
UCHWAŁA NR XII/98/2019
RADY GMINY SOCHOCIN

z dnia 29 listopada 2019 r.

w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z placów zabaw, siłowni zewnętrznych oraz obiektów 
sportowych stanowiących własność Gminy Sochocin

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. 
Dz. U. z 2018 r. poz. 994) Rada Gminy Sochocin uchwala co następuje: 

§ 1. Uchwala się regulaminy korzystania z placów zabaw, siłowni zewnętrznych oraz obiektów sportowych 
stanowiących własność Gminy Sochocin: 

1) regulamin korzystania z placów zabaw stanowiących własność Gminy  Sochocin w brzmieniu stanowiącym 
załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały; 

2) Regulamin korzystania z siłowni zewnętrznych stanowiących własność Gminy  Sochocin, w brzmieniu 
stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały; 

3) regulamin korzystania z boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Kołozębiu stanowiącego 
własność Gminy  Sochocin, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały; 

4) regulamin korzystania z hali sportowej przy Publicznym Zespole Szkół i Przedszkoli Samorządowych 
w Sochocinie stanowiącej własność Gminy  Sochocin, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 4 do niniejszej 
uchwały; 

5) regulamin korzystania z boiska wielofunkcyjnego przy Publicznym Zespole Szkół i Przedszkoli 
Samorządowych w Sochocinie stanowiącej własność Gminy  Sochocin, w brzmieniu stanowiącym załącznik 
Nr 5 do niniejszej uchwały; 

6) regulamin korzystania z świetlicy wiejskiej w Kołozębiu stanowiącej własność Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Kołozębiu gmina  Sochocin, będącej w użyczeniu na rzecz Gminy Sochocin, w brzmieniu stanowiącym 
załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały; 

7) regulamin korzystania z boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Smardzewie stanowiącego 
własność Gminy  Sochocin, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sochocin. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 

 

Przewodniczący Rady 

Stanisław Kwiatkowski
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Załącznik nr  1 

Uchwały nr  XII/98/2019  

Rady Gminy Sochocin 

z dnia 29 listopada 2019r. 

 

Regulamin korzystania z placów zabaw stanowiących własność Gminy Sochocin 

 

§ 1. 1. Plac zabaw jest ogólnodostępnym miejscem przeznaczonym do zabawy, rekreacji                    

i wypoczynku dla dzieci i stanowi własność Gminy Sochocin. 

2. Administratorem Placu Zabaw jest Urząd Gminy Sochocin. 

§ 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)  wchodzenia na dachy i górne elementy konstrukcyjne urządzeń; 

2)  korzystania z urządzeń przez więcej niż jedną osobę na pojedynczym miejscu; 

3)  jazdy i parkowania pojazdów silnikowych. 

§ 5. Wszelkie zauważone uszkodzenia urządzeń należy zgłaszać bezpośrednio do Urzędu 

Gminy Sochocin. 
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Załącznik nr  2  

Uchwały nr  XII/98/2019  

Rady Gminy Sochocin 

z dnia 29 listopada 2019r. 

 

Regulamin korzystania z siłowni zewnętrznych stanowiących własność Gminy Sochocin 

 

§ 1. 1. Siłownia zewnętrzna stanowi własność Gminy Sochocin i jest ogólnodostępnym 

miejscem przeznaczonym do rekreacyjnego treningu. 

2. Administratorem Obiektu jest Urząd Gminy Sochocin. 

§ 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: 

2)  wchodzenia na górne elementy konstrukcyjne urządzeń; 

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

4)  jazdy i parkowania pojazdów silnikowych. 

§ 5. Wszelkie zauważone uszkodzenia urządzeń należy zgłaszać bezpośrednio do Urzędu 

Gminy Sochocin. 
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Załącznik nr  3 

Uchwały nr  XII/98/2019  

Rady Gminy Sochocin 

z dnia 29 listopada 2019r. 

 

Regulamin korzystania z boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Kołozębiu 

§ 1. 1. Regulamin określa zasady korzystania z boiska wielofunkcyjnego przy Szkole          

Podstawowej w Kołozębiu. 

