UCHWAŁA NR V/55/2019
RADY GMINY JAWORZE
z dnia 21 marca 2019 r.
w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów sportowo-rekreacyjnych stanowiących
własność Gminy Jaworze
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2018r., poz. 994 ze zm.),
Rada Gminy Jaworze uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się zasady i tryb korzystania z gminnych obiektów sportowo-rekreacyjnych stanowiących
własność Gminy Jaworze w brzmieniu określonym w załącznikach nr 1-3 do niniejszej uchwały.
2. Wykaz obiektów sportowo-rekreacyjnych, o których mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 4 do niniejszej
uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaworze.
§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego.
2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy
Jaworze
Zbigniew Putek
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/55/2019
Rady Gminy Jaworze
z dnia 21 marca 2019 r.
REGULAMIN KORZYSTANIA Z BOISK SPORTOWYCH
1. Korzystanie z boisk sportowych jest bezpłatne dla mieszkańców gminy (za wyjątkiem osób i podmiotów
wykorzystujących boisko do celów komercyjnych).
2. Boiska (wymienione pod nr.1, 2, 3, 4, 5, 9 załącznika nr 4 do uchwały) przeznaczone są do celów
rekreacyjno-sportowych, a korzystające z nich osoby zapewniają we własnym zakresie niezbędny sprzęt
sportowy.
3. Użytkownicy zobowiązani są korzystać z boisk w odpowiednim do nawierzchni obuwiu sportowym,
które powinno być czyste i posiadać właściwą podeszwę.
4. Nad stanem technicznym boisk i zainstalowanych tam urządzeń nadzór pełni podmiot zarządzający
danym boiskiem.
5. Gmina Jaworze zastrzega sobie prawo do wyłączenia z użytkowania poszczególnych obiektów
infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, o ile zajdzie konieczność wykorzystania danego obiektu w celu
przeprowadzenia organizowanych przez Gminę Jaworze albo jej jednostki organizacyjne lub gminne osoby
prawne imprez, zawodów lub wydarzeń sportowo-rekreacyjnych, a także w sytuacji przystąpienia do prac
konserwacyjnych, remontowych albo modernizacyjnych.
6. Użytkownicy boisk zobligowani są do zachowania jak najdalej idącej troski i dbałości o wykorzystywane
boisko, znajdujące się na terenie obiektu urządzenia oraz o zachowanie czystości na boisku poprzez usunięcie
wszelkiego rodzaju odpadów z jego terenu.
7. Z wszelkich urządzeń zainstalowanych na boisku należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem
i na własną odpowiedzialność.
8. Korzystanie z boisk odbywa się w terminach i na zasadach ustalonych z podmiotem zarządzającym
danym obiektem, po uprzednim sprawdzeniu stanu technicznego boiska lub urządzeń tam się znajdujących.
W tym zakresie użytkownicy są obowiązani zgłosić podmiotowi zarządzającemu danym boiskiem wszelkie
usterki techniczne lub zdarzenia niebezpieczne niezwłocznie po ich stwierdzeniu lub wystąpieniu.
9. Osoby niepełnoletnie mogą przebywać na boiskach i korzystać z ich infrastruktury jedynie pod opieką
osób pełnoletnich, które ponoszą odpowiedzialność za ewentualne szkody.
10. Każdy korzystający z boiska lub jego infrastruktury towarzyszącej powinien zachowywać się w sposób
nieszkodzący, niezakłócający i niezagrażający innym użytkownikom.
11. Na terenie boiska zabrania się:
a) wnoszenia pojemników do rozpylania gazów, substancji żrących lub farbujących,
b) wspinania się na bramki, ogrodzenia, piłko chwyty i inne urządzenia nieprzeznaczone do tego celu,
c) zakłócania przebiegu zajęć lub gry korzystającym z obiektu,
d) stwarzania zagrożeń narażających siebie i innych na utratę zdrowia i kalectwo.
12. Korzystający z boiska zobowiązują się do przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów bhp
i p.poż.
13. Za rzeczy pozostawione na boisku zarządzający nie ponosi żadnej odpowiedzialności.
Korzystający z boiska ponoszą materialną odpowiedzialność za ewentualne szkody wywołane lub
spowodowane przez siebie.
14. Osoby nieprzestrzegające postanowień niniejszego regulaminu mogą zostać usunięte z terenu boiska.
15. Uwagi dotyczące funkcjonowania boisk należy zgłaszać do podmiotu zarządzającego danym boiskiem
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/55/2019
Rady Gminy Jaworze
z dnia 21 marca 2019 r.
REGULAMIN KORZYSTANIA Z SIŁOWNI ZEWNĘTRZNYCH I PARKU STREET WORKOUT
1. Korzystanie z obiektów sportowych, (wymienionych pod nr 5, 6, 7, 8 załącznika nr 4 dla uchwały) jest
bezpłatne dla mieszkańców gminy.
2. Siłownia zewnętrzna jest obiektem użyteczności publicznej przeznaczonym do aktywnego wypoczynku,
zaś Park Street WorkOut jest obiektem użyteczności publicznej przeznaczonym do aktywności fizycznej
polegającej na wykonywaniu ćwiczeń opartych o kalistenikę.
3. Siłownie zewnętrzne oraz Park Street WorkOut są czynne we wszystkie dni tygodnia. Gmina Jaworze
zastrzega sobie prawo do wyłączenia z użytkowania poszczególnych obiektów infrastruktury sportoworekreacyjnej, o ile zajdzie konieczność wykorzystania danego obiektu w celu przeprowadzenia organizowanych
przez Gminę Jaworze albo jej jednostki organizacyjne lub gminne osoby prawne imprez, zawodów lub
wydarzeń sportowo-rekreacyjnych, a także w sytuacji przystąpienia do prac konserwacyjnych, remontowych
albo modernizacyjnych.
4. Obiekty, o których mowa w niniejszym Regulaminie, przeznaczone są dla dzieci powyżej 13 roku życia
oraz osób dorosłych. Dzieci, które nie ukończyły 13 roku życia mogą korzystać z siłowni zewnętrznej
wyłącznie pod opieką opiekunów prawnych.
5. Z urządzeń znajdujących się na terenie siłowni korzysta się zgodnie z ich przeznaczeniem i instrukcją
obsługi umieszczoną bezpośrednio na urządzeniu i na własną odpowiedzialność.
6. Korzystanie z obiektów infrastruktury sportowo-rekreacyjnej odbywa się po uprzednim sprawdzeniu
stanu
technicznego
siłowni
zewnętrznych
lub
urządzeń
tam
się
znajdujących.
W tym zakresie użytkownicy są obowiązani zgłosić podmiotowi zarządzającemu daną siłownią zewnętrzną
wszelkie usterki techniczne lub zdarzenia niebezpieczne niezwłocznie po ich stwierdzeniu lub wystąpieniu.
7. Użytkownicy siłowni zewnętrznych zobligowani są do zachowania jak najdalej idącej troski
i dbałości o wykorzystywane urządzenie lub obiekt oraz o zachowanie czystości na jego terenie.
8. Na terenie obiektów, o których mowa wyżej, zabrania się:
a) ich niszczenia oraz korzystania z nich w sposób sprzeczny z ich przeznaczeniem,
b) zakłócania korzystania z tych urządzeń innym użytkownikom,
c) stwarzania zagrożeń narażających siebie i innych na utratę zdrowia i kalectwo,
d) korzystania z niesprawnych urządzeń.
9. Osoby nieprzestrzegające postanowień niniejszego
z terenu obiektów infrastruktury sportowo-rekreacyjnej.

