
 

UCHWAŁA NR L/349/14 

RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU 

Z DNIA 27 LUTEGO 2014 ROKU 

 

w sprawie ustalenia  

„Regulaminu korzystania ze Stadionu Miejskiego w Nasielsku”. 
 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia  

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2013 r. poz. 594  

z późn. zm.), Rada Miejska w Nasielsku uchwala, co następuje:  

 

 

§ 1. 

Ustala się „Regulamin korzystania ze Stadionu Miejskiego w Nasielsku” w brzmieniu 

określonym w załączniku do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. 

1. Każda osoba znajdująca się na terenie Stadionu Miejskiego w Nasielsku 

zobowiązana jest stosować się do Regulaminu.  

2. Regulamin podlega podaniu do wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy  

na Stadionie Miejskim w Nasielsku.  

 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nasielska. 

 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REGULAMIN KORZYSTANIA  

ZE STADIONU MIEJSKIEGO W NASIELSKU 

 

§ 1. 

Regulamin Stadionu Miejskiego w Nasielsku, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady 

korzystania z boisk, urządzeń i pomieszczeń Stadionu Miejskiego w Nasielsku, położonego  

w Nasielsku przy ul. Sportowej, zwanego dalej „Stadionem” i obowiązuje na całym jego terenie. 
 

§ 2. 

1. Stadion stanowi własność komunalną Gminy Nasielsk. 

2. Administratorem Stadionu, zwanym dalej „Administratorem”, jest Burmistrz Nasielska bądź 

osoba lub podmiot upoważniony przez Burmistrza Nasielska na podstawie umowy  

o administrowanie. 

3. Stadion jest obiektem użyteczności publicznej i służy celom upowszechniania kultury fizycznej  

w zakresie dyscyplin sportowych, do których jest przygotowany i wyposażony, poprzez 

przeprowadzanie rozgrywek piłkarskich, zawodów sportowych i rekreacyjnych, treningów, zajęć 

szkolnych z wychowania fizycznego oraz indywidualne korzystanie w zakresie kultury fizycznej.  

4. Stadion jest również przeznaczony do organizowania innych imprez sportowo-rekreacyjnych, 

rekreacyjnych, kulturalnych, oświatowych oraz uroczystości gminnych.  

5. W przypadku, gdy organizatorem imprezy, o której mowa w ust. 4, nie jest Gmina Nasielsk, 

konieczne jest uzyskanie zgody Burmistrza Nasielska na organizację takiej imprezy.  

6. Płyta główna Stadionu służy wyłącznie do meczów ligowych i treningów, a także do zawodów 

sportowych uzgodnionych wcześniej z Administratorem. 
 

§ 3. 

1. Stadion jest powszechnie dostępny codziennie od godziny 8.00 do godz. 20.00, z zastrzeżeniem  

§ 2 ust. 5 oraz § 3 ust. 4-7.  

2. Korzystanie ze Stadionu jest bezpłatne.  

3. Indywidualne korzystanie ze Stadionu nie wymaga zgody Administratora.  

4. Zgody Administratora i wcześniejszego ustalenia z nim terminu wymaga korzystanie ze Stadionu 

przez:  

1) kluby i stowarzyszenia kultury fizycznej z terenu Gminy Nasielsk,  

2) placówki oświatowe z terenu Gminy Nasielsk,  

3) zakłady pracy, instytucje, organizacje i zorganizowane grupy sportowe,  

4) niezrzeszone grupy mieszkańców Gminy Nasielsk.  

5. W przypadkach wskazanych w ust. 4 pkt 3 i 4 konieczne jest zawarcie z Administratorem umowy 

o korzystanie z urządzeń Stadionu.  

6. Zorganizowane grupy dzieci i młodzieży mogą korzystać ze Stadionu wyłącznie pod opieką 

nauczyciela, instruktora lub trenera, którzy ponoszą odpowiedzialność za grupę.  

