UCHWAŁA NR XXXVII.455.2014
RADY GMINY USTKA
z dnia 28 marca 2014 r.
w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z placów zabaw oraz regulaminów korzystania
z boisk sportowych zlokalizowanych na terenie Gminy Ustka.
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku poz. 594 ze zmianami: Dz. U. z 2013 roku
poz.645, poz. 1318)
Rada Gminy Ustka
uchwala, co następuje:
§1.
Uchwała reguluje zasady i tryb korzystania z obiektów użyteczności publicznej stanowiących
własność Gminy Ustka w zakresie: ogólnodostępnych – gminnych placów zabaw i boisk
sportowych, zwanych dalej „obiektami”.
§2.
Ustala się następujące zasady korzystania z obiektów:
1) obiekty są powszechnie dostępne dla celów i na potrzeby zgodnie z ich przeznaczeniem,
2) korzystanie z obiektów przez osoby fizyczne w celach określonych w pkt. 1 jest
nieodpłatne,
3) korzystanie z poszczególnych rodzajów obiektów odbywa się na zasadach określonych
w regulaminach, o których mowa w § 3.
§3.
1. Uchwala się:
1) Regulamin korzystania z gminnych placów zabaw – stanowiący załącznik Nr 1
do uchwały,
2) Regulamin korzystania z gminnych boisk sportowych wielofunkcyjnych– stanowiący
załącznik Nr 2 do uchwały,
3) Regulamin korzystania z gminnych boisk sportowych piłkarskich – stanowiący
załącznik Nr 3 do uchwały,
2. Regulaminy, o których mowa w ust. 1, ogłoszone są na tablicach informacyjnych,
zlokalizowanych w obszarze obiektu lub bezpośrednio przy obiekcie oraz na tablicy
ogłoszeń Urzędu Gminy Ustka i na stronie internetowej Gminy.
§4.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ustka.

Id: F4B37BF3-0AA6-4780-A9FE-07C627D0C1EC. Uchwalony

Strona 1

§5.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Wacław Laskowski
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Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXVII.455.2014
Rady Gminy Ustka
z dnia 28 marca 2014 roku

REGULAMIN KORZYSTANIA Z GMINNYCH PLACÓW ZABAW
ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE GMINY USTKA
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.
10.

11.

Regulamin obowiązuje na placach zabaw dla dzieci, stanowiących własność Gminy Ustka.
Plac zabaw to ogólnodostępny teren słuŜący zabawie, rekreacji i wypoczynkowi.
Administratorem placu zabaw jest Gmina Ustka.
Osoby korzystające z placu zabaw zobowiązane są do zapoznania się z niniejszym regulaminem
i przestrzegania ustalonych zasad.
Dzieci poniŜej 7 roku Ŝycia mogą przebywać na terenie placu zabaw tylko pod opieką osób
dorosłych (rodziców lub opiekunów). Za dzieci pozostawione na placu zabaw odpowiedzialność
ponoszą ich rodzice lub opiekunowie.
Z urządzeń zabawowych naleŜy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem i zachowaniem
ogólnych zasad bezpieczeństwa.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa uŜytkownikom i korzystania z placu zabaw zgodnie z ich
przeznaczeniem zabrania się:
1)
niszczenia urządzeń zabawowych, sportowych, ławeczek i innych elementów
wyposaŜenia placu,
2)
wprowadzania zwierząt,
3)
uŜywania i jazdy pojazdami kołowymi,
4)
palenia tytoniu, wnoszenia i spoŜywania alkoholu i zaŜywania środków odurzających
oraz przebywania osób nietrzeźwych,
5)
zaśmiecania terenu placu, palenia ognisk, uŜywania materiałów pirotechnicznych oraz
szkodliwych substancji chemicznych.
6)
prowadzenia działalności handlowej i umieszczania reklam bez pozwolenia organu
zarządzającego placem zabaw,
7)
przebywania i korzystania z obiektów poza godzinami otwarcia.
Zabrania się przebywania na terenie obiektu podczas wykonywania prac konserwatorskich lub
innych wynikających z decyzji administratora.
Plac zabaw jest udostępniany codziennie, w godzinach 8.00 – 20.00.
Po godzinie 20.00 obowiązuje zakaz przebywania na placu zabaw.
Wszelkie zauwaŜone uszkodzenia urządzeń zabawowych, sportowych, ławeczek i innych
elementów wyposaŜenia placu naleŜy zgłaszać do Urzędu Gminy Ustka,
ul. Dunina 24, telefon (0-59) 8152 422.
O wszelkich aktach wandalizmu lub innych niebezpiecznych zdarzeniach mających miejsce na
obszarze placu zabaw naleŜy poinformować StraŜ Gminną Gminy Ustka telefon 518 530 580,
(0-59) 815-24 -62 , Policję 997 lub zadzwonić pod numer telefonu alarmowego 112.
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Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXVII.455.2014
Rady Gminy Ustka
z dnia 28 marca 2014 roku

REGULAMIN KORZYSTANIA Z GMINNYCH BOISK SPORTOWYCH
WIELOFUNKCYJNYCH
ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE GMINY USTKA

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.

11.

