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UCHWAŁA NR LVI/79/2010
RADY MIASTA BRZEZINY

z dnia 31 sierpnia 2010 r.

w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Miasto 
Brzeziny 

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 ust. 1ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 
214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, 
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 
327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 i 2009 r. Nr 52, poz. 420, 
Nr 157, poz. 1241, z 2010 Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675) w związku z art. 50 ust. 1 ustawy z dnia18 
stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675, Nr 171, poz. 1208, z 2008 r. Nr 195, poz. 
1200, z 2009 r. Nr 62, poz. 504, Nr 97, poz. 801, Nr 1809) Rada Miasta Brzeziny uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się następujące regulaminy korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej 
należących do Gminy Miasto Brzeziny: 

1) Regulamin korzystania z obiektu sportowego przy ul. Sportowej 1 w Brzezinach, stanowiący załącznik nr 1 do 
uchwały, 

2) Regulamin korzystania z boiska ze sztuczną nawierzchnią trawiastą przy ul. Sportowej 1 w Brzezinach, 
stanowiący załącznik nr 2 do uchwały, 

3) Regulamin korzystania z boiska międzyszkolnego Szkoły Podstawowej nr 2 i Gimnazjum w Brzezinach, 
stanowiący załącznik nr 3 do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brzeziny. 

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

 

PRZEWODNICZĄCY RADY 
MIASTA BRZEZINY 

Zbigniew Bączyński
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Załącznik nr 1 do uchwały Nr LVI/79/2010 Rady Miasta 

Brzeziny z dnia 31sierpnia 2010 r. w sprawie przyjęcia 

regulaminów korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności 

publicznej Gminy Miasto Brzeziny 

Regulamin korzystania z obiektu sportowego przy ul. Sportowej 1 w Brzezinach 

§ 1. Właścicielem obiektu sportowego boisk sportowych w Brzezinach, przy ul. Sportowej 1 jest Gmina Miasto 
Brzeziny (Urząd Miasta Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16, 95-060 Brzeziny, tel.: 46 874 22 24, faks: 46 874 27 93, e-
mail: brzeziny@brzeziny.pl, http://www.brzeziny.pl). 

§ 2. 1. Obiekt sportowy posiada 495 wydzielonych miejsc siedzących dla publiczności i składa się z boiska 
głównego z nawierzchnią trawiastą, boiska bocznego z nawierzchnią trawiastą, kortów tenisowych, boiska ze 
sztuczną nawierzchnią trawiastą. 

2. Zasady korzystania z boiska ze sztuczną nawierzchnią trawiastą określa odrębny regulamin. 

§ 3. 1. Z boisk sportowych z nawierzchnią trawiastą można korzystać od poniedziałku do piątku w godz. 15.00 
– 21.00 oraz w soboty i niedziele od godz. 11.00 do godz. 21.00, chyba że nie pozwalają na to warunki 
atmosferyczne. 

2. Korzystanie z obiektu sportowego w innym czasie jest możliwe po uzyskaniu pisemnej zgody właściciela. 

§ 4. Właściciel obiektu zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu zajęć na obiekcie w celu 
przeprowadzenia imprez sportowo-rekreacyjnych, kulturalnych lub widowiskowych, po uprzednim uzgodnieniu 
z korzystającym z obiektu. 

§ 5. Korzystający z boisk zobowiązani są do używania strojów sportowych oraz odpowiedniego obuwia 
sportowego. 

§ 6. Na boiskach mogą przebywać wyłącznie osoby uczestniczące w zajęciach wraz z instruktorem, 
nauczycielem lub trenerem. 

§ 7. Na boiska zabrania się wprowadzania zwierząt, wjeżdżania i poruszania się pojazdami silnikowymi 
i rowerami oraz jazdy na rolkach, wrotkach, deskorolkach i innym podobnym sprzęcie. 

§ 8. Korzystający z boiska zobowiązany jest do niezwłocznego powiadamiania właściciela o stwierdzonych 
usterkach i szkodach na obiekcie. 

§ 9. Po zakończeniu użytkowania boisk korzystający zobowiązany jest do pozostawienia boisk, znajdujących 
się na nim urządzeń i sprzętu w stanie niepogorszonym, nie ponosi on jednak odpowiedzialności za ich zużycie 
w następstwie prawidłowego korzystania. 

§ 10. Zabrania się wnoszenia na teren obiektu materiałów i przedmiotów niebezpiecznych takich jak: butelki, 
puszki, kubki itp. wykonane z kruchego, pękającego lub twardego materiału. 

§ 11. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych i przyjmowania 
środków odurzających, oraz przebywania na nim osób w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków 
odurzających (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa). 

