
 
UCHWAŁA Nr XVIII/116/08 

RADY GMINY I MIASTA IZBICA KUJAWSKA 
z dnia 22 grudnia 2008 r. 

 
w sprawie regulaminu korzystania ze stadionu sportowego 

 
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt. 4 w związku z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591  
z późn.zm.)  

Rada Gminy i Miasta  
uchwala, co następuje: 

 
 
§1. Uchwala się „Regulamin korzystania ze stadionu sportowego”, zwany dalej „Regulaminem”, w brzmieniu 
określonym w załączniku do niniejszej uchwały. 
 
§2. Regulamin, którym mowa w § 1 obowiązuje na terenach będących własnością Gminy i Miasta Izbica Kujawska, 
wydzielonych pod obiekty sportowe.  
 
§3. Regulamin winien być podany do publicznej wiadomości na tablicy informacyjnej obiektu sportowego. 
 
§4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Izbica Kujawska.  
 
§5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 
 

 

Przewodniczący   
Rady Gminy i Miasta  
Zofia Warda 

 



Załącznik      
do Uchwały XVIII/116/08    
Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska  
z dnia 22 grudnia 2008 r.    

 
 
 

 
Regulamin korzystania ze stadionu sportowego 

 
 

1. Stadion jest wspólnym dobrem wszystkich mieszkańców . 
2. Ze stadionu można korzystać zbiorowo każdego dnia w godzinach od 8:00 do 20:00 po 
uzgodnieniu z Urzędem Gminy i Miasta i gospodarzem stadionu, 
3. Korzystanie z boisk odbywa się wg. kolejności zgłoszeń. 
4. Zajęcia grupowe mogą odbywać się  wyłącznie w obecności: nauczyciela, instruktora lub 
trenera. 
5. Użytkownicy zobowiązani są do zgodnego z przeznaczeniem wykorzystywania urządzeń i 
przyrządów sportowych. 
6. Za każde zniszczenie urządzeń  i sprzętu winni ponoszą odpowiedzialność materialną. 
7. W przypadku zauważenia uszkodzeń na terenie stadionu, zgłosić je należy gospodarzowi. 
 
Zabrania się  
 
1. Przebywania na terenie obiektu dzieciom bez opieki do lat 7. 
2. Zakłócania porządku publicznego podczas  imprez . 
3. Wjazdu na teren wszelkich pojazdów bez upoważnienia. 
4. Wnoszenia  i  spożywania napojów alkoholowych oraz wnoszenia niebezpiecznych 
przedmiotów. 
5. Przechodzenia przez ogrodzenia i wchodzenia na ławki. 
6. Niszczenia trawników, krzewów i barier. 
7. Wprowadzania zwierząt. 
8. Wobec osób naruszających regulamin stosowane będą kary administracyjne. 
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