowych wydanych przez służby porządkowo-

informacyjne Organizatora imprezy a w przypadku interwencji funkcjonariuszy Policji, 

Państwowej Straży Pożarnej do wykonywania ich poleceń, 

15) niezwłoczne powiadamianie Administratora lub osób przez niego upoważnionych  

o zauważonych uszkodzeniach sprzętu, wyposażenia, urządzeń oraz o wszelkich 

zagrożeniach występujących na Stadionie. 

 

§10. O wszystkich wypadkach lub szkodach powstałych na terenie Stadionu należy 

niezwłocznie powiadomić Administratora Stadionu. 
    

§11. Administratorowi Stadionu przysługuje prawo zamknięcia obiektu, spowodowanego 

warunkami atmosferycznymi, klęskami żywiołowymi lub innymi zdarzeniami stwarzającymi 

zagrożenie dla zdrowia, życia lub mienia, przy czym boisko piłkarskie nie może być używane 

w przypadku rozmiękłej nawierzchni spowodowanej deszczem lub śniegiem.   

 

§12.1. W sprawach nieujętych w niniejszym Regulaminie prawo decydowania  

w poszczególnych kwestiach przysługuje Administratorowi. 

2. Dane adresowe Administratora stadionu: Gminny Zakład Komunalny, ul. Ostrowska 65, 

63-405 Sieroszewice, tel. 62 -7351062. 

 

 

 



 

Uzasadnienie do  

uchwały nr XXXII/242/2017 

Rady Gminy Sieroszewice 

z dnia 20 grudnia 2017 r. 

 

w    sprawie przyjęcia  Regulaminu korzystania  z Gminnego Stadionu Sportowego 

im. Bronisława Malinowskiego w Sieroszewicach 

 

 

Zgodnie z powołanym w podstawie prawnej uchwały art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) organy gminy mogą 

wydawać akty prawa miejscowego w zakresie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów 

i urządzeń użyteczności publicznej.  

Gminny Stadion Sportowy im. Bronisława Malinowskiego  w Sieroszewicach jest 

ogólnodostępnym obiektem sportowym służącym mieszkańcom gminy, uczniom szkoły, 

dzieciom i młodzieży, klubom sportowym, grupom zorganizowanym i osobom fizycznym do 

przeprowadzenia zajęć i imprez sportowo – rekreacyjnych, w tym prowadzenia rozgrywek 

sportowych. Ze względu na zapewnienie porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego  

w trosce o bezpieczeństwo uczestników Stadionu należy określić  zasady i tryb korzystania ze 

Stadionu. Wprowadzenie Regulaminu przyczyni się do zachowania ładu i porządku na terenie 

Stadionu.  

Przedmiotowa uchwała stanowi akt prawa miejscowego. Akty prawa miejscowego 

ustanawia rada gminy. 

W związku z powyższym  podjęcie uchwały jest uzasadnione i konieczne.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