2. Boisko wielofunkcyjne jest obiektem ogólnodostępnym, stanowiącym własność Gminy   

Sochocin. Administratorem boiska jest dyrektor Szkoły Podstawowej w Kołozębiu. 

3. Boisko wielofunkcyjne jest obiektem ogólnodostępnym, wykorzystywanym do prowadzenia 

m.in. zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych, szkolnych, międzyszkolnych i środowiskowych,     

zawodów, rozgrywek sportowych dla dzieci, młodzieży i społeczności lokalnej. 

4. Boisko czynne jest codziennie od poniedziałku do piątku  w godzinach od 8:00 do 19.00.          

W dni wolne możliwe jest korzystanie z  obiektu po wcześniejszym uzgodnieniu z dyrektorem 

Szkoły Podstawowej w Kołozębiu.  

5. Od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00, z wyjątkiem miesięcy lipiec          

i sierpień, pierwszeństwo do korzystania z boiska mają uczniowie Szkoły Podstawowej                    

w Kołozębiu, a po godz. 16.00 grupy zorganizowane i mieszkańcy gminy Sochocin. 

6. Zastrzega się możliwość wyłączenia boiska z użytkowania w przypadku konieczności     

konserwacji oraz w okresie zimowym. 

§ 2. 1. Wejście na boisko jest możliwe po uprzedniej rezerwacji u osoby odpowiedzialnej za 

boisko lub na bieżąco po uzgodnieniu z w/w osobą, w przypadku wolnego pola gry. 

       2. Osoba odpowiedzialna za boisko prowadzi rejestr wykorzystania obiektu. 

       3. Korzystający z boiska zobowiązani są do używania odpowiednich strojów sportowych 

oraz obuwia sportowego o płaskiej podeszwie. 

4. Zabrania się używania obuwia piłkarskiego z korkami metalowymi i plastikowymi. 

      5. W celu zapewnienia bezpiecznego korzystania z boiska wielofunkcyjnego zabrania się:  

1) wspinania się na ogrodzenia i urządzenia sportowe, 

2) przestawiania bramek i wyciągania mocowań urządzeń sportowych; 

3) korzystania z uszkodzonych lub niestabilnych urządzeń sportowych; 

4) wjeżdżania rowerami, motorowerami, motocyklami i samochodami. 

      6. Nie przewiduje się wypożyczania sprzętu innego poza tym, w który boisko jest           

wyposażone na stałe. 

       7. Korzystający z boiska powinien sprawdzić stan techniczny  boiska i urządzeń, z których 

będzie korzystał. W przypadku zauważenia usterek zobowiązany jest zgłosić ten fakt 

Dyrektorowi Szkoły. 
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Załącznik nr  4 

Uchwały nr  XII/98/2019  

Rady Gminy Sochocin 

z dnia 29 listopada 2019r. 

 

Regulamin korzystania z hali sportowej przy Publiczny Zespół Szkół i Przedszkoli 

Samorządowych w Sochocinie 

 

§ 1. 1. Regulamin określa zasady korzystania z hali sportowej przy Publicznym Zespole Szkół  

i Przedszkoli Samorządowych w Sochocinie, 

2. Hala sportowa  jest w zarządzie Publicznego Zespołu Szkół i Przedszkoli              

Samorządowych w Sochocinie i jest administrowana przez Dyrektora placówki. 

3. Hala sportowa czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 21.00. W dni 

wolne możliwe jest korzystanie z  obiektu po wcześniejszym uzgodnieniu z dyrektorem 

Zespołu Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Sochocinie.  

4. W godzinach od 8.00 do 16.00 hala sportowa nieodpłatnie udostępniona jest przede 

wszystkim na realizację zadań dydaktycznych w zakresie wychowania fizycznego dla 

młodzieży uczącej się w Publicznym Zespole Szkół i Przedszkoli Samorządowych       

w Sochocinie. 

5. W pozostałych godzinach hala sportowa może być udostępniona osobom fizycznym      

i grupom zorganizowanym. 

6. Korzystanie z hali odbywa się po uzgodnieniu z kierownikiem hali sportowej            

w oparciu o harmonogram. Harmonogram winien zostać uzgodniony z dyrektorem   

placówki. 

