
Uchwała Nr   XXIX/375/2017 

Rady Gminy Michałowice 

z dnia 18 grudnia 2017 r. 

 

w sprawie uchwalenia regulaminów korzystania z placów zabaw, ogródków 

jordanowskich, stref rekreacji, kompleksów boisk i skateparków zlokalizowanych na 

terenie gminy Michałowice. 

 

 

Na podstawie art. 40 ust 1 i 2  pkt  4 i art. 41  ust. 1 ustawy z dnia 8 marca  1990 r. o 

samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875), Rada Gminy Michałowice uchwala, co 

następuje: 

 

§ 1 

 

Uchwala  się następujące regulaminy  korzystania z placów zabaw, ogródków jordanowskich, 

stref rekreacji, kompleksów boisk i skate parków zlokalizowanych na terenie Gminy 

Michałowice: 

1) „Regulamin Ogródka jordanowskiego w sołectwie Opacz-Kolonia” w brzmieniu 

załącznika nr 1 do uchwały; 

2) „Regulamin placu zabaw w parku w sołectwie Reguły” w brzmieniu załącznika nr 2 

do uchwały; 

3) „Regulamin placu zabaw w sołectwie Komorów” w brzmieniu załącznika nr 3 

do uchwały; 

4) „Regulamin placu zabaw w sołectwie Pęcice” w brzmieniu załącznika nr 4 do 

uchwały; 

5) „Regulamin placu zabaw w sołectwie Pęcice Małe” w brzmieniu załącznika nr 5 

do uchwały; 

6) „Regulamin placu zabaw w sołectwie Sokołów” w brzmieniu załącznika nr 6 do 

uchwały; 

7) „Regulamin placu zabaw w sołectwie Nowa Wieś” w brzmieniu załącznika nr 7 do 

uchwały; 

8) „Regulamin placu zabaw w sołectwie Suchy Las” w brzmieniu załącznika nr 8 do 

uchwały; 

9) „Regulamin placu zabaw w osiedlu Granica” w brzmieniu załącznika nr 9 do uchwały; 

10)  „Regulamin korzystania z ogólnodostępnej strefy rekreacji w osiedlu Komorów” 

w brzmieniu załącznika nr 10 do uchwały; 

11)  „Regulamin korzystania z ogólnodostępnej strefy rekreacji w sołectwie Reguły” 

w brzmieniu załącznika nr 11 do uchwały; 

12)  „Regulamin korzystania z ogólnodostępnej strefy rekreacji w sołectwie Komorów” 

w brzmieniu załącznika nr 12 do uchwały; 

13)  „Regulamin korzystania z ogólnodostępnej strefy rekreacji w osiedlu Michałowice” 

w brzmieniu załącznika nr 13 do uchwały; 

14)  „Regulamin korzystania z kompleksu boisk sportowych w sołectwie Sokołów Moje 

Boisko – Orlik 2012” w  brzmieniu załącznika nr 14 do uchwały; 

15)  „Regulamin korzystania z boiska sportowego na terenie strefy rekreacji w sołectwie 

Reguły” w brzmieniu załącznika nr 15 do uchwały; 

16)   „Regulamin korzystania z kompleksu boisk sportowych w osiedlu Granica” 

w brzmieniu załącznika nr 16 do uchwały;  



17) „Regulamin korzystania z boiska sportowego w sołectwie Pęcice Małe” w brzmieniu 

załącznika nr 17 do uchwały; 

18) „Regulamin korzystania z boiska sportowego w sołectwie Opacz-Kolonia” 

w brzmieniu załącznika nr 18 do uchwały; 

19) „Regulamin skateparku w osiedlu Michałowice” w brzmieniu załącznika nr 19 do 

uchwały; 

20)  „Regulamin skateparku w sołectwie Komorów” w brzmieniu załącznika nr 20 do 

uchwały; 

21)  „Regulamin skateparku w osiedlu Komorów” w brzmieniu załącznika nr 21 do 

uchwały. 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice. 

 

§ 3 

 

Troci moc uchwała Nr XXVII/344/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 października 

2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminów korzystania z placów zabaw, ogródków 

jordanowskich, stref rekreacji, kompleksów boisk i skateparków zlokalizowanych na terenie 

gminy Michałowice. 

 

§ 4 

 

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

Województwa Mazowieckiego. 



Załącznik nr 1 

do Uchwały Rady Gminy Michałowice 

Nr XXIX/375/2017 

z dnia 18 grudnia 2017 r.  

 

 

REGULAMIN OGRÓDKA JORDANOWSKIEGO  

W SOŁECTWIE OPACZ-KOLONIA  

 
Plac zabaw poleca się trosce i opiece odwiedzających 

 

1. Ogródek Jordanowski otwarty jest 7 dni w tygodniu w godzinach 8-22. 

 

2. Ogródek Jordanowski jest terenem ogólnodostępnym, służącym zabawie i rekreacji. 

 

3. Dzieci poniżej 12 lat mogą przebywać na terenie Ogródka Jordanowskiego wyłącznie 

pod opieką dorosłych. 

 

4. Osoby przebywające na terenie Ogródka Jordanowskiego są zobowiązane 

zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób, mieniu Gminy 

Michałowice oraz mieniu innych obecnych tam osób. 

 

5. Rodzice lub opiekunowie dzieci ponoszą odpowiedzialność za ewentualne 

uszkodzenia osób lub/i mienia przez dzieci. 

 

6. Na terenie Ogródka Jordanowskiego nie mogą przebywać osoby będące pod wpływem 

alkoholu lub innych środków odurzających i psychotropowych. 

 

7. Na terenie Ogródka Jordanowskiego obowiązuje zakaz palenia tytoniu oraz zażywania 

środków odurzających. 

 

8. Osoby przebywające w Ogródku Jordanowskim nie mogą mieć przy sobie 

niebezpiecznych przedmiotów i narzędzi, które mogłyby być zagrożeniem dla zdrowia 

i życia innych przebywających w Ogródku Jordanowskim. 

