UCHWALA NR XX/184/2012
RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE
z dnia 12 lipca 2012 r.
w sprawie uchwalenia „Regulaiiiinu porzadkowego boiska sportowego potozonego przy Bulwarze
Zamkowym w Sztumie".

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorz^dzie gminnym (tekst jednolity w Dz.
U . z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) - Rada Miejska uchwala, co nastg)uje:
§1
Uchwala sif „Regulamin porzqdkowy boiska sportowego potozonego przy Bulwarze Zamkowym w Sztumie"
w brzmieniu okreslonym w zal^czniku Nr 1 do niniejszej uchwaly.
§2
Wykonanie uchwaly powierza si? Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.

§3
Uchwala podlega publikacji w Dzienniku Urzfdowym Wojewodztwa Pomorskiego i wchodzi w zycie po uplywie
14 dni od dnia ogloszenia.

Przewodnicz^cy Rady
Miejskiej w Sztumie

Czeslaw Oleksiak
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Zal^cznik Nr 1 do Uchwaly Nr XX/184/2012
Rady Miejskiej w Sztumie
zdnia 12 lipca 2012 r.

Regulamin boiska sportowego
polozonego przy Bulwarze Zamkowym w Sztumie
1. Boisko sportowe jest obiektem Miasta i Gminy Sztum.
2. Z boiska mozna korzystac codziermie w godzinach od

22*'.

3. Osoby korzystaj^ce z boiska powinny stosowac si? do polecen zarz^dzaj^cych obiektem, a
boisko wykorzystywac zgodnie z przeznaczeniem.
4. Za ewentualne wypadki na terenie boiska, nie spowodowane zaniedbaniami wlasciciela,
wyl^czn^odpowiedzialnosc ponosz^ osoby korzystaj^ce z urz^dzen.
5. Na terenie boiska zabrania si?:
1/ przebywania poza wyznaczonymi godzinami,
2/ palenia tytoniu,
3/ wnoszenia oraz spozywania napojow alkoholowych i innych uzywek,
4/ wprowadzania zwierz^t,
5/ zasmiecania terenu, wnoszenia opakowan szklanych i metalowych,
6/jazdy rowerem, rolkami, deskorolkami i innymi pojazdami,
7/ umieszczania reklam, napisow, ogloszen bez zgody wlasciciela obiektu,
8/ prowadzenia handlu obwo:&iego.
9/ wchodzenia na ogrodzenie i urzadzenia sportowe.
6. Osoby niszczace sprz?t i urzejdzenia boiska b^dz ich opiekunowie prawni ponosz^
odpowiedziabiosc materialn^za wyrz^dzone szkody na zasadach okreslonych w przepisach
powszechnie obowi^zuj^cych,
7. Osoby naruszaj^ce porz^dek publiczny oraz przepisy niniejszego regulaminu b?d^
usuwane z boiska.
8. Korzystaj^cy z obiektu

zobowi^zani do przestrzegania niniejszego regulaminu.
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Uzasadnienie
Ustawodawca upowaznil rady gmin do uchwalenia zasad i trybu korzystania z gminnych obiektow i urz£idzen
u^ecznosci publicznej. Takim obiektem jest m.in. boisko sportowe. Projekt regulaminu okresla zasady
zachowania si? osob korzystajeicych z boiska, a takze znajdujqcych si? tam urz^dzen. Do Urz?du Miasta
i Gminy naplywaJE^ skargi mieszkancow na niewtasciwe korzystanie z obiektu. Niszczone s^ tam urzadzenia
(bramki) sportowe oraz ogrodzenie ( dwukrotnie remontowane). Ponadto zobiektu tego korzysta mlodziei
w godzinach nocnych, dlatego te2 proponuje si? wprowadzenie zakazu korzystania z boiska w tych godzinach.
Bior^c powyzsze pod uwag? Burmistrz Miasta i Gminy wnosi o podj?cie uchwaly w proponowanym
brzmieniu.
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