
UCHWAŁA NR XXV/216/17
RADY MIEJSKIEJ RADZYNIA CHEŁMIŃSKIEGO

z dnia 28 kwietnia 2017 r.

w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z placów zabaw, siłowni zewnętrznych oraz obiektów 
sportowych stanowiących własność Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 446; zm. Dz. U. z 2016 r. poz. 1579, poz. 1948 i z 2017r. poz. 730) uchwala się, co 
następuje: 

§ 1. 1. Uchwala się regulaminy korzystania z obiektów użyteczności publicznej: 

1) Regulamin korzystania z placów zabaw stanowiących własność Gminy Miasto i Gminy Radzyń Chełmiński, 
w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

2) Regulamin korzystania z siłowni zewnętrznych stanowiących własność Gminy Miasto i Gminy Radzyń 
Chełmiński, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 

3) Regulamin korzystania z kompleksu boisk sportowych "Moje boisko - Orlik 2012" stanowiącego własność 
Gminy Miasto i Gminy Radzyń Chełmiński, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. 

4) Regulamin korzystania z pełnowymiarowego boiska sportowego w Radzyniu Chełmińskim w brzmieniu 
stanowiącym załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Regulaminy, o których mowa w § 1 ust. 2, podlegają podaniu do publicznej wiadomości poprzez 
umieszczenie ich na tablicach informacyjnych usytuowanych w widocznym miejscu na terenie obiektów. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym woj. 
kujawsko-pomorskiego. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Jan Michaliszyn
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Uzasadnienie
Ze względu na ogólnodostępny charakter placów zabaw, siłowni zewnętrznych oraz kompleksu boisk sportowych 
„Moje Boisko - Orlik 2012” - mając na względzie poprawę bezpieczeństwa użytkowników tych obiektów, 
konieczne jest doprecyzowanie warunków korzystania z tych obiektów oraz pełnowymiarowego boiska do piłki 
nożnej zlokalizowanego przy ul. Tysiąclecia w Radzyniu Chełmińskim. Regulaminy stanowią jasne i przejrzyste 
zasady korzystania dla wszystkich użytkowników a ponadto umożliwią pracownikom obsługi wyznaczonym przez 
Administratora oraz służbom porządkowym i organizatorom imprez korzystającym z obiektów - egzekwowania 
poprawnego zachowania w miejscach użyteczności publicznej, jakimi są w/w obiekty. Wobec powyższego 
przyjęcie powyższej uchwały jest uzasadnione i konieczne. 
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/216/17

Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego

z dnia 28 kwietnia 2017 r.

Regulamin korzystania z placów zabaw stanowiących własność Gminy Miasto i Gminy Radzyń Chełmiński 

§ 1. 1. Plac zabaw jest ogólnodostępnym miejscem przeznaczonym do zabawy, rekreacji i wypoczynku dla 
dzieci i stanowi własność Gminy Miasto i Gminy Radzyń Chełmiński. 

2.  Administratorem Placu Zabaw jest Urząd Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim.

§ 2. Z urządzeń zamontowanych na terenie placu zabaw mogą korzystać dzieci do lat 14, wyłącznie pod opieką 
osób pełnoletnich. 

§ 3. Korzystanie ze wszystkich urządzeń znajdujących się na placu zabaw powinno odbywać się zgodnie z ich 
przeznaczeniem i zachowaniem ogólnych zasad bezpieczeństwa. 

§ 4. Na terenie placu zabaw zabrania się w szczególności: 

1) wprowadzania zwierząt, 

2) wchodzenia na dachy i górne elementy konstrukcyjne urządzeń, 

3) korzystania z urządzeń przez więcej niż jedną osobę na pojedynczym miejscu, 

4) jazdy na motorze, quadzie i innych pojazdach, 

5) spożywania alkoholu i środków odurzających, 

6) palenia tytoniu, 

7) palenia ognisk i grilli, 

8) zaśmiecania, 

9) niszczenia urządzeń oraz otaczającej roślinności, 

10) załatwiania potrzeb fizjologicznych poza miejscami wyznaczonymi.

