
UCHWALA Nr IXl66/2015 

RADY GMINY SOCHOCIN 

z dnia 29 wrzesnia 2015 r. 

w sprawie przyj«(cia Regulaminu korzystania ze Stadionu Gminnego 
w Sochocinie 

Na podstawie art. 40 ust.2 pkt 4 i artA1 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorzqdzie gminnym (Dz. U z 2013 r. , poz.594 z p6in. zm) Rada Gminy Sochocin 
uchwala, co nastypuje; 

§ 1. Przyjmuje siy Regulamin Stadionu Gminnego w Sochocinie przy ul. Szkolnej 21, 

stanowiqcy zalqcznik do uchwaly. 

§ 2. Regulamin podlega podaniu do wiadomosci poprzez wywieszenie, przy wejsciu 
na teren Stadionu Gminnego w Sochocinie. 

§ 3. Wykonanie uchwaly powierza siy W6jtowi Gminy Sochocin. 

§ 4. Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dniajej ogloszenia w Dzienniku 

Urzydowym Wojew6dztwa Mazowieckiego. 



UZASADNIENIE 
do UCHWALY Nr IXI66/2015 
RADY GMINY SOCHOCIN 

z dnia 29 wrzesnia 2015 r. 

w sprawie przyjf(cia Regulaminu korzystania ze Stadionu Gminnego 
w Sochocinie 

Zgodnie z art. 40, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., 0 samorz,!dzie gminnym 

(Dz. U. z 2013r. poz. 594, z p6Zn. zm) zasady i tryb korzystania z gminnych obiekt6w 

i urz'!dzen uzytecznosci publicznej, organy gminy mog,! wydawac w fonnie aktu prawa 

mleJscowego. 

Projekt uchwaly przygotowano w zwi'!Zku ze skierowan'! prosb,! Komendanta 

Powiatowego Policji w Plonsku 0 rozwazenie przyjycia Regulaminu Stadionu w formie 

uchwaly. Obecnie obowi'!Zuj,!cy Regulamin Stadionu Gminnego zostal wprowadzony 

Zarz,!dzeniem W6jta Gminy Sochocin z dnia 12 sierpnia 2013 r. 

Zmiana fonny uchwalenia regulaminu z Zarz,!dzenia na akt prawa miejscowego 

rna istotny wplyw na poprawy bezpieczenstwa g16wnie podczas imprez sportowych, podjycie 

przedmiotowej uchwaly jest w pelni uzasadnione. 

Przewodnicz~cy Rad 

St~ OWSki 



Zal~cznik 

do Uchwaly Nr 
IXJ66/2015 
Rady Gminy Sochocin 
z dnia 29 wrzesnia 2015 r. 

Regulamin korzystania ze Stadionu Gminnego w Sochocinie 

§ 1 

Niniejszy Regulamin okresla zasady i tryb korzystania ze Stadionu Gminnego 
w Sochocinie usytuowanego przy ul. Szkolnej 21, zwanego dalej "Stadionem" 
i obowi¥uje najego calym terenie. 

§2 

1. 	 Stadion stanowi wlasnosc komuna1n~ Gminy Sochocin zwanej dalej Wlascicielem. 
2. 	 Stadion jest obiektem uZytecznosci publicznej i sruzy celom upowszechniania kultury 

fizycznej w zakresie dyscyplin sportowych, do ktorych jest przygotowany 
i wyposazony, poprzez przeprowadzanie rozgrywek pilkarskich, zawodow sportowych 
i rekreacyjnych, treningow, zaJYc szkolnych z wychowania fizycznego 
oraz indywidualne korzystanie w zakresie kultury fizycznej. 

3. 	 Stadion jest rowniez przeznaczony do organizowania innych imprez sportowo
rekreacyjnych, kulturalnych, oswiatowych oraz uroczystosci gminnych. 

4. 	 W przypadku, gdy organizatorem imprezy, 0 ktorej mowa w ust. 3, nie jest Gmina 
Sochocin, konieczne jest uzyskanie zgody Wlasciciela na organizacjy takiej imprezy. 

§3 

1. 	 Stadion jest powszechnie dostypny codziennie od godz. 8.00 do godz. 20.00, 

a w okresie maj-wrzesien od. godz. 8.00 do godz. 21.00 Przepis ten nie rna 

zastosowania gdy czas zakonczenia imprezy przewidziany jest na godziny p6Zniejsz~. 

2. 	 Indywidualne korzystanie ze Stadionu nie wymaga zgody Wlasciciela. 

3. 	 Zgody Wlasciciela i wczesniejsze ustalenia z nim terminu wymaga korzystanie 

ze Stadionu przez: kluby i stowarzyszenia kultury fizycznej z terenu Gminy Sochocin, 
placowki oswiatowe z terenu Gminy Sochocin, instytucje, orgalllzacJe 

i zorganizowane grupy sportowe. 

4. 	 Zorganizowane grupy dzieci i mlodziezy mogq korzystac ze Stadionu wyl~cznie pod 
opiek~ nauczyciela, instruktora lub trenera. Nad bezpieczenstwem grupy oraz 
przestrzeganiem przez jej uczestnikow regulaminu czuwa opiekun grupy. 

5. 	 Dzieci oraz mlodziez do lat 13 mogq przebywac na Stadionie podczas imprez 

i meczow pilki noznej wylqcznie pod opiekq doroslego opiekuna. 



§5 


W celu utrzymania 1adu i porzqdku w czasie imprezy/meczu organizator moze powo1ae 
sruzbt( porzqdkowq, kt6rej cz1onkowie powinni posiadae identyfikator z pieczt(ciq i podpisem 
wystawcy. 

