UCHWAŁA NR XXII/177/2020
RADY GMINY KRAMSK
z dnia 14 września 2020 r.
w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z placów zabaw, siłowni zewnętrznych, kompleksu boisk
sportowych „Orlik”, stadionu oraz parku w miejscowości Kramsk, zlokalizowanych na terenie Gminy
Kramsk.
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r.
poz. 713), Rada Gminy Kramsk uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwała reguluje zasady i tryb korzystania z obiektów użyteczności publicznej stanowiących własność
Gminy Kramsk w zakresie ogólnodostępnych – gminnych placów zabaw, siłowni zewnętrznych, kompleksu
boisk sportowych „Orlik”, Stadionu oraz parku w miejscowości Kramsk zwanych dalej „obiektami”.
§ 2. Ustala się następujące zasady korzystania z obiektów:
1. Obiekty są powszechnie dostępne dla celów i na potrzeby zgodne z ich przeznaczeniem;
2. Korzystanie z obiektów jest nieodpłatne;
3. Korzystanie z obiektów odbywa się na zasadach określonych w regulaminach, o których mowa
w § 3.
§ 3. Uchwala się:
1. Regulamin korzystania z gminnych placów zabaw – stanowiący załącznik nr 1 do uchwały;
2. Regulamin korzystania z gminnych siłowni zewnętrznych – stanowiący załącznik nr 2 do uchwały;
3. Regulamin korzystania z kompleksu boisk sportowych „Orlik” – stanowiący załącznik nr 3 do uchwały;
4. Regulamin korzystania ze stadionu w miejscowości Kramsk - stanowiący załącznik nr 4 do uchwały;
5. Regulamin korzystania z parku w miejscowości Kramsk – stanowiący załącznik nr 5 do uchwały.
§ 4. Traci moc Uchwała nr XIX/165/2020 Rady Gminy Kramsk z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia
regulaminów korzystania z placów zabaw, siłowni zewnętrznych, kompleksu boisk sportowych „Orlik”,
stadionu oraz parku w miejscowości Kramsk, zlokalizowanych na terenie Gminy Kramsk.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kramsk.
§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
Marek Lidźbiński
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXII/177/2020
Rady Gminy Kramsk
z dnia 14 września 2020 r.
REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLACU ZABAW
§ 1. Regulamin obowiązuje na placach zabaw, stanowiących własność Gminy Kramsk.
§ 2. Plac zabaw to ogólnodostępny teren służący zabawie, rekreacji i wypoczynkowi.
§ 3. Urządzenia placów zabaw przeznaczone są dla dzieci.
§ 4. Dzieci do lat 7 powinny przebywać na terenie placu zabaw wyłącznie pod opieką rodziców lub
opiekunów.
§ 5. Za bezpieczeństwo dzieci znajdujących się na terenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej
odpowiedzialni są rodzice lub opiekunowie.
§ 6. Wejście na place zabaw jest równoznaczne z zapoznaniem się i przyjęciem niniejszego Regulaminu.
§ 7. Plac zabaw czynny jest codziennie w godzinach 8-21.
§ 8. Z urządzeń zabawowych należy korzystać wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcją
użytkowania.
§ 9. Na placu zabaw zabrania się:
1. Niszczenia urządzeń do zabawy oraz elementów małej architektury.
2. Niszczenia i uszkadzania roślinności, zaśmiecania terenu.
3. Wchodzenia na dachy i górne konstrukcje urządzeń.
4. Jednoczesnego korzystania z urządzeń przez więcej, niż jedną osobę.
5. Palenia ognisk oraz używania materiałów pirotechnicznych i szkodliwych substancji chemicznych,
spożywania napojów alkoholowych lub innych środków odurzających, przebywania osób nietrzeźwych oraz
palenia tytoniu.
6. Wprowadzania zwierząt.
7. Gier zespołowych pomiędzy urządzeniami, jazdy na rowerze, motorowerze, motorze, lub na innym
sprzęcie mogącym spowodować uszkodzenie podłoża placu zabaw.
8. Zakłócania spokoju i porządku publicznego.
9. Korzystania z placu zabaw po godzinie 21.00, a na placach nieoświetlonych po zapadnięciu zmroku.
§ 10. Gmina Kramsk zastrzega sobie prawo do zamknięcia placu ze względu na złe warunki atmosferyczne
oraz konieczne prace konserwacyjne i naprawcze.
§ 11. Korzystający z obiektów są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania Regulaminu, przepisów
ppoż. i bhp.
