
Załącznik nr .d.. do Protokołu 
nr XIV/07 sesji Rady Gminy 

Lichnowy z dnia 28.02.2008 r

Uchwała Nr XIV/142/08 
Rady Gminy Lichnowy 
z dnia 28 lutego 2008 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z sal gimnastycznych na terenie gminy 
Lichnowy

Na podstawie art. 18 ust.l, art. 40 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o 
samorządzie gminnym (jednolity tekst z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz w 
związku z art.50 ust.l ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (tekst jednolity 
Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675), Rada Gminy Lichnowy uchwala co następuje:

§ i .

1. Regulamin określa zasady korzystania z sal gimnastycznych na terenie gminy 
Lichnowy.

2. Właścicielem sal gimnastycznych jest Gmina Lichnowy.
3. Użytkownikiem sal gimnastycznych są poszczególne jednostki organizacyjne Gminy, 

na których terenie zlokalizowane są sale gimnastyczne.

§2 .

1. Sale gimnastyczne przeznaczone są do organizowania zawodów i zajęć sportowych, 
imprez sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych i oświatowych.

2. Sale gimnastyczne są czynne w dni powszednie (z wyjątkiem przerw urlopowych), w 
soboty i niedziele oraz inne święta w godzinach zawodów.

3. Osoby przebywające na terenie sal gimnastycznych muszą stosować się do niniejszego 
regulaminu i przestrzegać zasad bezpieczeństwa oraz zobowiązane są do 
podporządkowania się poleceniom użytkownika obiektu, służb porządkowych lub 
osób upoważnionych przez właściciela lub użytkownika.

4. Organizowanie jakichkolwiek zgromadzeń oraz imprez wymaga zgody użytkownika.
5. Z sal gimnastycznych mogą korzystać grupy zorganizowane zgodnie z 

harmonogramem i w obecności trenera, nauczyciela lub instruktora, którzy ponoszą 
odpowiedzialność za grupę.

6. Korzystanie z urządzeń sportowych na salach gimnastycznych przez inne grupy lub 
osoby indywidualne odbywa się zgodnie z ich przeznaczeniem i jest możliwe za zgodą 
pracownika obsługi lub innych upoważnionych osób. Osoby korzystają z obiektu i 
urządzeń na własną odpowiedzialność. Osoby małoletnie do lat 15, korzystające z 
urządzeń sportowych, mogą przebywać na terenie sal gimnastycznych tylko pod 
opieką osób dorosłych.



7. Udostępnianie sal gimnastycznych lub ich części odbywa się na zasadach określonych 
Uchwałą Nr XI/95/07 Rady Gminy Lichnowy z dnia 22.11.2007 r. w sprawie zasad 
korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, sposobu ustalania opłat za 
ich korzystanie oraz powierzenia Wójtowi Gminy uprawnienia do stanowienia o ich 
wysokości.

8. Za bezpieczeństwo i porządek na salach gimnastycznych odpowiada organizator 
imprezy lub inne osoby wymienione w § 2 pkt 6, do którego obowiązków należy w 
szczególności:

a) respektowanie postanowień regulaminu oraz zapewnienie ładu i porządku przed 
rozpoczęciem imprezy, w czasie jej trwania oraz po zakończeniu imprezy,

b) niedopuszczenie do uczestniczenia w imprezie osób nietrzeźwych lub odurzonych, a 
także osób zamierzających wnieść na teren sal gimnastycznych przedmioty 
wymienione w pkt 9a,

c) niezwłoczne podejmowanie działań mających na celu usunięcie zagrożenia życia lub 
zdrowia uczestników imprezy lub zapobieżenie niszczenia mienia,

d) zapewnienie drożności wejść na sale gimnastyczne oraz dróg ewakuacyjnych,
e) ustalenie z pracownikiem obsługi oraz użytkownikiem sal gimnastycznych, przed 

rozpoczęciem imprezy, miejsc niedostępnych dla uczestników imprezy lub widzów 
oraz odpowiednie oznakowanie tych miejsc.

9. Zabrania się na terenie sal gimnastycznych :
a) wnoszenia przez uczestników imprezy materiałów pirotechnicznych, w tym ogni 

sztucznych, rac, petard, świec dymnych, szkodliwych środków chemicznych, alkoholu 
i środków odurzających, broni, niebezpiecznych narzędzi, butelek i opakowań 
szklanych lub innych przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu innych uczestników 
zgromadzenia,

b) przechodzenia w miejscach niedozwolonych bądź też tarasowanie przejść i ciągów 
komunikacyjnych i dróg ewakuacyjnych uniemożliwiających swobodne poruszanie się 
zawodników, wykonywanie obowiązków przez sędziów, trenerów, służbę ochrony i 
inne osoby działające w imieniu organizatorów imprezy,

c) zaśmiecania i zanieczyszczenia w inny sposób terenu sal gimnastycznych,
d) zakłócania ładu i porządku, wszczynania awantur i zamieszek, bądź prowokowania do 

takich zachowań
e) wnoszenia, spożywania alkoholu i środków odurzających oraz przebywania w stanie 

nietrzeźwym lub po spożyciu środka odurzającego,
f) niszczenia ławek, koszy i innych urządzeń na terenie sal gimnastycznych,
g) wzniecania ognia, rozsiewania i rozlewania chemicznych środków szkodliwych dla 

zdrowia ludzkiego, używania rac i innych materiałów pirotechnicznych,
h) przebywania na terenie sal gimnastycznych po ich zamknięciu,
i) wprowadzania zwierząt na sale gimnastyczne,
j) palenia tytoniu poza miejscami do tego wyznaczonymi,
k) używania wulgarnych lub obraźliwych słów oraz zachowań obrażających lub 

naruszających godność osobistą,
l) przebywania w miejscach oznaczonych jako niedostępne dla osób nieupoważnionych 

lub w miejscach, które z racji ich funkcji nie są przeznaczone do powszechnego 
użytku,

m) umieszczania na budynkach, urządzeniach, drogach ewakuacyjnych - napisów, 
plakatów, reklam lub ogłoszeń -  bez zgody właściciela lub użytkownika,

n) prowadzenia -  bez posiadania stosownych uprawnień -  sprzedaży towarów lub kart 
wstępu oraz prowadzenia bez zezwolenia zbiórek pieniężnych.



10. Osoby, które nie stosują się do zasad określonych w niniejszym regulaminie, 
podlegają odpowiedzialności na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

11. Na salach gimnastycznych mogą być organizowane imprezy masowe, na zasadach 
określonych w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych.

§ 3 .

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lichnowy.

§4 .

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego.

P R Z E W O D N I C Z Ą C Ą  
R ady G m lp iy / / .

Jfin Michalski
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, 

organy gminy mogą wydawać akty prawa miejscowego w zakresie zasad i trybu korzystania z 

gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

Obiektem użyteczności publicznej stanowiącym własność Gminy są sale 

gimnastyczne które, administrowane są przez placówki oświatowe. Należy ujednolić sposób 

korzystania ze wszystkich obiektów tego typu położonych na terenie gminy Lichnowy.

W związku z powyższym wnioskuję o przyjęcie niniejszej uchwały.