§ 5. Wszelkie zauważone uszkodzenia urządzeń należy zgłaszać bezpośrednio do sekretariatu Urzędu Miasta 
i Gminy Radzyń Chełmiński. 

§ 6. Użytkownicy korzystają z obiektu na własną odpowiedzialność i odpowiadają materialnie za wyrządzone 
szkody. 

§ 7. W sytuacjach alarmowych należy kontaktować się bezpośrednio z właściwymi służbami. 

 O wszelkich aktach wandalizmu mających miejsce na terenie obiektu należy poinformować Urząd, tel. 
56/6886010 lub Policję, tel. 997.
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/216/17

Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego

z dnia 28 kwietnia 2017 r.

Regulamin korzystania z siłowni zewnętrznych stanowiących własność Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński 

§ 1. 1. Siłownia zewnętrzna stanowi własność Gminy Miasto i Gminy Radzyń Chełmiński i jest 
ogólnodostępnym miejscem przeznaczonym do rekreacyjnego treningu. 

2.  Administratorem Obiektu jest Urząd Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim.

§ 2. Osoby do lat 14 mogą przebywać na terenie siłowni zewnętrznych wyłącznie pod opieką osób 
pełnoletnich. 

§ 3. Korzystanie ze wszystkich urządzeń znajdujących się na terenie siłowni zewnętrznej powinno odbywać się 
zgodnie z ich przeznaczeniem i zachowaniem ogólnych zasad bezpieczeństwa. 

§ 4. Na terenie siłowni zewnętrznej zabrania się w szczególności: 

1) wprowadzania zwierząt, 

2) wchodzenia na górne elementy konstrukcyjne urządzeń, 

3) korzystania z urządzeń przez więcej niż jedną osobę na pojedynczym miejscu, 

4) jazdy na motorze, quadzie i innych pojazdach, 

5) spożywania alkoholu i środków odurzających, 

6) palenia tytoniu, 

7) palenia ognisk, 

8) zaśmiecania, 

9) niszczenia sprzętu, urządzeń oraz otaczającej roślinności, 

10) załatwiania potrzeb fizjologicznych poza miejscami wyznaczonymi.

§ 5. Wszelkie zauważone uszkodzenia urządzeń należy zgłaszać bezpośrednio do sekretariatu Urzędu Miasta 
i Gminy Radzyń Chełmiński. 

§ 6. Użytkownicy korzystają z obiektu na własną odpowiedzialność i odpowiadają materialnie za wyrządzone 
szkody. 

§ 7. W sytuacjach alarmowych należy kontaktować się bezpośrednio z właściwymi służbami. O wszelkich 
aktach wandalizmu mających miejsce na terenie obiektu należy poinformować Urząd, tel. 56/6886010 lub Policję, 
tel. 997.
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/216/17

Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego

z dnia 28 kwietnia 2017 r.

Regulamin korzystania z kompleksu boisk sportowych "Moje boisko - Orlik 2012" w Radzyniu 
Chełmińskim 

§ 1. Regulamin określa zasady korzystania z kompleksu boisk sportowych "Moje boisko - Orlik 2012". Wejście 
na obiekt jest równoznaczne z przyjęciem i przestrzeganiem regulaminu. 

§ 2. Kompleks stanowi własność Gminy Miasto i Gminy Radzyń Chełmiński. Administratorem Kompleksu 
boisk jest Urząd Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim. Przedstawicielem administratora na terenie obiektu jest 
wyznaczony opiekun, zwany animatorem. 

§ 3. Kompleks sportowy obejmuje: boisko do piłki nożnej, boisko wielofunkcyjne (do koszykówki, siatkówki, 
kort tenisowy) oraz budynek zaplecza boisk. 

§ 4. Obiekt jest ogólnodostępny, a korzystanie z niego jest bezpłatne. 