Regulamin obowiązuje na obszarze boisk sportowych wielofunkcyjnych, stanowiących
własność Gminy Ustka.
Boisko jest obiektem sportowym, słuŜącym rozwojowi sportu i rekreacji mieszkańców.
Administratorem boiska jest Gmina Ustka.
Osoby korzystające z boiska zobowiązane są do zapoznania się z niniejszym regulaminem
i przestrzegania ustalonych zasad.
Z boiska moŜna korzystać codziennie w godzinach od godz. 8.00 do 21.00.
KaŜda osoba korzystająca z boiska zobowiązana jest dbać o utrzymanie naleŜytego porządku
i estetyki na terenie całego obiektu oraz utrzymywać w naleŜytym stanie sprzęt sportowy
stanowiący wyposaŜenie boiska.
Z boiska naleŜy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem i zachowaniem ogólnych zasad
bezpieczeństwa. W tym celu zabrania się:
1) uŜywania butów z korkami lub kolcami,
2) wprowadzania i uŜytkowania sprzętu innego niŜ zgodnego z przeznaczeniem boisk np.:
rower, motorower, deskorolka, rolki, quady itp.,
3) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska, samowolnego przemieszczania urządzeń
stanowiących wyposaŜenie boisk sportowych,
4) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,
5) zaśmiecania terenu boiska i palenia ognisk, palenia tytoniu, wnoszenia i spoŜywania
alkoholu, zaŜywania środków odurzających oraz przebywania osób nietrzeźwych,
6) wprowadzania zwierząt,
7) prowadzenia działalności handlowej i umieszczania reklam bez pozwolenia organu
zarządzającego boiskiem.
8) przebywania i korzystania z obiektów poza godzinami otwarcia.
Zabrania się przebywania na terenie obiektu podczas wykonywania prac konserwatorskich lub
innych wynikających z decyzji administratora.
UŜytkownicy korzystają z boiska na własną odpowiedzialność, odpowiadają materialnie za
wyrządzone szkody.
Uwagi dotyczące funkcjonowania boiska naleŜy zgłaszać do administratora od poniedziałku do
piątku w godzinach od 9.00 do 14.00, tel. kontaktowy do Urzędu Gminy Ustka: (0-59) 8152
422.
O wszelkich aktach wandalizmu lub innych niebezpiecznych zdarzeniach mających miejsce na
obszarze boiska naleŜy poinformować StraŜ Gminną Gminy Ustka, telefon 518 530 580,
(0-59) 815-24 -62 , Policję 997 lub zadzwonić pod numer telefonu alarmowego 112.
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Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXVII.455.2014
Rady Gminy Ustka
z dnia 28 marca 2014 roku

REGULAMIN KORZYSTANIA Z GMINNYCH BOISK SPORTOWYCH PIŁKARSKICH
ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE GMINY USTKA

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.

11.

Regulamin obowiązuje na obszarze boisk sportowych piłkarskich, stanowiących własność
Gminy Ustka.
Boisko jest obiektami sportowym, słuŜącym rozwojowi sportu i rekreacji mieszkańców.
Administratorem boiska jest Gmina Ustka.
Osoby korzystające z boiska zobowiązane są do zapoznania się z niniejszym regulaminem
i przestrzegania ustalonych zasad.
Z boiska moŜna korzystać codziennie w godzinach od godz. 8.00 do 21.00.
KaŜda osoba korzystająca z boiska zobowiązana jest dbać o utrzymanie naleŜytego porządku
i estetyki na terenie całego obiektu oraz utrzymywać w naleŜytym stanie sprzęt sportowy
stanowiący wyposaŜenie boiska.
Z boiska naleŜy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem i zachowaniem ogólnych zasad
bezpieczeństwa. W tym celu zabrania się:
1) wprowadzania i uŜytkowania sprzętu innego niŜ zgodnego z przeznaczeniem boiska np.:
rower, motorower, deskorolka, rolki, quady itp.,
2) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska, samowolnego przemieszczania urządzeń
stanowiących wyposaŜenie boisk sportowych,
3) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,
4) zaśmiecania terenu boiska i palenia ognisk, palenia tytoniu, wnoszenia i spoŜywania
alkoholu, zaŜywania środków odurzających oraz przebywania osób nietrzeźwych,
5) wprowadzania zwierząt,
6) prowadzenia działalności handlowej i umieszczania reklam bez pozwolenia organu
zarządzającego boiskiem.
7) przebywania i korzystania z obiektów poza godzinami otwarcia.
Zabrania się przebywania na terenie obiektu podczas wykonywania prac konserwatorskich lub
innych wynikających z decyzji administratora.
UŜytkownicy korzystają z boiska na własną odpowiedzialność, odpowiadają materialnie
za wyrządzone szkody.
Uwagi dotyczące funkcjonowania boiska naleŜy zgłaszać do administratora od poniedziałku do
piątku w godzinach od 9.00 do 14.00, tel. kontaktowy do Urzędu Gminy Ustka: (0-59) 8152
422.
O wszelkich aktach wandalizmu lub innych niebezpiecznych zdarzeniach mających miejsce na
obszarze boiska naleŜy poinformować StraŜ Gminną Gminy Ustka, telefon 518 530 580,
(0-59) 815-24 -62 , Policję 997 lub zadzwonić pod numer telefonu alarmowego 112.
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