regulaminu

mogą

zostać

usunięte

10. Uwagi dotyczące funkcjonowania ww. obiektów należy zgłaszać do odpowiednich podmiotów
zarządzających nimi.
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V/55/2019
Rady Gminy Jaworze
z dnia 21 marca 2019 r.
REGULAMIN HALI SPORTOWEJ JAWORZE
1. Korzystanie z hali sportowej, (wymienionej pod nr 10 załącznika nr 4 dla uchwały) jest płatne dla
mieszkańców Gminy (za wyjątkiem organizacji, stowarzyszeń, klubów sportowych działających na terenie
Gminy Jaworze).
2. Hala Sportowa jest czynna w godzinach ustalonych przez podmiot zarządzający, którym jest Wójt
Gminy Jaworze.
3. W dniach nauki szkolnej w godzinach od 7:00 do 15:00 Hala Sportowa jest nieodpłatnie udostępniana
na rzecz realizacji zadań dydaktycznych w zakresie wychowania fizycznego dla uczniów szkół, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Jaworze.
4. Z Hali Sportowej korzystać mogą grupy zorganizowane, w tym dzieci i młodzież szkolna pod opieką
nauczyciela, kluby i sekcje sportowe pod nadzorem instruktora lub trenera, zakłady pracy, instytucje,
organizacje pozarządowe, osoby fizyczne, a także kibice – wyłącznie podczas organizowanych imprez
sportowych z udziałem publiczności oraz pozostałe osoby uczestniczące w wydarzeniach organizowanych za
zgodą administratora.
5. Dzieci i młodzież do lat 18 mogą przebywać na terenie Hali Sportowej wyłącznie pod opieką osób
pełnoletnich.
6. Korzystanie z Hali Sportowej przez osoby, o których mowa w pkt. 4-5, odbywa się po wcześniejszym
zapoznaniu się z regulaminem i cennikiem za korzystanie z Hali Sportowej. Wszystkie osoby korzystające
z obiektu akceptują postanowienia niniejszego Regulaminu.
7. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie obiektu obowiązane są podporządkować się wskazówkom
i uwagom administratora obiektu.
8. Korzystanie z Hali Sportowej odbywa się po uzgodnieniu z administratorem wyznaczonym przez Wójta
Gminy Jaworze w oparciu o przygotowany wcześniej harmonogram.
9. Za korzystanie z Hali Sportowej pobierane są opłaty zgodne z obowiązującym cennikiem ustalonym
przez Wójta Gminy Jaworze w drodze odrębnego zarządzenia.
10. Warunkiem korzystania z Hali Sportowej jest posiadanie odpowiedniego obuwia sportowego oraz
odzieży sportowej. Za strój sportowy uważa się w szczególności krótkie spodenki, koszulkę sportową lub dres
sportowy, a za obuwie tzw. „halówki” (obuwie czyste niepozostawiające podczas użytkowania podłogi
sportowej zabrudzeń, rys itp. zakaz używania obuwia z czarną podeszwą zostawiającego ślady na parkiecie).
11. Wyposażenie i sprzęt sportowy znajdujący się w Hali Sportowej może być użytkowany wyłącznie
zgodnie z jego przeznaczeniem i stosownymi instrukcjami. Korzystający zobowiązany jest do zdania sprzętu po
zakończeniu zajęć. Korzystający z Hali Sportowej ponoszą odpowiedzialność materialną za zniszczenia
i dewastacje obiektu. Jednocześnie są zobowiązani do zgłaszania każdego zauważonego uszkodzenia sprzętu
sportowego pracownikom Hali Sportowej.
12. Prowadzący zajęcia (opiekun grupy) zobowiązany jest do zapoznania swoich podopiecznych
z regulaminem oraz zasadami korzystania z obiektu, odpowiada także za stan czystości i porządku w szatniach
i pomieszczeniach sanitarnych Hali Sportowej po każdych zajęciach.
13. Za bezpieczeństwo uczestników zajęć sportowych odpowiada nauczyciel, trener prowadzący zajęcia,
a wejście na płytę główną Hali Sportowej powinno odbywać się w obecności nauczyciela lub opiekuna grupy.