§ 5. 1. Boiska są czynne przez cały tydzień w ustalonych godzinach, (z wyłączeniem okresu zimowego oraz 
wakacji): 

Poniedziałek – Piątek: 16.00-22.00, Sobota, Niedziela: 14.00 – 20.00

2. W wakacje, w okresie zimowym, w razie niesprzyjających warunków atmosferycznych oraz innych 
szczególnych wypadkach godziny otwarcia mogą ulec zmianie. Aktualne godziny otwarcia Administrator 
umieszcza na tablicy informacyjnej przy obiekcie i na swojej stronie internetowej. Wstęp na teren Boiska poza 
godzinami otwarcia jest zabroniony.

§ 6. Boiska dostępne są na zajęcia szkolne dla uczniów Zespołu Szkół w Radzyniu Chełmińskim w okresie 
roku szkolnego od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00-15.00. Ćwiczący korzystają z boiska na odpowiedzialność 
nauczyciela - opiekuna grupy. 

§ 7. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego z płaską 
podeszwą. 

§ 8. Podstawowe obowiązki użytkownika: 

1) przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu, przepisów ppoż. i bhp, 

2) stosowanie się do poleceń animatora (opiekuna - trenera prowadzącego zajęcia), 

3) korzystanie z obiektu i jego urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem, 

4) niezwłoczne informowanie animatora/opiekuna o wszelkich uszkodzeniach urządzeń, kontuzjach i innych 
zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo.

§ 9. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem 
zabrania się: 

1) wnoszenia i użytkowania sprzętu niezwiązanego z przeznaczeniem boisk (np. roweru, motoroweru, deskorolki, 
rolek), 

2) korzystania z boiska dzieciom do lat 7 bez opieki, 

3) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boisk, 

4) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe, 

5) zaśmiecania obiektu, 

6) przeszkadzania w zajęciach lub grze, 

7) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych, 
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8) wprowadzania zwierząt, 

9) spożywania alkoholu i środków odurzających, 

10) załatwiania potrzeb fizjologicznych poza miejscami wyznaczonymi.

§ 10. Administrator kompleksu nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania 
z obiektu oraz za przedmioty, dokumenty i inne rzeczy stanowiące własność użytkowników. 

§ 11. Użytkownicy korzystają z boisk na własną odpowiedzialność i odpowiadają materialnie za wyrządzone 
szkody. 

§ 12. Sprzęt sportowy wydaje animator. Pobierający sprzęt po skończonych zajęciach zobowiązany jest go 
zdać. 

§ 13. Przed zajęciami prowadzący ma obowiązek sprawdzić stan udostępnionych urządzeń oraz sprzętu 
sportowego. 

§ 14. Osoby korzystające z obiektu mogą korzystać z pomieszczeń zaplecza boisk. 

§ 15. W przypadku organizowania imprez sportowych, zawodów, obiekt może zostać częściowo lub w całości 
wyłączony z możliwości użytkowania przez inne osoby. 

§ 16. Obiekt jest monitorowany. 

§ 17. Uwagi dotyczące funkcjonowania kompleksu należy zgłaszać do administratora. 

§ 18. O wszelkich aktach wandalizmu lub innych niebezpiecznych zdarzeniach mających miejsce na terenie 
obiektu należy poinformować: Urząd – tel. 56/6886010, wew. 148 lub Policję – tel. 997. 

 NUMER ALARMOWY - 112
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Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV/216/17

Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego

z dnia 28 kwietnia 2017 r.

Regulamin korzystania z pełnowymiarowego boiska sportowego 

§ 1. 1. Pełnowymiarowe boisko sportowe w Radzyniu Chełmińskim, zwane w dalszej treści Regulaminu 
boiskiem, zlokalizowane jest przy ul. Tysiąclecia i stanowi własność Gminy Miasto i Gminy Radzyń Chełmiński. 

2.  Administratorem boiska jest Urząd Miasta w Radzyniu Chełmińskim. Czynności administratora na obiekcie 
wykonywać będą osoby upoważnione zwane dalej obsługą.

§ 2. Godziny udostępnienia boiska określa administrator obiektu i informację o tym umieszcza na tablicy 
informacyjnej przy obiekcie i na swojej stronie internetowej. Wstęp na teren boiska poza godzinami otwarcia jest 
zabroniony. 

