
UCHWAŁA Nr 74/XI/07
Rady Miejskiej w Chorzelach

z dnia  29 listopada 2007r.

w  sprawie  zasad  korzystania  z  obiektu  sportowego,  sposobu  ustalania  opłat  oraz 
powierzenia  Burmistrzowi  Miasta  i  Gminy  uprawnienia   do  stanowienia  o  ich 
wysokości.   

Na podstawie art. 18 ust.1 ,ust. 2 pkt.15 i art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 
r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm)  art. 4 
ust. 1 pkt. 2 i ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej       ( Dz. 
U. z 1997r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.) oraz w związku z art. 50 ust.1 ustawy z dnia 18 
stycznia 1996r. o kulturze fizycznej (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 81, poz. 889 z późn. zm.) 
Rada Miejska w Chorzelach ustala, co następuje:

§1
Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) gminie – rozumie się przez to Miasto i Gminę Chorzele;
2) obiekcie sportowym- rozumie się przez to stadion oraz pawilon sportowy wraz z 

urządzeniami  i  wyposażeniem  będący  własnością  gminy  Chorzele 
wykorzystywany do organizowania imprez;

3) organizatorze – rozumie się przez to osobę prawną lub fizyczną, która na mocy 
podpisanej umowy najmu bądź użyczenia korzysta w określonym celu z obiektu 
sportowego;

4) imprezie – rozumie się przez to planowane zajęcie obiektu przez organizatora na 
podstawie umowy najmu bądź użyczenia,  którego celem jest  w szczególności: 
odbycie  się  spotkania,  przedstawienia,  koncertu,  zawodów,  treningu,  pokazu, 
zabawy,  dyskoteki,  widowiska  i  innych,  w  tym  z  udziałem  publiczności 
odpłatnym lub darmowym.

        §2
1.Ustala się następujące zasady korzystania z obiektu:
1) obiekt sportowy udostępnia się:

a)  osobom fizycznym i prawnym, w tym prowadzącym działalność 
      gospodarczą,
b) Ośrodkowi Upowszechniania Kultury w zakresie realizacji  zadań własnych  
     Gminy  - zawartych w Statucie OUK,
c) klubom sportowym,

          d) szkolnym klubom sportowym,
          e) organizatorom festynów: promocyjnych, wyborczych itp,
          f) organizacjom społecznym, politycznym oraz organizacjom użyteczności 

    publicznej,
          g) innym organizatorom imprez sportowych, kulturalnych, widowiskowych, 
       rozrywkowych, rocznicowych, okolicznościowych, patriotycznych i        

    charytatywnych, kultu religijnego itp.



2) korzystanie  z  obiektu  odbywa  się  na  podstawie  właściwego  regulaminu 
stanowiącego  załącznik  Nr  1  do  niniejszej  uchwały  oraz  zgodnie  z 
harmonogramem,  przy  czym  imprezy  z  50%  zniżką  i  nieodpłatne  mogą  być 
realizowane w terminach wolnych od imprez pełnopłatnych, z zastrzeżeniem pkt.
3;

3) imprezy  wymienione  w  pkt.  6  lit.  d  i  e  mają  pierwszeństwo  realizacji  przed 
imprezami pełnopłatnymi lub z 50% zniżką;

4) korzystanie  z  obiektu  jest  odpłatne,   a  uzyskane  środki  finansowe  stanowią 
dochód budżetu gminy;

5) opłaty w wysokości 50% stawki wnoszą:
a) uczniowie szkół  i placówek oświatowych, dla których gmina nie jest organem 
prowadzącym ,
b) kluby i stowarzyszenia, które realizują zadania własne gminy w ramach umów 
zawartych z gminą na podstawie odrębnej uchwały, z zastrzeżeniem pkt. 6 lit. b,
c) Ośrodek Upowszechniania Kultury w zakresie realizacji zadań kultury, kultury 
fizycznej i sportu dla osób dorosłych i młodzieży, o której mowa w lit.a,

6)  z opłat zwalnia się:
a)  dzieci  oraz  wychowanków  i  uczniów  przedszkoli,  szkół  podstawowych  i 
gimnazjum prowadzonych przez gminę,
b) uczniowskie kluby sportowe, które realizują zadania własne gminy w ramach 
umów zawartych z gmina na podstawie odrębnej uchwały,
c) organizacje harcerskie oraz inne organizacje niezaliczane do sektora finansów 
publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, które wspomagają proces 
edukacyjny oraz  w zakresie  kultury,  kultury  fizycznej  i  sportu  lub  realizujące 
programy  profilaktyczne  na  rzecz  dzieci  i  młodzieży  ze  szkół  i  placówek 
oświatowych prowadzonych przez gminę,
d)  organizatorów  imprez  zleconych  przez  gminę  lub  odbywających  się  pod 
patronatem Burmistrza,
e)  organizatorów  imprez  charytatywnych  oraz  patriotycznych  i  prorodzinnych 
uzgodnionych z Burmistrzem,
f) Ośrodek Upowszechniania Kultury w zakresie realizacji zadań kultury, kultury 
fizycznej i sportu dla dzieci i młodzieży, o których mowa  w lit. a,
g)  organizatorów  realizujących  zadania  w  ramach  obowiązujących  umów  o 
partnerstwie i współpracy zawartych z gminą,   
h)  członków  ochotniczej  straży  pożarnej  biorących  udział  w  zawodach 
pożarniczych.

2. Określa się sposób ustalania opłat za korzystanie z obiektu.
Wysokość opłat ustala Burmistrz odrębnym zarządzeniem.

§3

1.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
2.Burmistrz określi wzór umowy, o której mowa  w § 1 pkt.3 niniejszej uchwały.