14. Udostępnienie sprzętu i wyposażenia oraz kluczy do pomieszczeń odbywa się wyłącznie za wiedzą
i zgodą administratora obiektu.
15. Przed opuszczeniem Hali Sportowej nauczyciel lub trener prowadzący zajęcia zobowiązany jest
dopilnować, by używany sprzęt został odstawiony na miejsce składowania.
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16. Na terenie Hali Sportowej zabrania się:
a) wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów, w szczególności ostrych, tnących, kłujących, wybuchowych oraz
pirotechnicznych, łatwopalnych oraz opakowań szklanych,
b) rozlewania wody oraz innych płynów na podłodze obiektu,
c) używania gumy do żucia,
d) wprowadzania zwierząt,
e) wprowadzania rowerów,
f) palenia tytoniu i papierosów elektronicznych,
g) wnoszenia i spożywania alkoholu oraz przebywania osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub
środków odurzających,
h) biegania po korytarzach, schodach itp. oraz stwarzania zagrożeń narażających siebie i innych osób
przebywających w obiekcie na utratę zdrowia lub kalectwo.
17. Przebywającym na terenie Hali Sportowej nie wolno wieszać się na obręczach, konstrukcjach do gier
zespołowych, bramkach, wychodzić na drabinki bez polecenia prowadzącego zajęcia, korzystać z wszelkich
urządzeń znajdujących się na Hali Sportowej.
18. Korzystanie ze ścianki wspinaczkowej odbywa się tylko za zgodą osób pracujących na Hali Sportowej
oraz pod nadzorem osób po specjalistycznym szkoleniu umożliwiającym obsługę ścianki wspinaczkowej.
19. Do Hali Sportowej nie mogą wchodzić osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub które są
pod działaniem środków odurzających.
20. Odzież wierzchnią i obuwie należy przechowywać w szatni, zaś za wartościowe przedmioty
pozostawione w szatniach podmiot zarządzający obiektem nie ponosi odpowiedzialności.
21. Zabrania się przebywania na widowni uczniom niebiorących udziału w zajęciach lekcyjnych, biegania
po korytarzach, schodach itp. oraz stwarzania zagrożeń narażających siebie i innych na utratę zdrowia lub
kalectwo, wspinania się po ścianach, balustradzie, antresoli, wychodzenia na parapety albo chodzenie po
siedziskach dla publiczności.
22. W czasie zawodów (zajęć, treningów) organizator jest zobowiązany przestrzegać przepisów regulaminu
oraz jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa korzystających z Hali Sportowej.
23. Podmiot zarządzający Halą Sportową może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia
uchybień – zakazać korzystania z Hali Sportowej.
24. W całym obiekcie i jego pomieszczeniach obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów bhp
i p.poż.
25. Wszelkie skaleczenia, urazy itp. należy niezwłocznie zgłaszać nauczycielowi, trenerowi lub obsłudze
obiektu.
26. Administrator i obsługa Hali Sportowej sprawuje nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu.
Wszystkie osoby przebywające na terenie Hali Sportowej zobowiązane są do podporządkowania się ich
nakazom. W sprawach skarg, wniosków i zażaleń należy zwracać się do administratora Hali Sportowej.
27. Podmiot zarządzający Halą Sportową posiada prawo do podejmowania ostatecznych decyzji
w kwestiach spornych, w tym także nieujętych w niniejszym Regulaminie
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Załącznik Nr 4 do uchwały Nr V/55/2019
Rady Gminy Jaworze
z dnia 21 marca 2019 r.
WYKAZ GMINNYCH OBIEKTÓW SPORTOWO-REKREACYJNYCH
STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY JAWORZE