§ 12. Wszelkie nieprawidłowości i uszkodzenia należy niezwłocznie zgłaszać do Urzędu Gminy Kramsk
ul. Chopina 12, 62-511 Kramsk tel. 63 2470004.
§ 13. Administratorem obiektu jest Urząd Gminy w Kramsku ul. Chopina 12, 62-511 Kramsk
tel. 63 2470004.
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXII/177/2020
Rady Gminy Kramsk
z dnia 14 września 2020 r.
REGULAMIN KORZYSTANIA Z SIŁOWNI ZEWNĘTRZNYCH
§ 1. Regulamin obowiązuje na siłowniach zewnętrznych, stanowiących własność Gminy Kramsk.
§ 2. Warunkiem korzystania z siłowni jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego przestrzeganie.
Wejście na teren oznacza automatycznie akceptację regulaminu.
§ 3. Każda osoba korzystająca pierwszy raz z urządzeń siłowni ma obowiązek zapoznać się z zasadami
bezpiecznego korzystania z urządzenia i sposobem wykonywania ćwiczeń, zamieszczonym na każdym
urządzeniu.
§ 4. Korzystanie z siłowni zewnętrznej jest bezpłatne.
§ 5. Siłownia czynna jest codziennie w godzinach 8-21.
§ 6. Siłownia jest przeznaczona dla użytkowników powyżej 14 roku życia. W przypadku korzystania
z urządzeń przez dzieci do lat 14 wskazana jest asekuracja osoby dorosłej.
§ 7. Urządzenia są przeznaczone do rekreacyjnego treningu.
§ 8. Na siłowni zewnętrznej zabrania się:
1. Wprowadzania zwierząt.
2. Poruszania się pojazdami.
3. Zaśmiecania terenu.
4. Niszczenia sprzętu i urządzeń.
5. Zabrania się spożywania alkoholu, substancji psychoaktywnych oraz palenia tytoniu.
6. Wspinania na urządzenia.
§ 9. Ćwiczenia należy wykonywać zgodnie z instrukcją urządzenia siłowni zewnętrznej, a ich intensywność
dopasować do indywidualnej kondycji. Z powodu nieprawidłowego lub zbyt intensywnego treningu mogą
występować kontuzje lub urazy zdrowia.
§ 10. Po zakończeniu ćwiczeń urządzenie, z którego korzysta osoba ćwicząca winno być pozostawione
w należytym stanie technicznym, a jego otoczenie powinno być czyste.
§ 11. Osoby naruszające porządek publiczny lub postanowienia niniejszego regulaminu będą usuwane
z terenu siłowni, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania w sprawach
o wykroczeniach.
§ 12. Wszelkie nieprawidłowości i uszkodzenia należy niezwłocznie zgłaszać do Urzędu Gminy Kramsk ul.
Chopina 12, 62-511 Kramsk tel. 63 2470004.
§ 13. Administratorem obiektu jest Urząd Gminy w Kramsku ul. Chopina 12, 62-511 Kramsk tel.
63 2470004.
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXII/177/2020
Rady Gminy Kramsk
z dnia 14 września 2020 r.
REGULAMIN KORZYSTANIA Z KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH „ORLIK”
§ 1. Wszystkie osoby przebywające na terenie boisk zobowiązane są do przestrzegania regulaminu.
§ 2. Korzystać z kompleksu boisk mogą grupy zorganizowane oraz osoby indywidualne po wcześniejszym
zapoznaniu się z niniejszym regulaminem.
§ 3. Boiska są czynne w następujących terminach:
1. Boiska dostępne dla szkół z terenu Gminy Kramsk w dniach w których odbywają się zajęcia szkolne:
poniedziałek – piątek godz. 8:00 – 16:00.
2. Boiska dostępne dla wszystkich chętnych: poniedziałek – piątek godz. 16:00 – 20:00; sobota i niedziela
zgodnie z harmonogramem pracy animatorów sportu*.
3. W dniach, w których nie odbywają się zajęcia szkolne (ferie zimowe, wakacje, przerwy świąteczne):
zgodnie z harmonogramem pracy animatorów sportu, który jest dostępny w siedzibie obiektu ORLIK*.
§ 4. Zajęcia sportowe odbywające się w terminach określonych w pkt. 3b i 3c koordynuje pełniący dyżur
animator sportu.
