
UCHWAŁA NR XXVI/208/2021 
RADY GMINY WIDUCHOWA 

z dnia 23 marca 2021 r. 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z obiektów sportowo-rekreacyjnych znajdujących się 
na terenie Gminy Widuchowa 

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Wprowadza się „Regulamin korzystania z obiektów sportowo-rekreacyjnych znajdujących się na 
terenie Gminy Widuchowa”, dalej zwany Regulaminem, których położenie określa załącznik do uchwały. 

1. Obiekty sportowo-rekreacyjne pełnią funkcje wypoczynkowe. 

2. Obiekt sportowo-rekreacyjny wyposażony jest między innymi w boiska do piłki siatkowej, koszykówki, 
elementów siłowni zewnętrznych. 

3. Na obiektach zabrania się: 

1) niszczenia elementów urządzeń służących do uprawiania sportu oraz wszelkich innych elementów małej 
architektury; 

2) jazdy i parkowania pojazdów silnikowych z wyjątkiem służb komunalnych, oraz pojazdów 
uprzywilejowanych; 

3) palenia ognisk za wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych; 

4) zaśmiecania terenu; 

5) spożywania napojów alkoholowych za wyjątkiem sytuacji gdy zostało wydane zezwolenie na jednorazową 
sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych w tym miejscu; 

6) palenia tytoniu oraz przyjmowania substancji psychoaktywnych; 

7) wprowadzania zwierząt; 

8) korzystania z urządzeń niezgodnie z przeznaczeniem; 

9) postępowania zagrażającego innym użytkownikom, w tym korzystania jednocześnie przez wielu 
użytkowników z tego samego urządzenia w tym samym czasie, jeżeli urządzenie przeznaczone jest do 
korzystania przez jedną osobę bądź w odpowiedniej kolejności; 

10) wnoszenia i pozostawiania na terenie obiektów sportowo-rekreacyjnych przedmiotów niebezpiecznych 
bądź takich, które stanowią przeszkodę dla innych użytkowników obiektów; 

11) wchodzenia lub przechodzenia przez budowle i urządzenia przeznaczone dla powszechnego użytku: 
szczególnie fasady, płoty, mury, ogrodzenia. 

§ 2. Wykaz obiektów sportowo-rekreacyjnych, na których obowiązuje Regulamin określa Załącznik 
do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa. 
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Zachodniopomorskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Dariusz Filipiak 
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           Załącznik do Uchwały Nr XXVI/208/2021 
           Rady Gminy Widuchowa 
           z dnia 23 marca 2021 r. 

 

Wykaz obiektów sportowo- rekreacyjnych, na których obowiązuje „Regulamin korzystania 
z obiektów sportowo – rekreacyjnych  znajdujących się na terenie Gminy Widuchowa”. 

 
1. Obiekt sportowo-rekreacyjny w miejscowości Bolkowice znajdujący się na działce Nr 1/114 

obręb Bolkowice. 
2. Obiekt sportowo-rekreacyjny w miejscowości Czarnówko znajdujący się na działce  Nr 5/3 

obręb Czarnówko. 
3. Obiekt sportowo-rekreacyjny w miejscowości Dębogóra znajdujący się na działce Nr 158/8 

obręb Dębogóra. 
4. Obiekt sportowo-rekreacyjny w miejscowości Kłodowo znajdujący się na działce Nr 151/6 

obręb Kłodowo. 
5. Obiekt sportowo-rekreacyjny w miejscowości Krzywin znajdujący się na działce Nr 862/4 obręb 

Krzywin. 
6. Obiekt sportowo-rekreacyjny w miejscowości Lubicz znajdujący się na działce Nr 262/37 obręb 

Lubicz. 
7. Obiekt sportowo-rekreacyjny w miejscowości Lubiczyn znajdujący się na działce Nr 1/6 obręb 

Widuchowa 3. 
8. Obiekt sportowo-rekreacyjny w miejscowości Marwice znajdujący się na działce Nr 120/5 

obręb Marwice. 
9. Obiekt sportowo-rekreacyjny w miejscowości Ognica znajdujący się na działce Nr 705/12 obręb 

Ognica. 
10. Obiekt sportowo-rekreacyjny w miejscowości Pacholęta znajdujący się na działce Nr 184 obręb 

Pacholęta. 
11. Obiekt sportowo-rekreacyjny w miejscowości Polesiny znajdujący się na działce Nr 198 obręb 

Polesiny. 
12. Obiekt sportowo-rekreacyjny w miejscowości Rynica znajdujący się na działce Nr 110/1 obręb 

Rynica. 
13. Obiekt sportowo-rekreacyjny w miejscowości Widuchowa znajdujący się na działce Nr 380/2 

obręb Widuchowa 2. 
14. Obiekt sportowo-rekreacyjny w miejscowości Żarczyn znajdujący się na działce  Nr 173/4 obręb 

Żarczyn. 
15. Obiekt sportowo-rekreacyjny w miejscowości Żelechowo znajdujący się na działce Nr 517 

obręb Żelechowo. 
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) organy gminy mogą wydawać akty prawa miejscowego w
zakresie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Z
kolei w myśl art. 41 ust. 1 akty prawa miejscowego ustanawia rada gminy w formie uchwały.

W związku z potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa osób korzystających z obiektów sportowo-
rekreacyjnych, a także potrzebą skutecznej ochrony przed dewastacją znajdujących się tam
urządzeń niezbędne staje się uregulowanie zasad korzystania z tychże obiektów. Postanawia się
wprowadzić „Regulamin korzystania z obiektów sportowo-rekreacyjnych znajdujących się na
terenie Gminy Widuchowa” w miejscach określonych w uchwale. Regulamin zawiera zasady i tryb
korzystania z przedmiotowych terenów oraz określa normy i zasady zachowania się na obiektach.
Ułatwia jednocześnie służbom porządkowym właściwe reagowanie na zachowania niepożądane. Po
wejściu w życie przedmiotowej uchwały, wszystkie obiekty sportowo- rekreacyjne zostaną
wyposażone w odpowiednio oznakowane tablice informacyjne.
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