§6 

1. 	 Korzystanie z infrastruktury sportowej oraz innych urzqdzen zlokalizowanych 
na stadionie odbywa sit( zgodnie z ich przeznaczeniem i funkcjq. 

2. 	 0 ewentualnych szkodach korzystajqcy zobowiqzani Sq poinformowae W1asciciela 
obiektu, niezw10cznie po ich zaistnieniu. 

3. 	 Boisko moze bye przez W1asciciela wy1qczone z eksploatacji celem poddania 
go zabiegom agrotechnicznym. 

§7 

1. 	 W czasie trwania rozgrywek pilkarskich, imprez sportowo-rekreacyjnych i imprez 
rozrywkowo- kulturalnych nalezy podporzqdkowae sit( nastt(pujqcym zasadom: 

a) sruzba porzqdkowa lub policja rna prawo legitymowania oraz przeszukiwania 
os6b wchodzqcych lub przebywajqcych na stadionie, 

b) organizator imprezy rna wy1qczne prawo do decydowania 0 wpuszczaniu os6b 
na teren Stadionu. 

c) 	 uczestnik imprezy, meczu rna obowiqzek w czasie jej trwania stosowae sit( do 
zarzqdzenia organizatora, sluzb porzqdkowych, policji, sluzb ratowniczych 
oraz komunikat6w oglaszanych przez spikera. 

2. Uczestnikom imprez/mecz6w pi1karskich organizowanych na Stadionie, zakazuje sit(; 

a) zastawiania wejse, wyjse oraz dr6g ewakuacyjnych, 

b) wchodzenia na obszary nieprzeznaczone dla publicznosci, 

c) uzywania wulgamego lub obrailiwego slownictwa, spiewania obscenicznych 


lub rasistowskich piosenek i obrazania innych osob, 
d) 	 zaslaniania twarzy uniemozliwiajqcego identyfikacje przez sruzby porzqdkowe 

lub policje, 
e) 	 rzucanie jakimikolwiek przedmiotami, szczeg6lnie na plytt( boiska lub 

w innych uczestnik6w imprezy, 
f) 	 wzniecania ognia, zapalania petard, fajerwerk6w lub innych srodk6w 

pirotechnicznych, 

§8 

1. 	 Zakaz wstt(pu na Stadion majq osoby: 

a) wobec kt6rych zostal orzeczony zakaz wstt(pu na stadiony przez Sqd, 




b) 	 znajduj'}.ce sit( pod wplywem alkoholu, srodk6w odurzaj'}.cych, 

psychotropowych lub innych podobnie dzialaj'}.cych srodk6w, 

c) posiadaj'}.ce bron lub inne przedmioty, materialy, wyroby, napoje, srodki lub 

substancje 0 kt6rych mowa w Regulaminie, 

d) zachowuj'}.ce sit( agresywnie, prowokacyjnie alba winny spos6b stwarzaj'}.cy 

zagrozenie bezpieczenstwa lub porz'}.dku na terenie Stadionu. 

§9 

1. 	 Zabrania sit( wnoszenia i posiadania na terenie Stadionu: 

a) broni wszelkiego rodzaju, 
b) materia16w wybuchowych, wyrob6w pirotechnicznych, materia16w pozarowo 

niebezpiecznych, 

c) przedmiot6w mog'}.cych w oceme organizatora stanowic zagrozenie 

(w tym butelek, puszek, kij6w itp.), 

d) kominiarek, masek lub innych element6w odziezy lub przedmiot6w, mog'}.cych 

sluzyc do maskowania sit( celem uniemozliwienia identyfikacji, 

e) urz'}.dzen zdolnych wytwarzac pasmo swiatla laserowego oraz rozpylanie 
substancji: lzawi'}.cych, dusz'}.cych, zr'}.cych, farbuj'}.cych itp., 

f) 	 flag, baner6w zawieraj'}.cych hasla, emblematy lub znaki 0 tresciach 

rasistowskich lub ksenofobicznych takZe nawoluj'}.ce do wasni 

na tie narodowosciowym, religijnym lub spolecznym. 

2. 	 Przedmioty wymienione w ust. 1 podlegaj'}. przekazaniu do depozytu odpowiednim 

sluzbom. 

3. 	 Zabrania sit( wjazdu na teren Stadionu pojazdami mechanicznymi bez zgody 

organizatora imprezy czy Wlasciciela obiektu. Wyj'}.tek stanowi'}. pojazdy uzywane 

przez osoby niepelnosprawne., pojazdy sluzb medycznych, policji, straZy pozamej, 

pojazd6w zapewniaj'}.cych obslugt( stadionu. 

§ 10 

1. 	 Szkody i wypadki na Stadionie, zaistniale w zwi'}.zku z imprezeV meczem nalezy 

niezwlocznie zglaszac organizatorowi i Wlascicielowi obiektu. 

§11 

1. 	 Osoby naruszaj'}.ce zasady bezpieczenstwa i porz'}.dku na Stadionie bt(dt( poci'}.gnit(te 

do odpowiedzialnosci kamo- administracyjnej na zasadach okreslonych w odrt(bnych 

przepisach. 
2. 	 KaZdorazowy przypadek naruszenia Regulaminu skutkuje niezwlocznym usunit(ciem 

uczestnika ze stadionu. 

http:naruszaj'}.ce
http:nawoluj'}.ce
http:stwarzaj'}.cy
http:zachowuj'}.ce
http:posiadaj'}.ce
http:znajduj'}.ce