§ 12. Wszystkich użytkowników obiektu obowiązuje ścisłe przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych, 
przepisów BHP oraz zachowanie porządku i czystości na terenie boiska, w jego bezpośrednim otoczeniu, jak 
również dbałość o wszystkie znajdujące się na terenie boiska urządzenia i sprzęt. Z urządzeń i sprzętu należy 
korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem. 

§ 13. Korzystający z boisk zobowiązany jest we własnym zakresie zadbać o: 

1) porządek na terenie boiska w trakcie korzystania, 

2) bezpieczeństwo jego użytkowników. 

§ 14. Korzystający we własnym zakresie ubezpiecza się od następstw nieszczęśliwych wypadków. 
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§ 15. Korzystający z obiektu ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie urazy i kontuzje powstałe w trakcie 
korzystania z obiektu na zasadach określonych przepisami kodeksu cywilnego. 

§ 16. 1. Korzystający i przebywający na terenie obiektu winni stosować się do zaleceń zawartych w niniejszym 
regulaminie. 

2. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste wniesione na teren obiektu. 

§ 17. Działająca w imieniu właściciela obsługa obiektu w zależności od sytuacji może: 

1) zwrócić uwagę na niewłaściwe zachowanie, nieprzestrzeganie regulaminu oraz poleceń obsługi obiektu, 

2) nakazać opuszczenie terenu obiektu, 

3) wezwać policję lub inne służby porządkowe. 

Pamiętaj!!! POGOTOWIE RATUNKOWE 999 STRAZ POŻARNA 998 POLICJA 997 TEL. ALARMOWY 
112 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY 
MIASTA BRZEZINY 

Zbigniew Bączyński
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVI/79/2010 Rady Miasta 

Brzeziny z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie przyjęcia 

regulaminów korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności 

publicznej Gminy Miasto Brzeziny 

Regulamin korzystania z boiska ze sztuczną nawierzchnią trawiastą przy ul. Sportowej 1 w Brzezinach 

§ 1. Właścicielem boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią trawiastą w Brzezinach, przy ul. Sportowej 
1 jest Gmina Miasto Brzeziny (Urząd Miasta Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16, 95-060 Brzeziny, tel.: 46 874 22 24, 
faks: 46 874 27 93, e-mail: brzeziny@brzeziny.pl, http://www.brzeziny.pl). 

§ 2. 1. Z boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią można korzystać od poniedziałku do piątku w godz. 
15.00 – 21.00 oraz w soboty i niedziele od godz. 9.00 do godz. 19.00, chyba że nie pozwalają na to warunki 
atmosferyczne. 

2. Korzystanie z boiska w innym czasie jest możliwe po uzyskaniu pisemnej zgody właściciela. 

§ 3. Właściciel boiskiem zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu zajęć na obiekcie w celu 
przeprowadzenia imprez sportowo-rekreacyjnych, kulturalnych lub widowiskowych, po uprzednim uzgodnieniu 
z korzystającym z boiska. 

§ 4. Korzystający z boiska zobowiązani są do używania strojów sportowych oraz odpowiedniego obuwia 
sportowego. Na płycie boiska obowiązuje bezwzględny zakaz używania obuwia piłkarskiego z kołkami 
wkręcanymi (metalowymi lub plastikowymi). Zaleca się stosowanie obuwia halowego. 

§ 5. Na boisku mogą przebywać wyłącznie osoby uczestniczące w zajęciach wraz z instruktorem, nauczycielem 
lub trenerem. 

§ 6. Na boisko zabrania się wprowadzania zwierząt, wjeżdżania i poruszania się pojazdami silnikowymi 
i rowerami oraz jazdy na rolkach, wrotkach, deskorolkach i innym podobnym sprzęcie. Ze względów 
bezpieczeństwa, podczas zajęć na boisku zabronione jest przebywanie na terenie obiektu osób z małymi dziećmi. 

§ 7. Korzystający z boiska zobowiązany jest do niezwłocznego powiadamiania właściciela o stwierdzonych 
usterkach i szkodach na obiekcie. 

§ 8. Po zakończeniu użytkowania boiska korzystający zobowiązany jest do pozostawienia boiska, znajdujących 
się na nim urządzeń i sprzętu w stanie niepogorszonym, nie ponosi on jednak odpowiedzialności za jego zużycie 
w następstwie prawidłowego korzystania. 

§ 9. Zabrania się wnoszenia na teren boiska materiałów i przedmiotów niebezpiecznych takich jak: butelki, 
puszki, kubki itp. wykonane z kruchego, pękającego lub twardego materiału. 

§ 10. Na terenie boiska obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych i przyjmowania 
środków odurzających, oraz przebywania na nim osób w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków 
odurzających (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa). 