7. Osoby małoletnie do 18. roku życia przebywające na Stadionie winny posiadać zgodę rodziców 

(opiekuna prawnego) lub być pod ich opieką.  
 

§ 4. 

1. Osoby korzystające ze Stadionu oraz prowadzące zajęcia zobowiązuje się do:  

1) punktualnego rozpoczynania i kończenia zajęć,  

2) utrzymania czystości na terenie Stadionu,  

3) zabezpieczenia mienia wartościowego we własnym zakresie,  

4) używania urządzeń, wyposażenia i sprzętu sportowego znajdującego się na Stadionie zgodnie 

z jego przeznaczeniem,  

5) przestrzegania przepisów bhp, ppoż., ewakuacyjnych i porządkowych,  

6) uporządkowania sprzętu sportowego po zakończeniu zajęć,  

7) w przypadku korzystania z urządzeń w budynkach: wyłączania oświetlenia, zakręcania wody 

w szatniach i sanitariatach.  



2. Korzystający z boiska piłkarskiego zobowiązani są do wyrównywania uszkodzeń w murawie 

boiska po meczach i treningach.  

3. Płyta główna Stadionu nie może być używana w przypadku rozmiękłej nawierzchni 

spowodowanej deszczem lub śniegiem. 

4. Boiska mogą być przez Administratora wyłączone z eksploatacji celem poddania ich zabiegom 

agrotechnicznym. 

5. Korzystający z urządzeń Stadionu używają swojego sprzętu i materiałów uzupełniających, 

niezbędnych do realizacji dyscyplin sportowych, którymi się zajmują.  

6. Ciężki sprzęt sportowy ruchomy, np. bramki treningowe, itp., powinien być bezwzględnie zawsze 

zamocowany do podłoża. Nie wolno go pozostawiać bez zamocowania również po zajęciach  

i treningach.  

7. O wszystkich uszkodzeniach wyposażenia i urządzeń Stadionu oraz zaistniałych zagrożeniach 

należy natychmiast powiadomić Administratora.  

8. Obowiązuje zakaz korzystania z uszkodzonego sprzętu i wyposażenia Stadionu grożącego 

wypadkiem. 

9. Wszystkie osoby przebywające na terenie Stadionu zobowiązanie są do podporządkowania się 

poleceniom Administratora, służb porządkowych i osób do tego upoważnionych. 

10. Za bezpieczeństwo uczestników zajęć sportowych odpowiedzialność prawną ponosi osoba 

organizująca zajęcia (nauczyciel, opiekun, trener, instruktor, organizator zajęć). Obowiązkiem  

tej osoby jest każdorazowe sprawdzenie przed zajęciami urządzeń Stadionu pod względem 

bezpieczeństwa.  
 

§ 5. 

1. Organizator imprezy odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo uczestników imprezy oraz właściwą 

organizację, porządek i dyscyplinę podczas trwania imprezy. Do obowiązków organizatora 

imprezy należy w szczególności:  

1) korzystanie ze Stadionu w czasie i zakresie uzgodnionym z Administratorem,  

2) ustalenie z Administratorem, przed rozpoczęciem imprezy, miejsc niedostępnych dla 

uczestników imprezy lub widzów oraz odpowiednie oznakowanie tych miejsc,  

3) respektowanie postanowień Regulaminu oraz zapewnienie ładu i porządku przed 

rozpoczęciem imprezy, w czasie jej trwania oraz po zakończeniu imprezy,  

4) sprawdzenie stanu technicznego urządzeń i sprzętu, z którego będzie korzystał,  

5) w przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub zanieczyszczenia Stadionu – niezwłoczne 

naprawienie szkody i usunięcie zanieczyszczeń,  

6) niedopuszczenie do uczestnictwa w imprezie osób pod wpływem alkoholu lub środków 

odurzających bądź substancji psychotropowych, a także osób zamierzających wnieść na teren 