§ 3. Boisko służy do przeprowadzania treningów, rozgrywania meczy oraz innych imprez sportowych, 
sportowo - rekreacyjnych, kulturalnych oraz oświatowych organizowanych przez Zespół Szkół i grupy 
zorganizowane. 

§ 4. Korzystanie z boiska odbywa się wyłącznie za zgodą i w terminach wcześniej ustalonych 
z Administratorem. 

§ 5. Za bezpieczeństwo i porządek podczas imprezy odbywającej się na boisku odpowiada jej organizator. 

§ 6. Osoby korzystające z boiska zobowiązane są do stosowania się do poleceń organizatora, obsługi oraz 
policji i służb porządkowych, 

§ 7. Osoby poruszające się po murawie boiska obowiązane są posiadać właściwe obuwie sportowe. 

§ 8. Na terenie boiska zabrania się: 

1) spożywania alkoholu, palenia tytoniu, a także przebywania w stanie nietrzeźwym lub po użyciu środków 
odurzających; 

2) wjazdu na płytę boiska rowerami, rolkami, itp. oraz pojazdami mechanicznymi z wyłączeniem pojazdów 
koniecznych dla przeprowadzenia imprezy oraz pojazdów służb ratowniczych i porządkowych, 

3) rozniecania ognisk, używania wszelkiego rodzaju fajerwerków, świec dymnych i innych materiałów 
pirotechnicznych, 

4) pisania i malowania na urządzeniach, ogrodzeniu, naklejania i rozdawania ulotek i in. 

5) wchodzenia na obszary poza strefę przeznaczoną dla publiczności, 

6) prowadzenia działalności handlowej, akwizycji bez posiadanego pozwolenia, 

7) załatwiania potrzeb fizjologicznych poza miejscami wyznaczonymi. 

8) zaśmiecania trybun, 

9) rzucania wszelkimi niebezpiecznymi przedmiotami, 

10) innych czynności, które mogą być powodem zagrożenia zdrowia i życia osób przebywających na boisku, bądź 
mogą doprowadzić do jego uszkodzenia lub zniszczenia.

§ 9. Zabrania się wnoszenia na teren boiska: 

1) wszelkiego rodzaju broni i przedmiotów mogących być użytych jako broń, 

2) pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących, farbujących i zapalających, 

3) butelek szklanych, przedmiotów wykonanych ze szczególnie twardego materiału, 

4) fajerwerków, kul świecących i innych środków pirotechnicznych, 
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5) urządzeń do wytwarzania dymu i hałasu o napędzie mechanicznym,

§ 10. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku na boisku będą usunięte z obiektu i pociągnięte do 
odpowiedzialności karno – administracyjnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

§ 11. Wszelkie uszkodzenia i usterki sprzętu lub wyposażenia powinny być zgłaszane administratorowi obiektu 
lub pracownikowi sprawującemu opiekę nad boiskiem. 

§ 12. Za zniszczenia powstałe w czasie korzystania z boiska odpowiedzialność materialną ponoszą osoby 
korzystające i opiekunowie grup zorganizowanych. 

§ 13. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych o korzystaniu z boiska decyduje administrator 
obiektu. 

§ 14. Administrator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu uszczerbku na zdrowiu wobec korzystających 
z obiektu, jak również za rzeczy materialne pozostawione na boisku. 

§ 15. Za wypadki zaistniałe z powodu nieprzestrzegania regulaminu administrator nie ponosi 
odpowiedzialności. 

§ 16. Uwagi dotyczące funkcjonowania boiska należy zgłaszać Administratorowi obiektu. 

§ 17. Wejście na obiekt jest równoznaczne z przyjęciem i przestrzeganiem powyższego regulaminu oraz 
przepisów P-POŻ i BHP. 

§ 18. O wszelkich aktach wandalizmu lub innych niebezpiecznych zdarzeniach mających miejsce na terenie 
obiektu należy poinformować Urząd Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim – tel. 56/6886010 lub Policję – tel. 
997. 

 NUMER ALARMOWY - 112
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