§ 2. Z hali sportowej mogą korzystać: 

1) dzieci i młodzież szkolna pod nadzorem nauczyciela; 

2) grupy zorganizowane z opiekunem; 

3) kluby i sekcje sportowe pod nadzorem instruktora lub trenera; 

4) osoby fizyczne, organizacyjne i stowarzyszenia; 

5) kibice wyłącznie podczas organizowanych imprez sportowych z udziałem publiczności, 

osoby uczestniczące w innych imprezach organizowanych za zgodą Dyrektora          

placówki. 

§ 4. Obowiązkiem osób korzystających z hali sportowej jest: 

1) pozostawienie okryć zewnętrznych i obuwia w szatni; 
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2) założenie właściwego obuwia sportowego tzw. „halówek” lub z białą podeszwą      

(czystego, niepozostawiającego podczas użytkowania hali sportowej zabrudzeń, rys 

itp.); 

3) podporządkowanie się poleceniom osób prowadzących zajęcia lub pracowników       

odpowiedzialnych za funkcjonowanie obiektu; 

4) zgłaszanie wszelkich uszkodzeń sprzętu, urządzeń i wyposażenia osobie prowadzącej 

zajęcia. 

§ 5. Prowadzący zajęcia obowiązany jest sprawdzić stan techniczny sprzętu i wyposażenia 

przed przystąpieniem do zajęć. 

§ 6. Przebywającym na terenie hali sportowej zabrania się: 

1) wnosić i używać sprzętu niesportowego, materiałów i narzędzi niebezpiecznych; 

2) wieszać się na obręczach, konstrukcjach do gier zespołowych i bramkach; 

3) korzystać z wszelkich urządzeń elektrycznych znajdujących się na hali sportowej. 

§ 7. W czasie zawodów (zajęć) organizator jest zobowiązany przestrzegać przepisów 

regulaminu oraz jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa korzystających z hali 

sportowej. 

§ 8. Zajęcia grup szkolnych korzystających z hali sportowej powinny odbywać się w obecności 

nauczyciela (instruktora, trenera). Wejście grupy na halę powinno odbywać się za jego zgodą. 

§ 9. Prowadzący zajęcia (opiekun grupy) zobowiązany jest do zapoznania swoich 

podopiecznych z regulaminem oraz zasadami korzystania z obiektu. 

§ 10. Udostępnienie sprzętu i wyposażenia oraz kluczy do pomieszczeń odbywa się wyłącznie 

za wiedzą i zgodą kierownika hali sportowej. 

§ 11. Na terenie hali sportowej zabrania się biegania po korytarzach, schodach. 

§ 12. Wszelkie skaleczenia, urazy itp. należy niezwłocznie zgłaszać nauczycielowi, trenerowi 

lub obsłudze obiektu. 

§ 13. Administrator i obsługa hali sportowej sprawuje nadzór nad przestrzeganiem niniejszego 

regulaminu.  

§ 14. W sprawach skarg, wniosków i zażaleń należy zwracać się do administratora hali 

sportowej. 
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Załącznik nr  5 

Uchwały nr  XII/98/2019  

Rady Gminy Sochocin 

z dnia 29 listopada 2019r. 

 

Regulamin korzystania z boiska wielofunkcyjnego przy Publicznym Zespole Szkół                  

i Przedszkoli Samorządowych w Sochocinie 

 

§ 1. 1. Regulamin określa zasady korzystania z boiska wielofunkcyjnego przy Publicznym       

Zespole Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Sochocinie. 

2. Boisko wielofunkcyjne jest obiektem ogólnodostępnym, stanowiącym własność Gminy 

Sochocin, administratorem boiska jest dyrektor Publicznego Zespołu Szkół i Przedszkoli 

Samorządowych w Sochocinie.  

3. Boisko wielofunkcyjne jest obiektem wykorzystywanym do prowadzenia: zajęć lekcyjnych, 

pozalekcyjnych, szkolnych, międzyszkolnych i środowiskowych, zajęć sportowych, rozgrywek 

sportowych dla dzieci i młodzieży oraz społeczności lokalnej. 

