
UCHWAŁA NR IX/102/2016
RADY GMINY PADEW NARODOWA

z dnia 31 marca 2016 r.

w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z kortu tenisowego oraz regulaminu korzystania z 
placów zabaw, boisk sportowych  siłowni plenerowych zlokalizowanych na terenie Gminy Padew 

Narodowa.

Na podstawie art. 18 ust.1. , art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn.zm) Rada Gminy w Padwi Narodowej uchwala 
co następuje :

§ 1. Uchwała reguluje zasady i tryb korzystania z obiektów użyteczności publicznej stanowiących 
własność Gminy Padew Narodowa w zakresie : ogólnodostępnego kortu tenisowego w miejscowości 
Wojków, ogólnodostępnych placów zabaw, boisk sportowych, siłowni plenerowych zwanych dalej 
„obiektami”.

§ 2. Ustala się następujące zasady korzystania z obiektów :

1) obiekty są powszechnie dostępne dla celów i na potrzeby zgodnie z ich przeznaczeniem,

2) korzystanie z obiektów przez osoby fizyczne w celach określonych w pkt.1 jest nieodpłatne,

3) korzystanie z poszczególnych rodzajów obiektów odbywa się na zasadach określonych w 
regulaminach, o których mowa w § 3 niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Uchwala się :

1) Regulamin korzystania z gminnego kortu tenisowego – stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały,

2) Regulamin korzystania z gminnych placów zabaw – stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały,

3) Regulamin korzystania z gminnych boisk sportowych – stanowiący załącznik Nr 3 do uchwały,

4) Regulamin korzystania z siłowni plenerowych  – stanowiący załącznik Nr 4 do uchwały,

2. Regulaminy o których mowa w ust.1 ogłoszone będą na tablicach informacyjnych, 
zlokalizowanych w obszarze obiektu lub bezpośrednio przy obiekcie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Gminy w Padwi Narodowej i na stronie internetowej Gminy.

§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego.

 

Przewodniczący Rady 
Gminy

Janusz Bik
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/102/2016

Rady Gminy Padew Narodowa

z dnia 31 marca 2016 r.

Regulamin korzystania z kortu tenisowego w miejscowości Wojków

1. Kort tenisowy w Wojkowie jest obiektem sportowo-rekreacyjnym stanowiącym własność Gminy 
Padew Narodowa.

2. Administratorem kortu tenisowego jest Gmina Padew Narodowa.

3. Kort jest czynny codziennie w sezonie letnim w godzinach od 8.00 do zmierzchu.

4. Każdy kto przebywa na terenie kortu, zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym 
regulaminem oraz postępowania z jego postanowieniami.

5. Korzystanie z kortu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

6. Osoby naruszające porządek, zasady bezpieczeństwa, ogólnie przyjęte normy zachowania lub 
przepisy regulaminu mogą być usuwane z kortu bądź nie wpuszczane na kort przez obsługę kortu.

7. Grający przebywają na korcie na własne ryzyko i odpowiedzialność.

8. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z kortu tylko pod opieką rodzica – opiekuna.

9. Kort służy wyłącznie do gry w tenisa. Nie wolno wykorzystywać kortu w innych celach, a w 
szczególności uprawiać innych sportów.

10. Każda osoba korzystająca z kortu jest zobowiązana do :

1) przestrzegania zasad bezpieczeństwa w czasie korzystania z kortu,

2) utrzymanie należytego porządku i czystości ,

3) używania w czasie gry stroju i obuwia sportowego,

4) wyszczotkowania nawierzchni kortu po zakończeniu gry,

11. Zabrania się na terenie kortu:

1) korzystania z urządzeń znajdujących się na terenie kortu w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem,

2) zachowań zakłócających spokój i bezpieczeństwo innych użytkowników,

3) przebywania i korzystania z obiektu poza godzinami otwarcia,

4) organizacji jakichkolwiek imprez bez zgody Administratora.

12. Zabrania się przebywania na terenie obiektu podczas wykonywania prac konserwatorskich lub 
innych wynikających z decyzji administratora.

13. Wszelkie uszkodzenia należy niezwłocznie zgłaszać administratorowi obiektu - Urząd Gminy w 
Padwi Narodowej ul. Grunwaldzka 2, 39-340 Padew Narodowa, tel. (15) 851-44-60.

Telefony alarmowe:

112 - tel. alarmowy 998 - Straż pożarna 997 - Policja 999 - Pogotowie ratunkowe
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/102/2016

Rady Gminy Padew Narodowa

z dnia 31 marca 2016 r.

Regulamin korzystania z gminnych placów zabaw na terenie Gminy Padew Narodowa .

1. Plac zabaw służy zabawie, rekreacji i wypoczynkowi dzieci w wieku 3 - 15 lat.

2. Dzieci do 7 roku życia mogą przebywać na terenie placu zabaw tylko pod opieką osób dorosłych.

3. Korzystanie z urządzeń powinno być dostosowane do rozwoju psychofizycznego dziecka. Oceny 
musi dokonać opiekun dziecka.