Stadionu przedmioty wymienione w § 7 ust. 2,  

7) usuwanie z terenu Stadionu osób nie stosujących się do postanowień Regulaminu, 

stwarzających zagrożenie dla porządku na Stadionie oraz dla zdrowia i życia uczestników 

imprezy,  

8) niezwłoczne podejmowanie działań mających na celu usunięcie zagrożenia życia lub zdrowia 

uczestników imprezy lub zapobieżenie niszczeniu mienia,  

9) pokrycie wszelkich kosztów związanych z uszkodzeniem mienia powstałych w czasie trwania 

imprezy lub w związku z imprezą,  

10) zapewnienie drożności wejść i wyjść ze Stadionu oraz dróg ewakuacyjnych,  

11) zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.  

2. Podczas imprez odpłatnych na Stadionie mogą przebywać wyłącznie osoby posiadające ważny 

bilet wstępu lub inny dokument upoważniający do wzięcia udziału w imprezie, który należy 

okazać przy wejściu na Stadion bez wezwania oraz na każde żądanie służb porządkowych 

powołanych przez organizatora imprezy.  

3. Decyzję o zwrocie środków za bilety niewykorzystane z różnych przyczyn podejmuje wyłącznie 

organizator imprezy.  



4. Organizator imprezy ma prawo ograniczyć dostęp do boisk, urządzeń i pomieszczeń Stadionu 

niewykorzystywanych na potrzeby tej imprezy.  
 

§ 6. 

Osoby wchodzące na Stadion obowiązane są do: 

1) przestrzegania przepisów porządkowych Regulaminu i przepisów ustawy o bezpieczeństwie 

imprez masowych oraz  

2) stosowania się w czasie imprez do poleceń Policji, straży pożarnej, służb porządkowych i zaleceń 

Administratora lub organizatora imprezy. 
 

§ 7. 

1. Każdy, kto przebywa na Stadionie powinien zachowywać się tak, aby nie szkodził ani nie 

zagrażał innym.  

2. Zabrania się wnoszenia na teren Stadionu następujących przedmiotów i materiałów: 

1) broni wszelkiego rodzaju lub innych niebezpiecznych przedmiotów, które mogą być użyte 

jako bron lub pociski,  

2) twardych przedmiotów o dużej objętości, np. deski, stoły, plansze, itp.,  

3) zbędnych przedmiotów, które mogłyby być użyte do rzucania i uderzania, np. kijów, 

drzewców do flag i transparentów, z zastrzeżeniem ust. 4,  

4) materiałów wybuchowych, ogni sztucznych, rac, petard, fajerwerków, świec dymnych, 

wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, z zastrzeżeniem ust. 5,  

5) pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących, farbujących lub powodujących 

zanieczyszczenia,  

6) środków odurzających lub substancji psychotropowych,  

7) opakowań i pojemników (np. butelek, puszek, kubków) wykonanych z twardego, kruchego lub 

pękającego materiału,  

8) napojów alkoholowych, z zastrzeżeniem ust. 6,  

9) urządzeń z napędem mechanicznym służących do wytwarzania hałasu,  

10) czapek „kominiarek” lub masek mogących służyć do maskowania się celem uniemożliwienia 

identyfikacji przez organizatora imprezy, Policję i służby porządkowe, 

11) innych przedmiotów, materiałów i urządzeń, które mogą stwarzać niebezpieczeństwo dla 

korzystających ze Stadionu. 