Lp.

Obiekt

Adres

Numer
ewidencyjny
działki

Powierzchnia
działki

Numer księgi
wieczystej

1.

Kompleks sportowy „Koralowa
Arena”, obejmujący boisko do
piłki nożnej, kort tenisowy oraz
boisko piłki siatkowej wraz
z zapleczem przeznaczonym na
cele sportowe

ul. Koralowa 19
43-384 Jaworze

464/9

3,0818

BB1B/00105354/9

2.

Boisko sportowe zapasowe

ul. Folwarczna
43-384 Jaworze

1225/8

5,3412

BB1/00107074/6

ul. Szkolna 180
43-384 Jaworze

1169/2
1169/9
1169/6

1,1144

BB1B/00105354/9

ul. Wapienicka 10
43-384 Jaworze

2230/5

0,6246

BB1B/00105354/9

ul. Słoneczna
43-384 Jaworze

1388/20

0,7635

ul. Wapienicka
43-384 Jaworze

469/1
464/8

0,1390
0,7641

BB1B/00056008/0
BB1B/00056008/0

ul. Koralowa
43-384 Jaworze

464/9

3,0818

BB1B/00105354/9

464/9

3,0818

BB1B/00105354/9

464/9

3,0818

BB1B/00105354/9

2230/4

0,3749

BB1B/00105354/9

3.
4.
5.

6.
7.

Stadion lekkoatletyczny
przy Szkole Podstawowej Nr 1
w Jaworzu
Boisko Orlik 2012 przy Szkole
Podstawowej Nr 2 w Jaworzu
Park WypoczynkowoRekreacyjny „Stary Basen”
wraz z siłownią zewnętrzną
i boiskiem wielofunkcyjnym
Siłownia zewnętrzna
przy parkingu górnym
w Amfiteatrze
Siłownia zewnętrzna
przy Tężni Zdrojowej
w Jaworzu

8.

Park Street WorkOut Jaworze

9.

Boisko do piłki plażowej
„Jaworze Beach Volleyball”

10.

Hala Sportowa Jaworze

ul. Koralowa
43-384 Jaworze
ul. Koralowa
43-384 Jaworze
ul. Wapienicka 120A
43-384 Jaworze
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