4. Z urządzeń zabawowych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem, a ponadto z uwagi na 
bezpieczeństwo bawiących się, należy przestrzegać następujących reguł:

* nie korzystać z urządzeń w czasie złych warunków atmosferycznych np. deszczu czy oblodzenia

* w pobliżu urządzeń zabawowych zabronione są gry zespołowe i jazda na rowerze, zabronione jest 
wchodzenie na górne elementy konstrukcji urządzeń zabawowych szczególnie dotyczy to huśtawek, 
przeplotni, drabinek

* zabronione jest korzystanie z huśtawek, zjeżdżalni i karuzel przez więcej niż jedno dziecko na 
jednym miejscu.

5. Na placu zabaw obowiązuje zakaz:

* dewastacji urządzeń zabawowych

* zakłócania spokoju i porządku publicznego

* wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem placu zabaw (np. 
rowerów, motorowerów, deskorolek, rolek, quadów, pojazdów mechanicznych i wolnobieżnych itp;)

6. Wszelkie uszkodzenia należy niezwłocznie zgłaszać administratorowi obiektu - Urząd Gminy w 
Padwi Narodowej ul. Grunwaldzka 2, 39-340 Padew Narodowa, tel. (15) 851-44-60.

7. Korzystanie z placu jest równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym regulaminem

Telefony alarmowe:

112 - tel. alarmowy 998 - Straż pożarna 997 - Policja 999 - Pogotowie ratunkowe
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/102/2016

Rady Gminy Padew Narodowa

z dnia 31 marca 2016 r.

Regulamin korzystania z gminnych boisk sportowych zlokalizowanych na terenie Gminy Padew 
Narodowa.

1. Regulamin obowiązuje na obszarze boisk sportowych, stanowiących własność Gminy Padew 
Narodowa.

2. Administratorem gminnych boisk jest Gmina Padew Narodowa.

3. Boisko jest obiektem sportowym, służącym rozwojowi sportu i rekreacji mieszkańców.

4. Każda osoba korzystająca z boiska zobowiązana jest dbać o utrzymanie należytego porządku i 
estetyki na terenie całego obiektu oraz utrzymywać w należytym stanie sprzęt sportowy stanowiący 
wyposażenie boiska.

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

1) wyprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boiska (np. rowerów, 
motorowerów, deskorolek, rolek, quadów, pojazdów mechanicznych i wolnobieżnych itp;)

2) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe;

6. Zabrania się przebywania na terenie obiektu podczas wykonywania prac konserwatorskich lub 
innych wynikających z decyzji administratora.

7. Użytkownicy korzystają z boiska na własną odpowiedzialność.

8. Wszelkie uszkodzenia należy niezwłocznie zgłaszać administratorowi obiektu - Urząd Gminy w 
Padwi Narodowej ul. Grunwaldzka 2, 39-340 Padew Narodowa, tel. (15) 851-44-60.

9. Korzystanie z placu jest równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym regulaminem

Telefony alarmowe:

112 - tel. alarmowy 998 - Straż pożarna 997 - Policja 999 - Pogotowie ratunkowe
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Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/102/2016

Rady Gminy Padew Narodowa

z dnia 31 marca 2016 r.

Regulamin korzystania z siłowni plenerowej

1. Regulamin obowiązuje na obszarze wszystkich siłowni plenerowych, stanowiących własność 
Gminy Padew Narodowa.

2. Administratorem siłowni plenerowej jest Gmina Padew Narodowa.

3. Siłownia plenerowa jest terenem ogólnodostępnym wyposażonym w urządzenia rekreacyjno-
sportowe, przeznaczonym do aktywnego wypoczynku.

4. Każda osoba korzystająca z siłowni plenerowej zobowiązana jest dbać o utrzymanie należytego 
porządku i estetyki na terenie całego obiektu oraz utrzymywać w należytym stanie sprzęt sportowy 
stanowiący wyposażenie siłowni.

5. Na terenie Siłowni plenerowej użytkownicy zobowiązani są do:

1) zapoznania się z instrukcją dotyczącą zasad bezpiecznego korzystania z urządzeń i sposobu 
wykonywania ćwiczeń, zamieszczoną na każdym urządzeniu,

2) sprawdzenia stanu urządzenia przed przystąpieniem do ćwiczeń,

3) użytkowania urządzeń znajdujących się na terenie siłowni zgodnie z ich przeznaczeniem i 
określonym sposobem użytkowania.

6. Użytkownicy korzystają z siłowni plenerowej na własną odpowiedzialność.

7. Korzystanie z siłowni jest równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym regulaminem

8. Zabrania się na terenie siłowni:

1) korzystania z urządzeń znajdujących się na terenie siłowni w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem,

2) przebywania w bezpośredniej bliskości urządzeń będących w ruchu,

3) zachowań zakłócających spokój i bezpieczeństwo innych użytkowników,

4) wjeżdżania pojazdami mechanicznymi bez zgody Administratora,

5) organizacji jakichkolwiek imprez bez zgody Administratora

9. Zabrania się przebywania na terenie obiektu podczas wykonywania prac konserwatorskich lub 
innych wynikających z decyzji administratora.

10. Wszelkie uszkodzenia należy niezwłocznie zgłaszać administratorowi obiektu - Urząd Gminy w 
Padwi Narodowej ul. Grunwaldzka 2, 39-340 Padew Narodowa, tel. (15) 851-44-60.

Telefony alarmowe:

112 - tel. alarmowy 998 - Straż pożarna 997 - Policja 999 - Pogotowie ratunkowe
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