3. Ponadto zakazuje się: 

1) wstępu osobom w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub użycie wszelkiego rodzaju 

środków odurzających,  

2) wchodzenia i przebywania na obszary i do urządzeń oznaczonych jako niedostępne dla osób 

nieupoważnionych lub które z racji ich funkcji nie są przeznaczone do powszechnego użytku 

(boisko, szatnie, pomieszczenia służbowe, ogrodzenia, budowle, urządzenia oświetleniowe, 

itp.),  

3) rzucania wszelkimi przedmiotami,  

4) rozniecania ognia,  

5) spożywania napojów alkoholowych i innych środków odurzających, z zastrzeżeniem ust. 6,  

6) palenia tytoniu w pomieszczeniach zamkniętych,  

7) niszczenia wyposażenia i urządzeń Stadionu,  

8) zanieczyszczania terenu Stadionu,  

9) wprowadzania zwierząt, za wyjątkiem psów-przewodników osób niewidomych oraz  

za wyjątkiem organizowania wystaw zwierząt,  

10) pisania na budowlach, urządzeniach lub drogach, ich malowania i oklejania,  

11) wywieszania na ogrodzeniach flag lub transparentów o treściach obraźliwych lub 

prowokujących,  

12) używania wulgarnego lub obraźliwego słownictwa,  

13) wszelkich zachowań mających na celu obrazę lub naruszenie godności osobistej,  

w szczególności z przyczyn rasowych, narodowych lub wyznaniowych,  



14) wjazdu na teren Stadionu pojazdami mechanicznymi bez zezwolenia Administratora lub 

organizatora imprezy, za wyjątkiem pojazdów służb medycznych, Policji, straży pożarnej, 

pojazdów zapewniających obsługę Stadionu oraz pojazdów użytkowanych przez osoby 

niepełnosprawne,  

15) wjeżdżania na nawierzchnię boiska rowerami i innymi pojazdami mechanicznymi,  

16) zastawiania bram wejściowych i wjazdowych, dróg ewakuacyjnych,  

17) załatwiania potrzeb fizjologicznych poza miejscami do tego przeznaczonymi,  

18) wszelkiego handlu, w tym sprzedaży kart wstępu, rozdawania druków i ulotek, 

przeprowadzania zbiórek pieniężnych i rzeczowych bez przewidzianych prawem zezwoleń, 

w tym także zezwolenia organizatora imprezy lub Administratora,  

19) innych czynności, które mogą być powodem zagrożenia zdrowia i życia osób 

przebywających na Stadionie, bądź mogą doprowadzić do jego uszkodzenia lub zniszczenia.  

4. Zakaz, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, nie dotyczy organizatorów imprez, w których programie 

przewidziane jest użycie tych materiałów.  

5. Organizator imprezy może wnieść na teren Stadionu i używać materiałów, o których mowa  

w ust. 2 pkt 4, jeżeli wynika to z programu imprezy oraz jeśli umowa zawarta z Administratorem 

zawiera postanowienie w tej sprawie.  

6. Sprzedaż, podawanie i spożywanie piwa i innych napojów alkoholowych do 4,5 % na terenie 

Stadionu może odbywać się podczas imprez okolicznościowych na podstawie odrębnego 

zezwolenia i tylko w miejscach do tego wyznaczonych.  

7. Osobom pod wpływem alkoholu lub środków odurzających nie wpuszczonym na teren Stadionu 

lub usuniętym z niego za nieprzestrzeganie przepisów ust. 1-3, nie przysługuje zwrot kosztów 

zakupionego wcześniej biletu.  
 

§ 8. 

Na Stadionie może być prowadzona działalność gospodarcza wyłącznie na podstawie indywidualnych 

umów zawartych z Administratorem lub z organizatorem imprezy na czas jej trwania.  
 

§ 9. 

1.  Szkody i wypadki na Stadionie, zaistniałe w związku z imprezą, należy niezwłocznie zgłaszać 

organizatorowi i Administratorowi.  

2. Za rzeczy pozostawione w szatni i na Stadionie Administrator nie ponosi odpowiedzialności. 

 

§ 10. 

Osoby naruszające zawarte w niniejszym Regulaminie zasady bezpieczeństwa i porządku na terenie 

Stadionu, będą pociągnięte do odpowiedzialności zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