 

9. Z urządzeń w Ogródku Jordanowskim należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem 

i zachowując bezpieczeństwo bawiących się dzieci. Należy przestrzegać 

następujących reguł: 

1) w pobliżu urządzeń w Ogródku Jordanowskim zabronione są gry zespołowe i 

jazda na rowerze i rolkach, 

2) zabronione jest wchodzenie na górne elementy konstrukcji urządzeń, w 

szczególnie dotyczy to huśtawek, przelotni, drabinek, bramek i dachów 

domków, 

3) zabronione jest korzystanie z huśtawek, ważek i karuzeli przez więcej niż 

jedno dziecko na jednym miejscu. 

 

10. Na terenie Ogródka Jordanowskiego obowiązuje zakaz: 

1) wprowadzania zwierząt i niszczenia roślin, 

2) zaśmiecania terenu, 

3) gry w piłkę nożną na boisku przez młodzież powyżej 15 roku życia, 

4) dewastowania urządzeń zabawowo-rekreacyjnych i innych oraz ogrodzeń,  

5) zakłócania spokoju i porządku publicznego, 



6) palenia ognisk oraz używania materiałów pirotechnicznych i szkodliwych 

substancji chemicznych. 

 

11. O wszystkich zagrożeniach należy informować obsługę Ogródka Jordanowskiego lub 

pracowników Urzędu Gminy Michałowice. 

 

12. Czynne uczestniczenie w bójkach czy niszczenie mienia podlega karze za 

wykroczenia z artykułu 50, 51, 52a, 124 i 143 Kodeksu Wykroczeń (Dz.U. z 2015 r. 

poz. 1094 z późn. zm.). 

 

13. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

 

14. Telefony alarmowe: 

 

Z telefonów komórkowych: 112 

Pogotowie Ratunkowe: 999 

Policja: 22 723 41 70 lub 22 604 65 00 

Straż Pożarna 22 758 77 01 lub 0 692 773 871 

 

W godzinach 800-1600 w dni powszednie należy zgłaszać o zaistniałych nieprawidłowych 

zdarzeniach do Urzędu Gminy w Michałowicach do Referatu Gospodarki Komunalnej i 

Ochrony Środowiska - 22 350 91 32  

 

 

 



Załącznik  nr 2 

do Uchwały Rady Gminy Michałowice 

Nr XXIX/375/2017 

z dnia 18 grudnia 2017 r.  

 

 

REGULAMIN PLACU ZABAW W PARKU W SOŁECTWIE REGUŁY 

 
Plac zabaw poleca się trosce i opiece odwiedzających 

 

1. Plac Zabaw otwarty jest 7 dni w tygodniu w godzinach 8- do zmierzchu. 

 

2. Plac zabaw dla dzieci jest terenem ogólnodostępnym, służącym zabawie i rekreacji. 

 

3. Dzieci poniżej 12 lat mogą przebywać na terenie Placu Zabaw wyłącznie pod opieką 

dorosłych. 

 

4. Osoby przebywające na terenie Placu Zabaw są zobowiązane zachowywać się w 

sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób, mieniu Gminy Michałowice oraz 

mieniu innych obecnych tam osób.  

 

5. Rodzice lub opiekunowie dzieci ponoszą odpowiedzialność za ewentualne 

uszkodzenia  osób lub/i mieniu przez dzieci. 

 

6. Na terenie Placu Zabaw nie mogą przebywać osoby będące pod wpływem alkoholu 

lub innych środków odurzających i psychotropowych. 

 

7. Na terenie Placu Zabaw obowiązuje zakaz palenia tytoniu oraz zażywania środków 

odurzających. 

 

8. Osoby przebywające na Placu Zabaw nie mogą mieć przy sobie niebezpiecznych 

przedmiotów i narzędzi, które mogłyby być zagrożeniem dla zdrowia i życia  innych 

przebywających na Placu Zabaw. 

 

9. Z urządzeń znajdujących się na Placu Zabaw należy korzystać zgodnie z ich 

przeznaczeniem i zachowując bezpieczeństwo bawiących się dzieci. Należy 

przestrzegać następujących reguł: 

1) w pobliżu urządzeń na Placu Zabaw zabronione są  gry zespołowe i jazda na 

rowerze i rolkach, 

2) zabronione jest wchodzenie na górne elementy konstrukcji urządzeń,  w 

szczególnie dotyczy to huśtawek, przelotni, drabinek, bramek i dachów 

domków, 

3) zabronione jest korzystanie z huśtawek, ważek i karuzeli przez więcej niż 

jedno dziecko na jednym miejscu. 

 

10. Na terenie Placu Zabaw obowiązuje zakaz: 

1) wprowadzania zwierząt, 

2) zaśmiecania terenu, 

3) niszczenia roślin, 

4) dewastowania urządzeń zabawowo-rekreacyjnych  i innych oraz ogrodzeń,  

5) zakłócania spokoju i porządku publicznego, 



6) palenia ognisk oraz używania materiałów pirotechnicznych i szkodliwych 

substancji chemicznych. 

 

11. O wszystkich zagrożeniach należy informować obsługę Placu Zabaw lub 

pracowników Urzędu Gminy Michałowice. 

 

12. Czynne uczestniczenie w bójkach czy niszczenie mienia podlega karze za 

wykroczenia z artykułu 50, 51, 52a, 124 i 143 Kodeksu Wykroczeń (Dz.U. z 2015 r.  

poz. 1094 z późn. zm.). 

 

13. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

 

14. Telefony alarmowe: 

 

Z telefonów komórkowych: 112 

Pogotowie Ratunkowe: 999 

Policja: 22 723 41 70 lub 22 604 65 00 

Straż Pożarna 22 758 77 01 lub 0 692 773 871 

 

W godzinach 800-1600 w dni powszednie należy zgłaszać o zaistniałych nieprawidłowych 

zdarzeniach do Urzędu Gminy w Michałowicach do Referatu Gospodarki Komunalnej i 

Ochrony Środowiska  22 350 91 32  

 

 



Załącznik  nr 3 

do Uchwały Rady Gminy Michałowice 

Nr XXIX/375/2017 

z dnia 18 grudnia 2017 r.  

 

 

REGULAMIN PLACU ZABAW W SOŁECTWIE KOMORÓW  

 
Plac zabaw poleca się trosce i opiece odwiedzających 

 

1. Plac Zabaw otwarty jest 7 dni w tygodniu w godzinach 8- do zmierzchu. 

 

2. Plac zabaw dla dzieci jest terenem ogólnodostępnym, służącym zabawie i rekreacji. 

 

3. Dzieci poniżej 12 lat mogą przebywać na terenie Placu Zabaw wyłącznie pod opieką 

dorosłych. 

