
UCHWAŁA NR XXX/245/2014
RADY GMINY LUBRZA

z dnia 13 lutego 2014 r.

w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z obiektów sportowych w Gminie Lubrza 

Na podstawie art. 40 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 
594; poz. 645; poz. 1318) Rada Gminy Lubrza uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się regulamin korzystania z obiektów sportowych w Gminie Lubrza w brzmieniu stanowiącym 
załącznik do niniejszej uchwały. 

2. Regulamin, o którym mowa w ust. 1 wraz z informacją zawierającą dane zarządcy obiektu i numery 
telefonów kontaktowych i alarmowych należy umieścić w miejscu widocznym dla użytkowników obiektów 
sportowych. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubrza. 

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

 

Przewodniczący Rady 

Elżbieta Szwadowska
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Załącznik do Uchwały 
Rady Gminy Lubrza nr XXX/245/2014 

z dnia 13 lutego 2014r. 
 

Regulamin korzystania z obiektów sportowych w Gminie Lubrza. 
 
1. Regulamin określa zasady korzystania z obiektów sportowych stanowiących własność 

Gminy Lubrza. 
2. Za obiekty sportowe uznaje się stadiony, boiska, boiska wielofunkcyjne oraz korty 

tenisowe i place zabaw wraz z wyposażeniem, a także służące im zaplecze socjalne. 
3. Z obiektów sportowych korzystają mieszkańcy Gminy Lubrza, w szczególności: 

1) dzieci i młodzież (pod opieką dorosłych); 
2) szkoły, kluby sportowe, organizacje społeczne; 
3) dorośli. 

4. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z obiektów o których mowa w ust. 2 pod nadzorem 
osób dorosłych. 

5. Korzystanie z obiektów sportowych dla celów rekreacji i kultury fizycznej przez 
mieszkańców Gminy Lubrza jest bezpłatne. 

6. Warunkiem korzystania z obiektów sportowych przez uczestniczących w zajęciach 
sportowych, treningach i innych formach aktywizacji ruchowej jest posiadanie 
odpowiedniego obuwia sportowego dostosowanego do nawierzchni obiektu sportowego. 

7. Za szkody materialne powstałe na skutek nieprawidłowego korzystania z obiektu 
sportowego, jego urządzeń i sprzętu odpowiadają korzystający, a w przypadku 
niepełnoletnich ich opiekunowie i rodzice. 

8. Na terenie obiektów sportowych zakazuje się: 
1) użytkowania sprzętu i wyposażenia obiektu sportowego niezgodnie 

z przeznaczeniem; 
2) wprowadzania i używania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem obiektu, 
3) niszczenia urządzeń sportowych i nawierzchni obiektu przez niewłaściwą 

eksploatację; 
4) wchodzenia na ogrodzenie, słupy oświetleniowe, bramki, itp.; 
5) wjazdu na teren obiektów sportowych pojazdami bez odrębnego zezwolenia; 
6) wnoszenia: opakowań szklanych, ostrych, metalowych przedmiotów, pojemników 

do rozpylania gazów, substancji pirotechnicznych, kijów, pałek, kamieni, itp.; 
7) wprowadzania zwierząt; 
8) palenia tytoniu; 
9) spożywania napojów alkoholowych,; 
10) przyjmowania środków odurzających; 
11) przebywania osób w stanie nietrzeźwym; 
12) używania ognia w sposób niekontrolowany; 
13) zaśmiecania; 
14) zakłócania przebiegu zorganizowanych zajęć sportowych; 
15) umieszczania reklam bez zgody zarządcy obiektu; 
16) przebywania i korzystania z obiektów poza godzinami otwarcia (dotyczy obiektów 

ogrodzonych i zamykanych); 
17) używania wulgaryzmów. 

9. Wszystkich użytkowników obiektów sportowych obowiązuje ścisłe przestrzeganie 
przepisów przeciwpożarowych, przepisów BHP oraz zachowanie porządku i czystości na 
obiekcie i w jego bezpośrednim otoczeniu. 
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10. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych o użytkowaniu obiektów 
sportowych decyduje jednostka zarządzająca obiektem na podstawie umowy użyczenia 
lub osoba administrująca z ramienia Gminy Lubrza. 

11. Dopuszcza się możliwość wyłącznego korzystania z obiektów sportowych przez grupy 
zorganizowane za uzgodnieniem z jednostką zarządzającą na podstawie umowy użyczenia 
lub z osobą administrującą z ramienia Gminy Lubrza, najpóźniej na dwa dni przed 
terminem korzystania z obiektu. 

12. Poza zajęciami prowadzonymi przez kluby sportowe i Gminę Lubrza oraz 
zorganizowanym korzystaniem z obiektów o których mowa w ust. 2 umożliwia się wolne 
i nieodpłatne korzystanie z tych obiektów na zasadach określonych w niniejszym 
regulaminie dla wszystkich mieszkańców Gminy Lubrza. 

13. Odpowiedzialność za organizację treningów, zajęć, zawodów i innych imprez ponosi ich 
organizator. 

14. Uwagi dotyczące funkcjonowania oraz rezerwacji obiektu sportowego można zgłaszać do 
zarządcy: od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-14:00. 

15. Przystąpienie do korzystania z obiektów sportowych jest jednoznaczne z akceptacją zasad 
określonych w niniejszym Regulaminie. 
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