 §4

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



                                                                                                        Załącznik Nr 1
                                                                                          do uchwały Nr  74/XI/07
                                                                                          Rady Miejskiej w Chorzelach
                                                                                          z dnia 29 listopada 2007r.

REGULAMIN
KORZYSTANIA ZE STADIONU

SPORTOWEGO W CHORZELACH

1. Regulamin określa zasady korzystania ze Stadionu Sportowego w Chorzelach 
przy ul. Z. Padlewskiego 1.

2. Właścicielem Stadionu Sportowego jest Miasto i Gmina Chorzele.  
3. Stadion  przeznaczony  jest  do  organizowania  zawodów i  zajęć  sportowych, 

rekreacyjnych, kulturalnych i oświatowych.
4. Stadion  jest  czynny  codziennie  od  7.30  do  15.30  w  dni  powszednie  z 

wyjątkiem  przerw  urlopowych.  W  soboty  i  niedziele  oraz  inne  święta  w 
godzinach zawodów.

5. Osoby przebywające na terenie stadionu muszą stosować się do niniejszego 
regulaminu i przestrzegać zasad bezpieczeństwa oraz do podporządkowania się 
poleceniom służb porządkowych i osób upoważnionych przez właściciela.  

6. Organizowanie  jakichkolwiek  zgromadzeń  oraz  imprez  wymaga  zgody 
właściciela.

7. Ze stadionu mogą korzystać grupy zorganizowane zgodnie z harmonogramem i 
w  obecności  trenera,  nauczyciela  lub  instruktora,  którzy  ponoszą 
odpowiedzialność za grupę.

8. Korzystanie z urządzeń sportowych stadionu miejskiego przez inne grupy lub 
osoby indywidualne odbywa się zgodnie z przeznaczeniem i jest możliwe za 
zgodą  pracownika  obsługującego  stadion.  Osoby  korzystają  z  obiektu  i 
urządzeń  na  własną  odpowiedzialność.  Osoby  małoletnie  do  lat  15, 
korzystające  z  urządzeń  sportowych,  mogą  przebywać  na  terenie  stadionu 
tylko pod opieką osób dorosłych.

9. Udostępnianie stadionu lub jego części odbywa się na zasadach określonych 
w niniejszej uchwale oraz zgodnie ze stosownym zarządzeniem Burmistrza w 
sprawie ustalenia wysokości opłat oraz określenia wzorów umów zawartych w 
celu korzystania z obiektu sportowego.

10.Za bezpieczeństwo i porządek na stadionie odpowiada organizator imprezy,do 
którego obowiązków należy w szczególności:
1) respektowanie postanowień regulaminu oraz zapewnienie ładu i porządku 
przed  rozpoczęciem  imprezy,  w  czasie  jej  trwania  oraz  po  zakończeniu 
imprezy,
2)  niedopuszczenie  do  uczestniczenia  w  imprezie  osób  nietrzeźwych  lub 
odurzonych, a także osób zamierzających wnieść na teren stadionu przedmioty 
wymienione w ust. 12,
3) niezwłoczne podejmowanie działań mających na celu usunięcie zagrożenia 



życia lub zdrowia uczestników imprezy lub zapobieżenie niszczenia mienia,
4) zapewnienie drożności wejść na stadion oraz dróg na terenie stadionu, w 
szczególności dróg ewakuacyjnych,
5)  ustalenie  z  pracownikiem  obsługującym,  przed  rozpoczęciem  imprezy, 
miejsc niedostępnych dla uczestników imprezy lub widzów oraz odpowiednie 
oznakowanie tych miejsc.

11.Zabrania się na terenie stadionu:
1)  wnoszenia  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,
2)  przechodzenia  przez  ogrodzenie  i  w  miejscach  niedozwolonych  bądź 
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,
3) zaśmiecania i zanieczyszczania   terenu stadionu i jego obrzeży,
4)  zakłócania  ładu  i  porządku,  wszczynania  awantur  i  zamieszek,  bądź 
prowokowania do takich zachowań, 
5) przebywania na terenie stadionu po jego zamknięciu,
6)  przebywania  na  płycie  boiska  osób  innych  niż  zawodnicy,  trenerzy, 
sędziowie  oraz organizatorzy imprez i obsługujących stadion,
7) wjeżdżania pojazdów bez zezwolenia obsługującego stadion,
8) wprowadzania psów ( nie dotyczy osób niewidomych używających psów 
jako przewodników) i innych zwierząt, z wyjątkiem organizowanych wystaw 
tych zwierząt,
 9) używania wulgarnych lub obraźliwych słów oraz zachowań obrażających 
lub naruszających godność osobistą,
10)  przebywania  w  miejscach  oznaczonych  jako  niedostępne  dla  osób 
nieupoważnionych  lub  w  miejscach,  które  z  racji  ich  funkcji  nie  są 
przeznaczone do powszechnego użytku,
11)  umieszczania  na  budynkach,  urządzeniach,  drogach  lub  ogrodzeniach 
napisów,  plakatów,  reklam  lub  ogłoszeń  –  bez  zgody  właściciela  lub 
użytkownika,
12) prowadzenia – bez posiadania stosownych uprawnień – sprzedaży towarów 
lub kart wstępu oraz prowadzenia bez zezwolenia zbiórek pieniężnych.

12. Osoby, które nie stosują się do zasad określonych w niniejszym regulaminie, 
podlegają  karze  grzywny  według  przepisów  postępowania  w  sprawach  o 
wykroczenia.

13.Na  stadionie  mogą  być  organizowane  imprezy  masowe  na  zasadach 
określonych  w ustawie o bezpieczeństwie imprez 
masowych.