 

4. Osoby przebywające na terenie Placu Zabaw są zobowiązane zachowywać się w 

sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób, mieniu Gminy Michałowice oraz 

mieniu innych obecnych tam osób.  

 

5. Rodzice lub opiekunowie dzieci ponoszą odpowiedzialność za ewentualne 

uszkodzenia  osób lub/i mieniu przez dzieci. 

 

6. Na terenie Placu Zabaw nie mogą przebywać osoby będące pod wpływem alkoholu 

lub innych środków odurzających i psychotropowych. 

 

7. Na terenie Placu Zabaw obowiązuje zakaz palenia tytoniu oraz zażywania środków 

odurzających. 

 

8. Osoby przebywające na Placu Zabaw nie mogą mieć przy sobie niebezpiecznych 

przedmiotów i narzędzi, które mogłyby być zagrożeniem dla zdrowia i życia  innych 

przebywających na Placu Zabaw. 

 

9. Z urządzeń znajdujących się na Placu Zabaw należy korzystać zgodnie z ich 

przeznaczeniem i zachowując bezpieczeństwo bawiących się dzieci. Należy 

przestrzegać następujących reguł: 

1) w pobliżu urządzeń na Placu Zabaw zabronione są  gry zespołowe i jazda na 

rowerze i rolkach, 

2) zabronione jest wchodzenie na górne elementy konstrukcji urządzeń,  w 

szczególnie dotyczy to huśtawek, przelotni, drabinek, bramek i dachów 

domków, 

3) zabronione jest korzystanie z huśtawek, ważek i karuzeli przez więcej niż 

jedno dziecko na jednym miejscu. 

 

10. Na terenie Placu Zabaw obowiązuje zakaz: 

1) wprowadzania zwierząt, 

2) zaśmiecania terenu, 

3) niszczenia roślin, 

4) dewastowania urządzeń zabawowo-rekreacyjnych  i innych oraz ogrodzeń,  

5) zakłócania spokoju i porządku publicznego, 



6) palenia ognisk oraz używania materiałów pirotechnicznych i szkodliwych 

substancji chemicznych. 

 

11. O wszystkich zagrożeniach należy informować obsługę Placu Zabaw lub 

pracowników Urzędu Gminy Michałowice. 

 

12. Czynne uczestniczenie w bójkach czy niszczenie mienia podlega karze za 

wykroczenia z artykułu 50, 51, 52a, 124 i 143 Kodeksu Wykroczeń (Dz.U. z 2015 r. 

poz. 1094 z późn. zm.). 

 

13. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

 

14. Telefony alarmowe: 

 

Z telefonów komórkowych: 112 

Pogotowie Ratunkowe: 999 

Policja: 22 723 41 70 lub 22 604 65 00 

Straż Pożarna 22 758 77 01 lub 0 692 773 871 

 

W godzinach 800-1600 w dni powszednie należy zgłaszać o zaistniałych nieprawidłowych 

zdarzeniach do Urzędu Gminy w Michałowicach do Referatu Gospodarki Komunalnej i 

Ochrony Środowiska  22 350 91 32  

 

 

 



Załącznik Nr 4 

do Uchwały Rady Gminy Michałowice 

Nr XXIX/375/2017 

z dnia 18 grudnia 2017 r.  

  

 

REGULAMIN PLACU ZABAW W SOŁECTWIE PĘCICE   
 

Plac zabaw poleca się trosce i opiece odwiedzających 

 
1. Plac Zabaw otwarty jest 7 dni w tygodniu w godzinach 8- do zmierzchu. 

 

2. Plac zabaw dla dzieci jest terenem ogólnodostępnym, służącym zabawie i rekreacji. 

 

3. Dzieci poniżej 12 lat mogą przebywać na terenie Placu Zabaw wyłącznie pod opieką 

dorosłych. 

 

4. Osoby przebywające na terenie Placu Zabaw są zobowiązane zachowywać się w 

sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób, mieniu Gminy Michałowice oraz 

mieniu innych obecnych tam osób.  

 

5. Rodzice lub opiekunowie dzieci ponoszą odpowiedzialność za ewentualne 

uszkodzenia  osób lub/i mieniu przez dzieci. 

 

6. Na terenie Placu Zabaw nie mogą przebywać osoby będące pod wpływem alkoholu 

lub innych środków odurzających i psychotropowych. 

 

7. Na terenie Placu Zabaw obowiązuje zakaz palenia tytoniu oraz zażywania środków 

odurzających. 

 

8. Osoby przebywające na Placu Zabaw nie mogą mieć przy sobie niebezpiecznych 

przedmiotów i narzędzi, które mogłyby być zagrożeniem dla zdrowia i życia  innych 

przebywających na Placu Zabaw. 

 

9. Z urządzeń znajdujących się na Placu Zabaw należy korzystać zgodnie z ich 

przeznaczeniem i zachowując bezpieczeństwo bawiących się dzieci. Należy 

przestrzegać następujących reguł: 

1) w pobliżu urządzeń na Placu Zabaw zabronione są  gry zespołowe i jazda na 

rowerze i rolkach, 

2) zabronione jest wchodzenie na górne elementy konstrukcji urządzeń,  w 

szczególnie dotyczy to huśtawek, przelotni, drabinek, bramek i dachów 

domków, 

3) zabronione jest korzystanie z huśtawek, ważek i karuzeli przez więcej niż 

jedno dziecko na jednym miejscu. 

 

10. Na terenie Placu Zabaw obowiązuje zakaz: 

1) wprowadzania zwierząt, 

2) zaśmiecania terenu, 

3) niszczenia roślin, 

4) dewastowania urządzeń zabawowo-rekreacyjnych  i innych oraz ogrodzeń,  

5) zakłócania spokoju i porządku publicznego, 



6) palenia ognisk oraz używania materiałów pirotechnicznych i szkodliwych 

substancji chemicznych. 

 

11. O wszystkich zagrożeniach należy informować obsługę Placu Zabaw lub 

pracowników Urzędu Gminy Michałowice. 

 

12. Czynne uczestniczenie w bójkach czy niszczenie mienia podlega karze za 

wykroczenia z artykułu 50, 51, 52a, 124 i 143 Kodeksu Wykroczeń (Dz.U. z  2015 r. 

poz. 1094 z późn. zm.). 

