UCHWAŁA NR XXIX/282/2014
RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM
z dnia 24 września 2014 r.
w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z obiektów Centrum Rekreacji i Sportu na terenie gminy
Kowalewo Pomorskie
Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.
z 2013 r., poz. 594; Dz.U. z 2013 r. 645, poz. 1318; Dz.U. z 2014 r., poz. 379), Rada Miejska w Kowalewie
Pomorskim uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się „Regulamin korzystania z Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim”
w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc Uchwała Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim Nr X/92/12 z dnia 30 marca 2012 w sprawie
ustalenia regulaminu Gminnego Centrum Rekreacji i Sportu położonego przy ulicy Chopina 26 w Kowalewie
Pomorskim opublikowana w dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 18 kwietnia
2012 r. poz. 961.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kowalewo Pomorskie.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Jerzy Orłowski
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/282/2014
Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
z dnia 24 września 2014 r.
REGULAMIN KORZYSTANIA Z CENTRUM REKREACJI I SPORTU
W KOWALEWIE POMORSKIM
§ 1. 1. Administratorem obiektu sportowego Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim jest Urząd
Miejski w Kowalewie Pomorskim, Plac Wolności 1.
2. Centrum Rekreacji i Sportu składa się z:
- kompleksu sportowego przy ulicy Chopina 26 w Kowalewie Pomorskim w tym: boisko do piłki nożnej
z naturalną murawą, z bieżnią i trybunami dla kibiców, boisko wielofunkcyjne, boisko do piłki ręcznej plażowej,
boisko do piłki siatkowej plażowej, ściana wspinaczkowa, skate park, plac zabaw dla dzieci, siłownia
zewnętrzna, kompleks sportowy Orlik z zapleczem socjalnym (szatnie, sanitariaty) z wielofunkcyjnym boiskiem
do gier zespołowych i boiskiem do piłki nożnej ze sztuczną murawą;
- boiska sportowego przy ul. Św. Mikołaja,
- krytej pływalni przy ulicy Jana Pawła II w Kowalewie Pomorskim w tym: basen pływacki, basen dla
niepływających, brodzik dla dzieci, wanna z masażem.
§ 2. 1. Obiekty sportowe są obiektami użyteczności publicznej i służą do przeprowadzania rozgrywek
sportowych, zajęć wychowania fizycznego i indywidualnego korzystania oraz organizowania innych imprez
rekreacyjno-sportowych.
2. Obiekty sportowe mogą również służyć do organizowania imprez o innym charakterze, w zakresie
ustalonym przez Burmistrza Miasta Kowalewa Pomorskiego.
§ 3. 1. Godziny funkcjonowania obiektu będą ustalone w drodze obwieszczenia.
2. Zabronione jest przebywanie na terenie obiektu sportowego osób nieupoważnionych przez administratora
obiektu.
3. Przepis ust. 2 nie ma zastosowania do przebywania na obiekcie w związku z odbywającą się imprezą –
w czasie jej trwania i w ciągu 3 godzin przed i po jej zakończeniu.
4. Dostęp do korzystania z obiektu sportowego wymaga zgody jego administratora.
5. Z obiektów sportowych, w porozumieniu z jego administratorem i po zapoznaniu się z niniejszym
regulaminem, mogą korzystać wszyscy zainteresowani, a w szczególności:
1) kluby i sekcje sportowe pod nadzorem instruktora lub trenera;
2) zorganizowane grupy sportowe w obecności trenera lub instruktora, którzy ponoszą odpowiedzialność za
grupę;
3) pracownicy zakładów pracy i instytucji;
4) uczniowie szkół i wychowankowie przedszkoli z terenu miasta i gminy w obecności nauczyciela, trenera lub
instruktorów;
5) uczestnicy oraz widzowie i kibice wyłącznie na organizowanych imprezach;
6) inne podmioty i osoby za zgodą administratora.
5. Na obiekcie sportowym mogą być organizowane imprezy masowe, na zasadach określonych w ustawie
o bezpieczeństwie imprez masowych.
§ 4. 1. Wszystkie osoby przebywające na terenie obiektu sportowego zobowiązane są do podporządkowania się
poleceniom administratora, służb porządkowych i osób do tego upoważnionych.
2. Z obiektów należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem w sposób nie zagrażający innym użytkownikom.
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Uzasadnienie
Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Rada Miejska ustala zasady i tryb
korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. W związku, że obiekt sportowy – Centrum
Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim, służy społeczeństwu, w tym dzieciom i młodzieży szkolnej należy
określić jednolity regulamin korzystania z obiektu.
Regulamin stanowi jasne i przejrzyste zasady korzystania z obiektu sportowego dla wszystkich
użytkowników. Uchwalenie regulaminu wpłynie na egzekwowanie zasad bezpieczeństwa i porządku w miejscach
publicznych.
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