§ 11. Wszystkich użytkowników boiska obowiązuje ścisłe przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych, 
przepisów BHP oraz zachowanie porządku i czystości na terenie boiska, w jego bezpośrednim otoczeniu, jak 
również dbałość o wszystkie znajdujące się na terenie boiska urządzenia i sprzęt. Z urządzeń i sprzętu należy 
korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem. 

§ 12. Korzystający z boiska zobowiązany jest we własnym zakresie zadbać o: 

1) porządek na terenie boiska w trakcie korzystania, 

2) bezpieczeństwo jego użytkowników. 

§ 13. Korzystający we własnym zakresie ubezpiecza się od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

§ 14. Korzystający z boiska ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie urazy i kontuzje powstałe w trakcie 
korzystania z boiska na zasadach określonych przepisami kodeksu cywilnego. 
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§ 15. 1. Korzystający i przebywający na terenie boiska winni stosować się do zaleceń zawartych w niniejszym 
regulaminie. 

2. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste wniesione na teren obiektu. 

§ 16. Działająca w imieniu właściciela obsługa boiska w zależności od sytuacji może: 

1) zwrócić uwagę na niewłaściwe zachowanie, nieprzestrzeganie regulaminu oraz poleceń obsługi boiska, 

2) nakazać opuszczenie terenu boiska, 

3) wezwać policję lub inne służby porządkowe. 

Pamiętaj!!! POGOTOWIE RATUNKOWE 999 STRAZ POŻARNA 998 POLICJA 997 TEL. ALARMOWY 
112 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY 
MIASTA BRZEZINY 

Zbigniew Bączyński
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Załącznik nr 3 do uchwały Nr LVI/79/2010 Rady Miasta 

Brzeziny z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie przyjęcia 

regulaminów korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności 

publicznej Gminy Miasto Brzeziny 

Regulamin korzystania z boiska międzyszkolnego Szkoły Podstawowej nr 2 i Gimnazjum w Brzezinach 

§ 1. Boisko szkolne jest miejscem przeznaczonym do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego, zajęć 
rekreacyjno – sportowych oraz spędzania przerw międzylekcyjnych przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 i 
Gimnazjum w Brzezinach. 

§ 2. Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się pod nadzorem nauczyciela. 

§ 3. Za bezpieczeństwo uczniów biorących udział w zorganizowanych formach zajęć szkolnych odpowiada 
nauczyciel prowadzący zajęcia. 

§ 4. Przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu szkoły nie ponoszą odpowiedzialności za 
bezpieczeństwo uczniów i innych osób znajdujących się na terenie boiska międzyszkolnego. 

§ 5. Młodzież i osoby dorosłe mogą przebywać na terenie boiska po zajęciach lekcyjnych, pod warunkiem, że 
użytkują obiekt zgodnie z jego sportowym przeznaczeniem. 

§ 6. Wszelkie uszkodzenia boiska i jego urządzeń należy zgłaszać do nauczyciela wychowania fizycznego lub 
nauczyciela dyżurującego. 

§ 7. Stan techniczny obiektu sportowego i jego urządzeń kontrolują nauczyciele prowadzący zajęcia. 

§ 8. Na terenie boiska obowiązuje zakaz: 

1) wprowadzania psów i innych zwierząt, 

2) niszczenia urządzeń, 

3) palenia papierosów, 

4) spożywania napojów alkoholowych, 

5) przebywania osobom pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, 

6) zaśmiecania terenu, 

7) palenia ognisk. 

§ 9. Za stan boiska i jego wyposażenie odpowiadają osoby korzystające na zasadach określonych przepisami 
kodeksu cywilnego. 

§ 10. Szkoły nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu. 
Użytkownicy korzystają z boiska na własną odpowiedzialność. 

§ 11. Pracownik szkoły, w zależności od sytuacji może: 

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

2) nakazać opuszczenie terenu boiska, 

3) wezwać Policję. 

§ 12. Dla osób z zewnątrz boisko czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 15.00-21.00, w soboty, 
niedziele i święta oraz w okresie wakacyjnym w godz. 8.00-21.00. 

§ 13. Korzystający z obiektu zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania niniejszego regulaminu. 

§ 14. Z uwagi na zły stan techniczny nawierzchni wyłączona jest z eksploatacji bieżnia oraz boisko położone 
od strony ul. Konstytucji 3 Maja. Obiekty te oznakowane są stosownymi tabliczkami. 
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Pamiętaj!!! POGOTOWIE RATUNKOWE 999 STRAZ POŻARNA 998 POLICJA 997 TEL. ALARMOWY 
112 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY 
MIASTA BRZEZINY 

Zbigniew Bączyński