 

13. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

 

14. Telefony alarmowe: 

 

Z telefonów komórkowych: 112 

Pogotowie Ratunkowe: 999 

Policja: 22 723 41 70 lub 22 604 65 00 

Straż Pożarna 22 758 77 01 lub 0 692 773 871 

 

W godzinach 800-1600 w dni powszednie należy zgłaszać o zaistniałych nieprawidłowych 

zdarzeniach do Urzędu Gminy w Michałowicach do Referatu Gospodarki Komunalnej i 

Ochrony Środowiska  22 350 91 32  

 

 

 



Załącznik  nr 5 

do Uchwały Rady Gminy Michałowice 

Nr XXIX/375/2017 

z dnia 18 grudnia 2017 r.  

 

 

REGULAMIN PLACU ZABAW W SOŁECTWIE PĘCICE MAŁE  

 
Plac zabaw poleca się trosce i opiece odwiedzających 

 

1. Plac Zabaw otwarty jest 7 dni w tygodniu w godzinach 8- do zmierzchu. 

 

2. Plac zabaw dla dzieci jest terenem ogólnodostępnym, służącym zabawie i rekreacji. 

 

3. Dzieci poniżej 12 lat mogą przebywać na terenie Placu Zabaw wyłącznie pod opieką 

dorosłych. 

 

4. Osoby przebywające na terenie Placu Zabaw są zobowiązane zachowywać się w 

sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób, mieniu Gminy Michałowice oraz 

mieniu innych obecnych tam osób.  

 

5. Rodzice lub opiekunowie dzieci ponoszą odpowiedzialność za ewentualne 

uszkodzenia  osób lub/i mieniu przez dzieci. 

 

6. Na terenie Placu Zabaw nie mogą przebywać osoby będące pod wpływem alkoholu 

lub innych środków odurzających i psychotropowych. 

 

7. Na terenie Placu Zabaw obowiązuje zakaz palenia tytoniu oraz zażywania środków 

odurzających. 

 

8. Osoby przebywające na Placu Zabaw nie mogą mieć przy sobie niebezpiecznych 

przedmiotów i narzędzi, które mogłyby być zagrożeniem dla zdrowia i życia  innych 

przebywających na Placu Zabaw. 

 

9. Z urządzeń znajdujących się na Placu Zabaw należy korzystać zgodnie z ich 

przeznaczeniem i zachowując bezpieczeństwo bawiących się dzieci. Należy 

przestrzegać następujących reguł: 

1) w pobliżu urządzeń na Placu Zabaw zabronione są  gry zespołowe i jazda na 

rowerze i rolkach, 

2) zabronione jest wchodzenie na górne elementy konstrukcji urządzeń,  w 

szczególnie dotyczy to huśtawek, przelotni, drabinek, bramek i dachów 

domków, 

3) zabronione jest korzystanie z huśtawek, ważek i karuzeli przez więcej niż 

jedno dziecko na jednym miejscu. 

 

10. Na terenie Placu Zabaw obowiązuje zakaz: 

1) wprowadzania zwierząt, 

2) zaśmiecania terenu, 

3) niszczenia roślin, 

4) dewastowania urządzeń zabawowo-rekreacyjnych  i innych oraz ogrodzeń,  

5) zakłócania spokoju i porządku publicznego, 



6) palenia ognisk oraz używania materiałów pirotechnicznych i szkodliwych 

substancji chemicznych. 

 

11. O wszystkich zagrożeniach należy informować obsługę Placu Zabaw lub 

pracowników Urzędu Gminy Michałowice. 

 

12. Czynne uczestniczenie w bójkach czy niszczenie mienia podlega karze za 

wykroczenia z artykułu 50, 51, 52a, 124 i 143 Kodeksu Wykroczeń (Dz.U. z 2015 r. 

poz. 1094 z późn. zm.). 

 

13. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

 

14. Telefony alarmowe: 

 

Z telefonów komórkowych: 112 

Pogotowie Ratunkowe: 999 

Policja: 22 723 41 70 lub 22 604 65 00 

Straż Pożarna 22 758 77 01 lub 0 692 773 871 

 

W godzinach 800-1600 w dni powszednie należy zgłaszać o zaistniałych nieprawidłowych 

zdarzeniach do Urzędu Gminy w Michałowicach do Referatu Gospodarki Komunalnej i 

Ochrony Środowiska  22 350 91 32  

 

 

 



Załącznik nr 6 

do Uchwały Rady Gminy Michałowice 

Nr XXIX/375/2017 

z dnia 18 grudnia 2017 r.  

 
 

 

REGULAMIN PLACU ZABAW W SOŁECTWIE SOKOŁÓW   

 
Plac zabaw poleca się trosce i opiece odwiedzających 

 

1. Plac Zabaw otwarty jest 7 dni w tygodniu w godzinach 8- do zmierzchu. 

 

2. Plac zabaw dla dzieci jest terenem ogólnodostępnym, służącym zabawie i rekreacji. 

 

3. Dzieci poniżej 12 lat mogą przebywać na terenie Placu Zabaw wyłącznie pod opieką 

dorosłych. 

 

4. Osoby przebywające na terenie Placu Zabaw są zobowiązane zachowywać się w 

sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób, mieniu Gminy Michałowice oraz 

mieniu innych obecnych tam osób.  

 

5. Rodzice lub opiekunowie dzieci ponoszą odpowiedzialność za ewentualne 

uszkodzenia  osób lub/i mieniu przez dzieci. 

 

6. Na terenie Placu Zabaw nie mogą przebywać osoby będące pod wpływem alkoholu 

lub innych środków odurzających i psychotropowych. 

 

7. Na terenie Placu Zabaw obowiązuje zakaz palenia tytoniu oraz zażywania środków 

odurzających. 

 

8. Osoby przebywające na Placu Zabaw nie mogą mieć przy sobie niebezpiecznych 

przedmiotów i narzędzi, które mogłyby być zagrożeniem dla zdrowia i życia  innych 

przebywających na Placu Zabaw. 