§ 5. Osoby bądź grupy korzystające z boisk sportowych mogą wybrać ofertę animatora sportu lub same
zorganizować sobie zajęcia sportowo – rekreacyjne.
§ 6. Osoby korzystające z boisk obowiązane są do wpisywania się do rejestru użytkowników na podstawie
dokumentu stwierdzającego tożsamość.
§ 7. Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z boiska u instruktora sportu z zastrzeżeniem, że
jednorazowa rezerwacja grupowa nie może obejmować więcej niż dwie godziny.
§ 8. Pierwszeństwo rezerwacji i korzystania z boisk mają kluby sportowe działające na terenie Gminy
Kramsk.
§ 9. Możliwa jest zmiana harmonogramu lub odwołania zajęć, informując zainteresowanych z co najmniej
dwudniowym wyprzedzeniem.
§ 10. Korzystanie z boisk jest bezpłatne.
§ 11. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych instruktor sportu może zabronić korzystania
z obiektu, a administrator obiektu może podjąć decyzję o tymczasowym jego zamknięciu.
§ 12. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju sportowego i obuwia
sportowego z zastrzeżeniem pkt, 14a (na boisku piłkarskim dopuszcza się obuwie z małymi korkami
z tworzywa sztucznego oraz obuwie typu halowego).
§ 13. Wyposażenie i sprzęt sportowy znajdujący się na obiekcie należy użytkować zgodnie z jego
przeznaczeniem.
§ 14. Sprzęt sportowy wydaje instruktor sportu. Pobierający sprzęt po skończonych zajęciach zobowiązany
jest go zdać.
§ 15. W celu zapewnienia
przeznaczeniem zabrania się:

bezpieczeństwa

użytkownikom

i korzystania

z boisk

zgodnie

z ich

1. Używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców.
2. Wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk, np. rower,
motorower, deskorolka, rolki, hulajnoga, itp.
3. Niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska.
4. Wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe.
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5. Palenia tytoniu, spożywania alkoholu, zażywania narkotyków.
6. Zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych.
7. Przeszkadzania w zajęciach lub grze.
8. Zakłócania porządku, używania słów wulgarnych.
9. Przebywania na terenie osobom poniżej 15 roku życia po zmroku bez dorosłego opiekuna.
10. Wprowadzania zwierząt.
11. Korzystania z boisk bez zgody instruktora sportu, poza planowymi zajęciami wymienionymi
w § 3.
§ 16. Prowadzący zajęcia (nauczyciel, trener, animator sportu, trener środowiskowy) jest zobowiązany
powiadomić administratora o każdym zaistniałym wypadku lub kontuzji ćwiczącego.
§ 17. Osoby do 15-tego roku życia mogą korzystać z kompleksu boisk jedynie w obecności i pod nadzorem
osób dorosłych (rodzic, trener, nauczyciel). Opiekun opuszcza obiekt ostatni po wyjściu całej grupy, za którą
jest odpowiedzialny.
§ 18. Korzystający z obiektu są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania regulaminu, przepisów
ppoż. i bhp, a w szczególności do uwag instruktora sportu.
§ 19. Osoby przebywające na boiskach mogą korzystać z pomieszczeń socjalnych.
§ 20. Ustala się dni, w których kompleks „Orlik” będzie nieczynny: 03 maja, 15 sierpnia, 01 listopada,
Wigilia, pierwszy i drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia, Nowy Rok, pierwszy i drugi dzień Świąt
Wielkanocnych, Boże Ciało.
§ 21. Wszelkie nieprawidłowości i uszkodzenia należy niezwłocznie zgłaszać do Urzędu Gminy Kramsk ul.
Chopina 12, 62-511 Kramsk tel. 63 2470004.
§ 22. Administratorem obiektu jest Urząd Gminy w Kramsku ul. Chopina 12, 62-511 Kramsk tel.
63 2470004.
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Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXII/177/2020
Rady Gminy Kramsk
z dnia 14 września 2020 r.
REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STADIONU SPORTOWEGO
W MIEJSCOWOŚCI KRAMSK
§ 1. Stadion Sportowy jest obiektem Gminy Kramsk, którego administratorem jest Urząd Gminy
w Kramsku.
§ 2. Stadion jest obiektem użyteczności publicznej i służy do przeprowadzania rozgrywek sportowych,
meczy, sportowych zajęć szkolnych oraz innych imprez rekreacyjno-sportowych.