4. Boisko przeznaczone jest do uprawiania piłki ręcznej. 

5. Boisko jest czynne codziennie od poniedziałku do piątku: 

1) zajęcia szkolne – 8.00 – 16.00; 

2) zajęcia inne – 16.00 – 21.00; 

3) w dni wolne możliwe jest korzystanie z  obiektu po wcześniejszym uzgodnieniu      

z dyrektorem Publicznego Zespołu Szkół i Przedszkoli Samorządowych                  

w Sochocinie. 

6. Obiekt jest dostępny dla uczniów Zespołu Szkół w czasie trwania zajęć lekcyjnych do 

godziny 16.00 wyłącznie w obecności nauczyciela. Uczniowie nie mogą przebywać na boisku 

bez opiekuna.   

7. Pierwszeństwo w korzystaniu z boiska po godzinie 16.00 mają zorganizowane grupy 

Gminnego Klubu Sportowego „Wkra” (GKS) pod opieką  trenera/instruktora sportu. 

8. Zajęcia sportowe odbywające się na boisku wielofunkcyjnym koordynuje kierownik 

obiektów sportowych Publicznego Zespołu Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Sochocinie. 

9. Zastrzega się możliwość wyłączenia boiska z użytkowania w przypadku konieczności 

konserwacji. 

§ 2. 1. Wejście na boisko jest możliwe po uprzedniej rezerwacji u osoby odpowiedzialnej za 

boisko lub na bieżąco po uzgodnieniu z ww. osobą, w przypadku wolnego pola gry. 

2. Osoba odpowiedzialna za boisko prowadzi rejestr wykorzystania obiektu. 
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3. Korzystający z boiska zobowiązani są do używania odpowiednich strojów sportowych 

oraz obuwia sportowego o płaskiej podeszwie. 

4. Zabrania się używania obuwia piłkarskiego z korkami metalowymi i plastikowymi. 

5. W celu zapewnienia bezpiecznego korzystania z boiska wielofunkcyjnego zabrania się: 

1) wspinania się na ogrodzenia i urządzenia sportowe; 

2) przestawiania bramek i wyciągania mocowań urządzeń sportowych; 

3) korzystania z uszkodzonych lub niestabilnych urządzeń sportowych; 

4) wjeżdżania rowerami, motorowerami, motocyklami, rolkami, deskorolkami                    

i samochodami; 

5) wprowadzania i użytkowania innego sprzętu niż zgodny z przeznaczeniem boiska. 

6. Korzystający z boiska powinien sprawdzić stan techniczny  boiska i urządzeń, z których 

będzie korzystał. W przypadku zauważenia usterek zobowiązany jest zgłosić ten fakt 

kierownikowi obiektu. 
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Załącznik nr  6 

Uchwały nr  XII/98/2019  

Rady Gminy Sochocin 

z dnia 29 listopada 2019r. 

Regulamin korzystania z świetlicy wiejskiej w Kołozębiu 

 

§ 1. 1. Działalność świetlicy wiejskiej na terenie Kołozębia ma na celu integrację środowiska              

lokalnego, inicjowanie aktywności mieszkańców działających na rzecz wsi oraz prowadzenie 

działalności kulturalno-oświatowej i sportowej. 

2. Świetlica wiejska udostępniana jest osobom pełnoletnim. 

3. W przypadku organizowania w świetlicy wiejskiej przedsięwzięć z udziałem osób                    

niepełnoletnich, opiekun świetlicy udostępnia świetlicę osobom pełnoletnim, które odpowiada-

ją za bezpieczeństwo osób nieletnich. 

4. Świetlica wiejska jest miejscem spotkań mieszkańców wsi, zgodnie z potrzebami lokalnej   

społeczności oraz miejscem, gdzie prowadzona jest działalność statutowa w zakresie kultury. 