 

9. Z urządzeń znajdujących się na Placu Zabaw należy korzystać zgodnie z ich 

przeznaczeniem i zachowując bezpieczeństwo bawiących się dzieci. Należy 

przestrzegać następujących reguł: 

1) w pobliżu urządzeń na Placu Zabaw zabronione są  gry zespołowe i jazda na 

rowerze i rolkach, 

2) zabronione jest wchodzenie na górne elementy konstrukcji urządzeń,  w 

szczególnie dotyczy to huśtawek, przelotni, drabinek, bramek i dachów 

domków, 

3) zabronione jest korzystanie z huśtawek, ważek i karuzeli przez więcej niż 

jedno dziecko na jednym miejscu. 

 

10. Na terenie Placu Zabaw obowiązuje zakaz: 

1) wprowadzania zwierząt, 

2) zaśmiecania terenu, 

3) niszczenia roślin, 

4) dewastowania urządzeń zabawowo-rekreacyjnych  i innych oraz ogrodzeń,  

5) zakłócania spokoju i porządku publicznego, 



6) palenia ognisk oraz używania materiałów pirotechnicznych i szkodliwych 

substancji chemicznych. 

 

11. O wszystkich zagrożeniach należy informować obsługę Placu Zabaw lub 

pracowników Urzędu Gminy Michałowice. 

 

12. Czynne uczestniczenie w bójkach czy niszczenie mienia podlega karze za 

wykroczenia z artykułu 50, 51, 52a, 124 i 143 Kodeksu Wykroczeń (Dz.U. z 2015 r. 

poz. 1094 z późn. zm.). 

 

13. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

 

14. Telefony alarmowe: 

 

Z telefonów komórkowych: 112 

Pogotowie Ratunkowe: 999 

Policja: 22 723 41 70 lub 22 604 65 00 

Straż Pożarna 22 758 77 01 lub 0 692 773 871 

 

W godzinach 800-1600 w dni powszednie należy zgłaszać o zaistniałych nieprawidłowych 

zdarzeniach do Urzędu Gminy w Michałowicach do Referatu Gospodarki Komunalnej i 

Ochrony Środowiska  22 350 91 32 

 

 

 



Załącznik  nr 7 

do Uchwały Rady Gminy Michałowice 

Nr XXIX/375/2017 

z dnia 18 grudnia 2017 r.  

 

 

REGULAMIN PLACU ZABAW W SOŁECTWIE NOWA WIEŚ 
 

Plac zabaw poleca się trosce i opiece odwiedzających 

 
1. Plac zabaw otwarty jest 7 dni w tygodniu w godzinach 800- do zmierzchu 

 

2. Plac zabaw jest terenem ogólnodostępnym, służącym zabawie i rekreacji. 

 

3. Dzieci poniżej 12 lat mogą przebywać na terenie placu zabaw wyłącznie pod opieką 

dorosłych. 

 

4. Osoby przebywające na terenie Strefy rekreacji są zobowiązane zachowywać się w 

sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób, mieniu Gminy Michałowice oraz 

mieniu innych obecnych tam osób. 

 

5. Rodzice lub opiekunowie dzieci ponoszą odpowiedzialność za ewentualne 

uszkodzenia osób lub/i mienia przez dzieci. 

 

6. Na terenie placu zabaw nie mogą przebywać osoby będące pod wpływem alkoholu lub 

innych środków odurzających i psychotropowych. 

 

7. Na teren placu zabaw obowiązuje zakaz palenia tytoniu oraz zażywania środków 

odurzających. 

 

8. Osoby przebywające na placu zabaw nie mogą mieć przy sobie niebezpiecznych 

przedmiotów i narzędzi, które mogłyby być zagrożeniem dla zdrowia i życia innych 

przebywających w Strefie rekreacji. 

 

9. Z urządzeń na placu zabaw należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem i 

zachowując bezpieczeństwo bawiących się dzieci. Należy przestrzegać następujących 

reguł: 

1) w pobliżu urządzeń na placu zabaw zabronione są gry zespołowe i jazda na 

rowerze i rolkach, 

2) zabronione jest wchodzenie na górne elementy konstrukcji urządzeń, w 

szczególnie dotyczy to huśtawek, przelotni, drabinek, bramek i dachów 

domków, 

3) zabronione jest korzystanie z huśtawek, ważek i karuzeli przez więcej niż 

jedno dziecko na jednym miejscu. 

 

10. Na terenie Strefy rekreacji obowiązuje zakaz: 

1) wprowadzania zwierząt, 

2) zaśmiecania terenu, 

3) niszczenia roślin, 

4) dewastowania urządzeń zabawowo-rekreacyjnych i innych oraz ogrodzeń,  

5) zakłócania spokoju i porządku publicznego, 



6) palenia ognisk oraz używania materiałów pirotechnicznych i szkodliwych 

substancji chemicznych. 

 

11. O wszystkich zagrożeniach należy informować obsługę placu zabaw lub pracowników 

Urzędu Gminy Michałowice. 

 

12. Czynne uczestniczenie w bójkach czy niszczenie mienia podlega karze za 

wykroczenia z artykułu 50, 51, 52a, 124 i 143 Kodeksu Wykroczeń (Dz.U. z 2015 r. 

poz. 1094 z późn. zm.). 

 

13. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

 

14. Telefony alarmowe: 

 

Z telefonów komórkowych: 112 

Pogotowie Ratunkowe: 999 

Policja: 22 723 41 70 lub 22 604 65 00 

Straż Pożarna 22 758 77 01 lub 0 692 773 871 

 

W godzinach 800-1600 w dni powszednie należy zgłaszać o zaistniałych nieprawidłowych 

zdarzeniach do Urzędu Gminy w Michałowicach do Referatu Gospodarki Komunalnej i 

Ochrony Środowiska - 22 350 91 32  

 



Załącznik nr 8 

do Uchwały Rady Gminy Michałowice 

Nr XXIX/375/2017 

z dnia 18 grudnia 2017 r.  

 
 

 

REGULAMIN  PLACU ZABAW W SOŁECTWIE SUCHY LAS  

 
Plac zabaw poleca się trosce i opiece odwiedzających 

 

1. Plac Zabaw otwarty jest 7 dni w tygodniu w godzinach 8- do zmierzchu. 

 

2. Plac zabaw dla dzieci jest terenem ogólnodostępnym, służącym zabawie i rekreacji. 

 

3. Dzieci poniżej 12 lat mogą przebywać na terenie Placu Zabaw wyłącznie pod opieką 

dorosłych. 

