
 

 

UCHWAŁA NR XLVIII/238/2014 

RADY GMINY RAKSZAWA 

z dnia 25 czerwca 2014 r. 

w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z ogólnodostępnych boisk zlokalizowanych 

na dz. ewid. 6407/10 w miejscowości Rakszawa 

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 594 z późn. zm.) w związku z § 4 ust. 1, pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 

14 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach 

działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 501 z późn. zm.) a także § 3 ust.1 Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 

23 sierpnia 2010r. w sprawie dofinansowania zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. 

z 2010r. Nr 156, poz. 1051). 

Rada Gminy Rakszawa, 

uchwala co następuje: 

§ 1. 1. Przyjmuje się, że powstały obiekt na dz. ewid. 6407/10 w miejscowości Rakszawa powstał 

w ramach operacji pn. „Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego i boiska trawiastego 

w miejscowości Rakszawa” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 i zadania pn. „Budowa boisk w miejscowości Rakszawa” w ramach 

„Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podkarpackiego z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. 

2. Regulamin korzystania z ogólnodostępnych boisk zlokalizowanych na dz. ewid. 6407/10 w miejscowości 

Rakszawa stanowi załącznik do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

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

Województwa Podkarpackiego.    

  

 

 Przewodniczący Rady 

Gminy w Rakszawie 
 

Marzena Janas Piwińska 
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/238/2014 

Rady gminy Rakszawa 

z dnia 25 czerwca 2014 r. 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z OGÓLNODOSTĘPNYCH 

BOISK ZLOKALIZOWANYCH NA DZIAŁCE NR EWID. 6407/10 

W MIEJSCOWOŚCI RAKSZAWA 

1. Właścicielem obiektu (boiska o sztucznej i naturalnej nawierzchni) jest Gmina Rakszawa. 

2. Zarządzającym obiektem jest Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola Nr 1 im. Janusza Korczaka 

w Rakszawie, 37-111 Rakszawa 347. 

3. Boisko o sztucznej nawierzchni przeznaczone jest do: 

a) gry w tenisa 

b) gry w piłkę siatkową, 

c) gry w piłkę koszykową, 

d) gry w piłkę ręczną, 

e) przeprowadzania zajęć sportowo-rekreacyjnych osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży pod nadzorem 

dorosłych opiekunów, 

f) przeprowadzania zawodów sportowo-rekreacyjnych. 

4. Boisko o naturalnej nawierzchni przeznaczone jest do: 

a) gry w piłkę nożną, 

b) przeprowadzania zajęć sportowo-rekreacyjnych osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży pod nadzorem 

dorosłych opiekunów, 

c) przeprowadzania zawodów sportowo-rekreacyjnych i imprez kulturalnych. 

5. Boisko o sztucznej nawierzchni przystosowane jest dla osób niepełnosprawnych. 

6. Korzystanie z boisk jest bezpłatne. 

7. Boiska są przeznaczone do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego i pozalekcyjnych zajęć 

sportowych uczniów Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola Nr 1 im. Janusza Korczaka w Rakszawie oraz 

zajęć rekreacyjno-sportowych dla: mieszkańców, organizacji społecznych, klubów sportowych, jednostek 

organizacyjnych Gminy Rakszawa itp. 

8. Z boisk korzystać można wg następującego harmonogramu z zastrzeżeniem ust. 9. 

a) planowe zajęcia szkolne dla uczniów Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola Nr 1 im. Janusza Korczaka 

w Rakszawie: poniedziałek - piątek godz. 8.00 - 15.00 

b) pozostali użytkownicy: poniedziałek - piątek od godz. 15.00 do zmroku, sobota i niedziela 

od godz. 8.00 do zmroku. 

9. Dostępność obiektu może być ograniczona w sytuacji organizowania przez Gminę Rakszawa i/lub 

podmioty trzecie za zgodą Gminy Rakszawa, imprez i innych uroczystości. 

10. Obiekt może być zamknięty w każdej sytuacji, w której warunki atmosferyczne lub techniczne 

uniemożliwiają korzystanie z obiektu lub stwarzają zagrożenie dla życia i zdrowia użytkowników. 

11. Warunkiem korzystania z boisk jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego. 

12. Na terenie boiska o sztucznej nawierzchni zabrania się: 

a) używania butów piłkarskich z metalowymi i plastikowymi korkami oraz kolców; 

b) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe, 
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c) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodny z przeznaczeniem boiska, np. rower, motorower, 

rolki, deskorolka, itp., 

d) niszczenia urządzeń sportowych oraz nawierzchni boiska, 

e) wprowadzania zwierząt. 

13. Na terenie boiska o naturalnej  nawierzchni zabrania się: 

a) wchodzenia na urządzenia sportowe, 

b) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodny z przeznaczeniem boiska, np. rower, motorower, 

rolki, deskorolka, itp., 

c) niszczenia urządzeń sportowych oraz nawierzchni boiska, 

d) wprowadzania zwierząt. 

14. Zabrania się korzystania z obiektu poza godzinami otwarcia. 

15. Korzystający z boisk są zobowiązani do przestrzegania powyższego regulaminu oraz zachowania 

porządku, czystości i estetyki na terenie całego obiektu. 

16. Wszelkie zauważone uszkodzenia odnośnie obiektu, należy zgłaszać Zarządzającemu tj. Zespół 

Szkoły Podstawowej i Przedszkola Nr 1 im. Janusza Korczaka w Rakszawie, 37-111 Rakszawa 347, 

tel. (17) 226 16 27 

17. Skargi i wnioski odnośnie obiektu i jego użytkowania należy zgłaszać Dyrektorowi Zespołu 

Szkoły Podstawowej i Przedszkola Nr 1 im. Janusza Korczaka w Rakszawie, 37-111 Rakszawa 347, 

tel. (17) 226 16 27 

18. Telefony alarmowe: 

a) z telefonu stacjonarnego: 999 Pogotowie Ratunkowe, 998 Straż Pożarna, 997 Policja 

b) z telefonu komórkowego; 112 
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