5. Administratorem świetlicy wiejskiej jest Wójt Gminy Sochocin. 

6. Godziny otwarcia świetlicy określa harmonogram, dostosowany do potrzeb mieszkańców. 

7. Opiekunem świetlicy wiejskiej jest osoba wyznaczona przez Wójta Gminy Sochocin. 

8. Klucze do świetlicy są w posiadaniu: opiekuna świetlicy oraz Urzędu Gminy. 

§ 2. 1. Osobami uprawnionymi do korzystania ze świetlicy są w szczególności sołtys i rada 

sołecka, dzieci i młodzież w ramach zajęć prowadzonych pod opieką osoby dorosłej, 

członkowie klubów sportowych oraz innych organizacji działających w danym środowisku, 

członkowie Związku Emerytów i Rencistów, zespołów oraz kół zainteresowań zgodnie             

z harmonogramem zajęć, mieszkańcy w ramach zorganizowanych inicjatyw lokalnych, takich 

jak imprezy sportowe i kulturalne (imprezy okolicznościowe i inne). 

2. Pierwszeństwo w korzystaniu ze świetlicy wiejskiej ma Rada Sołecka, szczególnie                   

w przypadku przeprowadzania wyborów i konieczności urządzenia lokalu wyborczego. 

3. Uczestnicy imprez odbywających się w świetlicy zobowiązani są do przestrzegania    

niniejszego regulaminu. 

 

§ 3. Imprezy, zebrania o charakterze cyklicznym lub zorganizowanym powinny być zgłoszone 

do harmonogramu świetlicy i opiekuna obiektu. 
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Załącznik nr  7 

Uchwały nr  XII/98/2019  

Rady Gminy Sochocin 

z dnia 29 listopada 2019r. 

Regulamin korzystania z boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej                      

w Smardzewie 

§ 1. 1. Regulamin określa zasady korzystania z boiska wielofunkcyjnego przy Szkole          

Podstawowej w Smardzewie. 

2. Boisko wielofunkcyjne jest obiektem ogólnodostępnym, stanowiącym własność Gminy   

Sochocin. Administratorem boiska jest dyrektor Szkoły Podstawowej w Smardzewie. 

3. Boisko wielofunkcyjne jest obiektem ogólnodostępnym, wykorzystywanym do prowadzenia 

m.in. zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych, szkolnych, międzyszkolnych i środowiskowych,     

zawodów, rozgrywek sportowych dla dzieci, młodzieży i społeczności lokalnej. 

4. Boisko czynne jest codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 19:00.          

W dni wolne możliwe jest korzystanie z  obiektu po wcześniejszym uzgodnieniu z dyrektorem 

Szkoły Podstawowej w Smardzewie. 

5. Od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00, z wyjątkiem miesięcy lipiec          

i sierpień, pierwszeństwo do korzystania z boiska mają uczniowie Szkoły Podstawowej            

w Smardzewie, a po godz. 16.00 grupy zorganizowane i mieszkańcy gminy Sochocin. 

6. Zastrzega się możliwość wyłączenia boiska z użytkowania w przypadku konieczności     

konserwacji oraz w okresie zimowym. 

§ 2. 1. Wejście na boisko jest możliwe po uprzedniej rezerwacji u osoby odpowiedzialnej za 

boisko lub na bieżąco po uzgodnieniu z w/w osobą, w przypadku wolnego pola gry. 

       2. Osoba odpowiedzialna za boisko prowadzi rejestr wykorzystania obiektu. 

      3. Korzystający z boiska zobowiązani są do używania odpowiednich strojów sportowych 

oraz obuwia sportowego o płaskiej podeszwie. 

4. Zabrania się używania obuwia piłkarskiego z korkami metalowymi i plastikowymi. 

      5. W celu zapewnienia bezpiecznego korzystania z boiska wielofunkcyjnego zabrania się:  

1) wspinania się na ogrodzenia i urządzenia sportowe; 

2) przestawiania bramek i wyciągania mocowań urządzeń sportowych; 

3) korzystania z uszkodzonych lub niestabilnych urządzeń sportowych; 

4) wjeżdżania rowerami, motorowerami, motocyklami i samochodami. 

      6. Nie przewiduje się wypożyczania sprzętu innego poza tym, w który boisko jest           

wyposażone na stałe. 

       7. Korzystający z boiska powinien sprawdzić stan techniczny  boiska i urządzeń, z których 

będzie korzystał. W przypadku zauważenia usterek zobowiązany jest zgłosić ten fakt 

Dyrektorowi Szkoły. 
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