 

4. Osoby przebywające na terenie Placu Zabaw są zobowiązane zachowywać się w 

sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób, mieniu Gminy Michałowice oraz 

mieniu innych obecnych tam osób.  

 

5. Rodzice lub opiekunowie dzieci ponoszą odpowiedzialność za ewentualne 

uszkodzenia  osób lub/i mieniu przez dzieci. 

 

6. Na terenie Placu Zabaw nie mogą przebywać osoby będące pod wpływem alkoholu 

lub innych środków odurzających i psychotropowych. 

 

7. Na terenie Placu Zabaw obowiązuje zakaz palenia tytoniu oraz zażywania środków 

odurzających. 

 

8. Osoby przebywające na Placu Zabaw nie mogą mieć przy sobie niebezpiecznych 

przedmiotów i narzędzi, które mogłyby być zagrożeniem dla zdrowia i życia  innych 

przebywających na Placu Zabaw. 

 

9. Z urządzeń znajdujących się na Placu Zabaw należy korzystać zgodnie z ich 

przeznaczeniem i zachowując bezpieczeństwo bawiących się dzieci. Należy 

przestrzegać następujących reguł: 

1) w pobliżu urządzeń na Placu Zabaw zabronione są  gry zespołowe i jazda na 

rowerze i rolkach, 

2) zabronione jest wchodzenie na górne elementy konstrukcji urządzeń,  w 

szczególnie dotyczy to huśtawek, przelotni, drabinek, bramek i dachów 

domków, 

3) zabronione jest korzystanie z huśtawek, ważek i karuzeli przez więcej niż 

jedno dziecko na jednym miejscu. 

 

10. Na terenie Placu Zabaw obowiązuje zakaz: 

1) wprowadzania zwierząt, 

2) zaśmiecania terenu, 

3) niszczenia roślin, 

4) dewastowania urządzeń zabawowo-rekreacyjnych  i innych oraz ogrodzeń,  

5) zakłócania spokoju i porządku publicznego, 



6) palenia ognisk oraz używania materiałów pirotechnicznych i szkodliwych 

substancji chemicznych. 

 

11. O wszystkich zagrożeniach należy informować obsługę Placu Zabaw lub 

pracowników Urzędu Gminy Michałowice. 

 

12. Czynne uczestniczenie w bójkach czy niszczenie mienia podlega karze za 

wykroczenia z artykułu 50, 51, 52a, 124 i 143 Kodeksu Wykroczeń (Dz.U. z 2015 r. 

poz. 1094 z późn. zm.). 

 

13. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

 

14. Telefony alarmowe: 

 

Z telefonów komórkowych: 112 

Pogotowie Ratunkowe: 999 

Policja: 22 723 41 70 lub 22 604 65 00 

Straż Pożarna 22 758 77 01 lub 0 692 773 871 

 

W godzinach 800-1600 w dni powszednie należy zgłaszać o zaistniałych nieprawidłowych 

zdarzeniach do Urzędu Gminy w Michałowicach do Referatu Gospodarki Komunalnej i 

Ochrony Środowiska  22 350 91 32 

 

 

 



Załącznik nr 9 

do Uchwały Rady Gminy Michałowice 

Nr XXIX/375/2017 

z dnia 18 grudnia 2017 r.  

 
 

 

REGULAMIN  PLACU ZABAW W OSIEDLU GRANICA  

 
Plac zabaw poleca się trosce i opiece odwiedzających 

 

1. Plac Zabaw otwarty jest 7 dni w tygodniu w godzinach 8- do zmierzchu. 

 

2. Plac zabaw dla dzieci jest terenem ogólnodostępnym, służącym zabawie i rekreacji. 

 

3. Dzieci poniżej 12 lat mogą przebywać na terenie Placu Zabaw wyłącznie pod opieką 

dorosłych. 

 

4. Osoby przebywające na terenie Placu Zabaw są zobowiązane zachowywać się w 

sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób, mieniu Gminy Michałowice oraz 

mieniu innych obecnych tam osób.  

 

5. Rodzice lub opiekunowie dzieci ponoszą odpowiedzialność za ewentualne 

uszkodzenia  osób lub/i mieniu przez dzieci. 

 

6. Na terenie Placu Zabaw nie mogą przebywać osoby będące pod wpływem alkoholu 

lub innych środków odurzających i psychotropowych. 

 

7. Na teren Placu Zabaw obowiązuje zakaz palenia tytoniu oraz zażywania środków 

odurzających. 

 

8. Osoby przebywające na Placu Zabaw nie mogą mieć przy sobie niebezpiecznych 

przedmiotów i narzędzi, które mogłyby być zagrożeniem dla zdrowia i życia  innych 

przebywających na Placu Zabaw. 

 

9. Z urządzeń znajdujących się na Placu Zabaw należy korzystać zgodnie z ich 

przeznaczeniem i zachowując bezpieczeństwo bawiących się dzieci. Należy 

przestrzegać następujących reguł: 

1) w pobliżu urządzeń na Placu Zabaw zabronione są  gry zespołowe i jazda na 

rowerze i rolkach, 

2) zabronione jest wchodzenie na górne elementy konstrukcji urządzeń,  w 

szczególnie dotyczy to huśtawek, przelotni, drabinek, bramek i dachów 

domków, 

3) zabronione jest korzystanie z huśtawek, ważek i karuzeli przez więcej niż 

jedno dziecko na jednym miejscu. 

 

10. Na terenie Placu Zabaw obowiązuje zakaz: 

1) wprowadzania zwierząt, 

2) zaśmiecania terenu, 

3) niszczenia roślin, 

4) dewastowania urządzeń zabawowo-rekreacyjnych  i innych oraz ogrodzeń,  

5) zakłócania spokoju i porządku publicznego, 



6) palenia ognisk oraz używania materiałów pirotechnicznych i szkodliwych 

substancji chemicznych. 

 

11. O wszystkich zagrożeniach należy informować obsługę Placu Zabaw lub 

pracowników Urzędu Gminy Michałowice. 

 

12. Czynne uczestniczenie w bójkach czy niszczenie mienia podlega karze za 

wykroczenia z artykułu 50, 51, 52a, 124 i 143 Kodeksu Wykroczeń (Dz.U. z 2015 r. 

1094 z późn. zm.). 