§ 3. Stadion może również służyć innym celom, w tym do odbywania doraźnych imprez o innym
charakterze, w zakresie ustalonym przez Wójta Gminy Kramsk.
§ 4. Stadion jest dostępny podczas rozgrywek sportowych, meczy, zajęć szkolnych oraz innych imprez
rekreacyjno-sportowych, które odbywają się według ustalonego, przez administratora harmonogramu.
§ 5. W pierwszej kolejności Stadion jest udostępniany na realizację zajęć sportowych, których
organizatorem jest gmina lub kluby sportowe z terenu gminy Kramsk.
§ 6. Udostępnienie Stadionu organizatorowi imprez lub zajęć, o których mowa w ust. 2 następuje na
podstawie umowy zawartej pomiędzy organizatorem i administratorem.
§ 7. Obowiązkiem gospodarza obiektu jest przygotowanie boiska piłkarskiego do gry.
§ 8. Na terenie Stadionu dopuszcza się prowadzenie działalności handlowej przez podmioty dopuszczone
do obrotu prawnego, na warunkach określonych w odrębnych umowach zawartych z administratorem obiektu.
§ 9. Widzowie i osoby korzystające ze Stadionu zobowiązane są do:
1. Stosowania się do poleceń porządkowych gospodarza obiektu.
2. Zachowania się w sposób nie utrudniający innym korzystania z obiektu oraz przestrzegania przepisów
i zasad ppoż. i bhp.
§ 10. Na terenie Stadionu zabrania się:
1. Używania obiektu i sprzętu niezgodnie z jego przeznaczeniem.
2. Używania butów niezgodnych z przeznaczeniem do nawierzchni.
3. Przebywania na ternie obiektu osobom poniżej 18 roku życia po zmroku.
4. Przebywania na ternie obiektu osobom poniżej 18 roku życia bez opieki osób dorosłych.
5. Korzystania ze stadionu bez zgody trenera.
6. Rozniecania ognia.
7. Wjazdu pojazdami mechanicznymi bez zezwolenia gospodarza lub organizatora imprez.
8. Jazdy na rowerze i innych urządzeniach sportowych typu: rolki, deskorolki.
9. Wprowadzania psów i innych zwierząt.
10. Wnoszenia broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, narzędzi, materiałów wybuchowych,
napojów alkoholowych, środków odurzających i substancji psychotropowych.
11. Przebywania osób, będących pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających oraz spożywania
tych środków.
12. Niszczenia urządzeń i wyposażenia oraz zieleni obiektu.
13. Zanieczyszczania obiektu i zakłócania spokoju i powodowania sytuacji, które mogą utrudniać
korzystanie ze stadionu pozostałym użytkownikom.
§ 11. W przypadku stwierdzenia, że osoby przebywające na terenie obiektu:
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1. Naruszają zasady bezpieczeństwa i porządku publicznego.
2. Zaśmiecają obiekt, używają wulgarnego i obraźliwego słownictwa.
3. Niszczą i dewastują urządzenia, a także nie stosują się do przepisów regulaminu oraz zaleceń gospodarza
obiektu, będą one upomniane, a po bezskutecznym upomnieniu wezwane do opuszczenia obiektu.
§ 12. Wszelkie nieprawidłowości i uszkodzenia należy niezwłocznie zgłaszać do Urzędu Gminy Kramsk ul.
Chopina 12, 62-511 Kramsk tel. 63 2470004.
§ 13. Administratorem obiektu jest Urząd Gminy w Kramsku ul. Chopina 12, 62-511 Kramsk tel.
63 2470004.
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Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXII/177/2020
Rady Gminy Kramsk
z dnia 14 września 2020 r.
REGULAMIN KORZYSTANIA Z PARKU
W MIEJSCOWOŚCI KRAMSK
Park w miejscowości Kramsk jest przestrzenią publiczną, pełni funkcje rekreacyjne, estetyczne
i zdrowotne, służy ogółowi użytkowników do wypoczynku. W celu ochrony i trwałego zachowania funkcji
oraz zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników parku ustala się następujące zasady korzystania, z którymi
ma obowiązek zapoznać się i stosować każda osoba tam przebywająca:
§ 1. Korzystanie z parku powinno odbywać się z zachowaniem porządku, czystości, bezpieczeństwa
wszystkich użytkowników oraz mienia.
§ 2. Park dostępny jest całą dobę z obowiązkiem zachowania ciszy i spokoju w godzinach 22.00 do 6.00
oraz stale monitorowany przez system kamer.