 

13. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

 

14. Telefony alarmowe: 

 

Z telefonów komórkowych: 112 

Pogotowie Ratunkowe: 999 

Policja: 22 723 41 70 lub 22 604 65 00 

Straż Pożarna 22 758 77 01 lub 0 692 773 871 

 

W godzinach 800-1600 w dni powszednie należy zgłaszać o zaistniałych nieprawidłowych 

zdarzeniach do Urzędu Gminy w Michałowicach do Referatu Gospodarki Komunalnej i 

Ochrony Środowiska  22 350 91 32 

 

 

 



 

Załącznik  nr 10 

do Uchwały Rady Gminy Michałowice 

Nr XXIX/375/2017 

z dnia 18 grudnia 2017 r.  

 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z OGÓLNODOSTEPNEJ  

STREFY REKREACJI W OSIEDLU KOMORÓW 

 
 

 
1. Strefa rekreacji otwarta jest 7 dni w tygodniu w godzinach 800-2200. 

 

2. Strefa rekreacji jest terenem ogólnodostępnym, służącym zabawie i rekreacji. 

 

3. Dzieci poniżej 12 lat mogą przebywać na terenie Strefy rekreacji wyłącznie pod 

opieką dorosłych. 

 

4. Osoby przebywające na terenie Strefy rekreacji są zobowiązane zachowywać się w 

sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób, mieniu Gminy Michałowice oraz 

mieniu innych obecnych tam osób. 

 

5. Rodzice lub opiekunowie dzieci ponoszą odpowiedzialność za ewentualne 

uszkodzenia osób lub/i mienia przez dzieci. 

 

6. Na terenie Strefy nie mogą przebywać osoby będące pod wpływem alkoholu lub 

innych środków odurzających i psychotropowych. 

 

7. Na terenie Strefy obowiązuje zakaz palenia tytoniu oraz zażywania środków 

odurzających. 

 

8. Osoby przebywające w Strefie nie mogą mieć przy sobie niebezpiecznych 

przedmiotów i narzędzi, które mogłyby być zagrożeniem dla zdrowia i życia innych 

przebywających w Strefie rekreacji. 

 

9. Z urządzeń w Strefie należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem i zachowując 

bezpieczeństwo bawiących się dzieci. Należy przestrzegać następujących reguł: 

1) w pobliżu urządzeń w Strefie zabronione są gry zespołowe i jazda na rowerze i 

rolkach, 

2) zabronione jest wchodzenie na górne elementy konstrukcji urządzeń, w 

szczególnie dotyczy to huśtawek, przelotni, drabinek, bramek i dachów 

domków, 

3) zabronione jest korzystanie z huśtawek, ważek i karuzeli przez więcej niż 

jedno dziecko na jednym miejscu. 

 

10. Na terenie Strefy rekreacji obowiązuje zakaz: 

1) wprowadzania zwierząt, 

2) zaśmiecania terenu, 

3) niszczenia roślin, 

4) dewastowania urządzeń zabawowo-rekreacyjnych i innych oraz ogrodzeń,  

5) zakłócania spokoju i porządku publicznego, 



6) palenia ognisk oraz używania materiałów pirotechnicznych i szkodliwych 

substancji chemicznych. 

 

11. O wszystkich zagrożeniach należy informować obsługę Strefy rekreacji lub 

pracowników Urzędu Gminy Michałowice. 

 

12. Czynne uczestniczenie w bójkach czy niszczenie mienia podlega karze za 

wykroczenia z artykułu 50, 51, 52a, 124 i 143 Kodeksu Wykroczeń (Dz.U. z  2015 r. 

poz. 1094 z późn. zm.). 

 

13. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

 

14. Telefony alarmowe: 

 

Z telefonów komórkowych: 112 

Pogotowie Ratunkowe: 999 

Policja: 22 723 41 70 lub 22 604 65 00 

Straż Pożarna 22 758 77 01 lub 0 692 773 871 

 

W godzinach 800-1600 w dni powszednie należy zgłaszać o zaistniałych nieprawidłowych 

zdarzeniach do Urzędu Gminy w Michałowicach do Referatu Gospodarki Komunalnej i 

Ochrony Środowiska - 22 350 91 32  

 

 



 
Załącznik  nr 11 

do Uchwały Rady Gminy Michałowice 

Nr XXIX/375/2017 

z dnia 18 grudnia 2017 r.  

 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z OGÓLNODOSTEPNEJ  

STREFY REKREACJI W SOŁECTWIE REGUŁY 

 
 

1. Strefa rekreacji otwarta jest 7 dni w tygodniu w godzinach 800-2200. 

 

2. Strefa rekreacji jest terenem ogólnodostępnym, służącym zabawie i rekreacji. 

 

3. Dzieci poniżej 12 lat mogą przebywać na terenie Strefy rekreacji wyłącznie pod 

opieką dorosłych. 

 

4. Osoby przebywające na terenie Strefy rekreacji są zobowiązane zachowywać się w 

sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób, mieniu Gminy Michałowice oraz 

mieniu innych obecnych tam osób. 

 

5. Rodzice lub opiekunowie dzieci ponoszą odpowiedzialność za ewentualne 

uszkodzenia osób lub/i mienia przez dzieci. 

 

6. Na terenie Strefy nie mogą przebywać osoby będące pod wpływem alkoholu lub 

innych środków odurzających i psychotropowych. 

 

7. Na terenie Strefy obowiązuje zakaz palenia tytoniu oraz zażywania środków 

odurzających. 

 

8. Osoby przebywające w Strefie nie mogą mieć przy sobie niebezpiecznych 

przedmiotów i narzędzi, które mogłyby być zagrożeniem dla zdrowia i życia innych 

przebywających w Strefie rekreacji. 

 

9. Z urządzeń w Strefie należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem i zachowując 

bezpieczeństwo bawiących się dzieci. Należy przestrzegać następujących reguł: 

1) w pobliżu urządzeń w Strefie zabronione są gry zespołowe i jazda na rowerze i 

rolkach, 

2) zabronione jest wchodzenie na górne elementy konstrukcji urządzeń, w 

szczególnie dotyczy to huśtawek, przelotni, drabinek, bramek i dachów 

domków, 

3) zabronione jest korzystanie z huśtawek, ważek i karuzeli przez więcej niż 

jedno dziecko na jednym miejscu. 