§ 3. Korzystanie z parku uwzględnia między innymi:
1. Odpoczynek i spacery na świeżym powietrzu.
2. Zabawy na wielofunkcyjnym placu zabaw.
3. Ćwiczenia na siłowni plenerowej.
4. Korzystanie z obiektów architektury – altana, siedziska.
§ 4. Na terenie parku zabrania się:
1. Niszczenia, uszkadzania i wyrywania roślinności oraz rozkopywania gruntu.
2. Zaśmiecania terenu parku.
3. Niszczenia i uszkadzania wszelkich budynków i budowli, urządzeń placu zabaw, urządzeń siłowni
zewnętrznej, amfiteatru i jego elementów.
4. Przestawianie ławek, koszy i innych urządzeń.
5. Prowadzenia handlu i usług bez zezwolenia administratora.
6. Wprowadzania na teren parku psów bez smyczy.
7. Palenia ognisk oraz grilli z wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych.
8. Organizowania imprez bez zgody administratora.
9. Wjazdu na teren parku wszelkich pojazdów samochodowych i motocykli (oprócz miejsc do tego
przeznaczonych) z wyjątkiem pojazdów uprzywilejowanych, pojazdów służb technicznych i służb dbających
o utrzymanie czystości.
10. Powodowanie hałasu, a także używania sprzętu nagłaśniającego bez zgody administratora.
11. Wnoszenia i używania materiałów pirotechnicznych i wybuchowych bez zgody administratora.
12. Umieszczania bez zgody administratora tablic, napisów oraz ogłoszeń.
13. Wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych i innych środków odurzających, chyba że teren parku
zostanie wyłączony na czas organizacji imprezy.
14. Przebywania w parku w stanie nietrzeźwym i pod wpływem środków odurzających.
15. Przebywania w parku podczas silnego wiatru i burz.
16. Zachowań zakłócających spokój, odpoczynek i bezpieczeństwo innych użytkowników.
§ 5. Korzystający z terenów parkowych i rekreacyjnych właściciele zwierząt zobowiązani są do stosowania
zasad określonych w obowiązującym regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kramsk.
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§ 6. Na terenie Parku należy zachować szczególną ostrożność: podczas silnych wiatrów, opadów
atmosferycznych i burz.
§ 7. Wszelkie nieprawidłowości, uszkodzenia urządzeń i wypadki należy niezwłocznie zgłaszać
administratorowi.
§ 8. Administratorem parku jest Urząd Gminy w Kramsku ul. Chopina 12, 62-511 Kramsk tel. 63 2470004.
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Uzasadnienie
do uchwały nr XXII/177/2020 Rady Gminy Kramsk z dnia 14 września 2020 r. w sprawie przyjęcia
regulaminów korzystania z placów zabaw, siłowni zewnętrznych, kompleksu boisk sportowych
„Orlik”, stadionu oraz parku w miejscowości Kramsk, zlokalizowanych na terenie Gminy Kramsk.
Zgodnie z art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym, organy gminy mogą wydawać akty prawa
miejscowego w zakresie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.
Do takich obiektów należą: place zabaw, siłownie zewnętrzne, kompleksy boisk sportowych, stadiony oraz
parki. Dotychczas w sposób formalny zasady korzystania z tych obiektów nie były szczegółowo
uregulowane. Uchwalenie regulaminów nałoży na osoby korzystające z tych obiektów obowiązek
stosowania określonych norm i zasad zachowania. Podjęto decyzję o uchyleniu w całości uchwały nr
XIX/165/2020 Rady Gminy Kramsk z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania
z placów zabaw, siłowni zewnętrznych, kompleksu boisk sportowych „Orlik”, stadionu oraz parku
w miejscowości Kramsk, zlokalizowanych na terenie Gminy Kramsk, ponieważ rozstrzygnięcie nadzorcze
Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 sierpnia 2020 r. symbol: KN-I.4131.1.507.2020.16 wskazało na
nieprawidłowe uregulowanie w treści zaskarżonej uchwały kwestii odpowiedzialności cywilnej oraz
zagadnień porządkowych. Wojewoda Wielkopolski stwierdził nieważność tylko kilku punktów z wybranych
regulaminów, ale biorąc pod uwagę konieczność publikowania regulaminów i podawania ich do publicznej
wiadomości, wskazanym jest aby podjąć uchwałę, która nie będzie zawierała zakwestionowanych
zagadnień.
Wójt Gminy Kramsk
Andrzej Nowak
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