 

10. Na terenie Strefy rekreacji obowiązuje zakaz: 

1) wprowadzania zwierząt i niszczenia roślin, 

2) zaśmiecania terenu, 

3) używania obuwia typu korki, 

4) dewastowania urządzeń zabawowo-rekreacyjnych i innych oraz ogrodzeń,  

5) zakłócania spokoju i porządku publicznego, 



6) palenia ognisk oraz używania materiałów pirotechnicznych i szkodliwych 

substancji chemicznych. 

 

11. O wszystkich zagrożeniach należy informować obsługę Strefy rekreacji lub 

pracowników Urzędu Gminy Michałowice. 

 

12. Czynne uczestniczenie w bójkach czy niszczenie mienia podlega karze za 

wykroczenia z artykułu 50, 51, 52a, 124 i 143 Kodeksu Wykroczeń (Dz.U. z  2015 r. 

poz. 1094 z późn. zm.). 

 

13. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

 

14. Telefony alarmowe: 

 

Z telefonów komórkowych: 112 

Pogotowie Ratunkowe: 999 

Policja: 22 723 41 70 lub 22 604 65 00 

Straż Pożarna 22 758 77 01 lub 0 692 773 871 

 

W godzinach 800-1600 w dni powszednie należy zgłaszać o zaistniałych nieprawidłowych 

zdarzeniach do Urzędu Gminy w Michałowicach do Referatu Gospodarki Komunalnej i 

Ochrony Środowiska - 22 723 93 32  

 



Załącznik  nr 12 

do Uchwały Rady Gminy Michałowice 

Nr XXIX/375/2017 

z dnia 18 grudnia 2017 r.  

 

 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z OGÓLNODOSTEPNEJ  

STREFY REKREACJI W SOŁECTWIE KOMORÓW 

 

 
1. Strefa rekreacji otwarta jest 7 dni w tygodniu w godzinach 800-2200. 

 

2. Strefa rekreacji jest terenem ogólnodostępnym, służącym zabawie i rekreacji. 

 

3. Dzieci poniżej 12 lat mogą przebywać na terenie Strefy rekreacji wyłącznie pod 

opieką dorosłych. 

 

4. Osoby przebywające na terenie Strefy rekreacji są zobowiązane zachowywać się w 

sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób, mieniu Gminy Michałowice oraz 

mieniu innych obecnych tam osób. 

 

5. Rodzice lub opiekunowie dzieci ponoszą odpowiedzialność za ewentualne 

uszkodzenia osób lub/i mienia przez dzieci. 

 

6. Na terenie Strefy nie mogą przebywać osoby będące pod wpływem alkoholu lub 

innych środków odurzających i psychotropowych. 

 

7. Na teren Strefy obowiązuje zakaz palenia tytoniu oraz zażywania środków 

odurzających. 

 

8. Osoby przebywające w Strefie nie mogą mieć przy sobie niebezpiecznych 

przedmiotów i narzędzi, które mogłyby być zagrożeniem dla zdrowia i życia innych 

przebywających w Strefie rekreacji. 

 

9. Z urządzeń w Strefie należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem i zachowując 

bezpieczeństwo bawiących się dzieci. Należy przestrzegać następujących reguł: 

1) w pobliżu urządzeń w Strefie zabronione są gry zespołowe i jazda na rowerze i 

rolkach, 

2) zabronione jest wchodzenie na górne elementy konstrukcji urządzeń, w 

szczególnie dotyczy to huśtawek, przelotni, drabinek, bramek i dachów 

domków, 

3) zabronione jest korzystanie z huśtawek, ważek i karuzeli przez więcej niż 

jedno dziecko na jednym miejscu. 

 

10. Na terenie Strefy rekreacji obowiązuje zakaz: 

1) wprowadzania zwierząt, 

2) zaśmiecania terenu, 

3) niszczenia roślin, 

4) dewastowania urządzeń zabawowo-rekreacyjnych i innych oraz ogrodzeń,  

5) zakłócania spokoju i porządku publicznego, 



6) palenia ognisk oraz używania materiałów pirotechnicznych i szkodliwych 

substancji chemicznych. 

 

11. O wszystkich zagrożeniach należy informować obsługę Strefy rekreacji lub 

pracowników Urzędu Gminy Michałowice. 

 

12. Czynne uczestniczenie w bójkach czy niszczenie mienia podlega karze za 

wykroczenia z artykułu 50, 51, 52a, 124 i 143 Kodeksu Wykroczeń (Dz.U. z 2015 r. 

poz. 1094 z późn. zm.). 

 

13. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

 

14. Telefony alarmowe: 

 

Z telefonów komórkowych: 112 

Pogotowie Ratunkowe: 999 

Policja: 22 723 41 70 lub 22 604 65 00 

Straż Pożarna 22 758 77 01 lub 0 692 773 871 

 

W godzinach 800-1600 w dni powszednie należy zgłaszać o zaistniałych nieprawidłowych 

zdarzeniach do Urzędu Gminy w Michałowicach do Referatu Gospodarki Komunalnej i 

Ochrony Środowiska - 22 350 91 32  

 



Załącznik  nr 13 

do Uchwały Rady Gminy Michałowice 

Nr XXIX/375/2017 

z dnia 18 grudnia 2017 r.  

 

 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z OGÓLNODOSTEPNEJ  

STREFY REKREACJI W OSIEDLU MICHAŁOWICE 

 
 

1. Strefa rekreacji otwarta jest 7 dni w tygodniu w godzinach 800-2200. 

 

2. Strefa rekreacji jest terenem ogólnodostępnym, służącym zabawie i rekreacji. 

 

3. Dzieci poniżej 12 lat mogą przebywać na terenie Strefy rekreacji wyłącznie pod 

opieką dorosłych. 

 

4. Osoby przebywające na terenie Strefy rekreacji są zobowiązane zachowywać się w 

sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób, mieniu Gminy Michałowice oraz 

mieniu innych obecnych tam osób. 

 

5. Rodzice lub opiekunowie dzieci ponoszą odpowiedzialność za ewentualne 

uszkodzenia osób lub/i mienia przez dzieci. 

 

6. Na terenie Strefy nie mogą przebywać osoby będące pod wpływem alkoholu lub 

innych środków odurzających i psychotropowych. 

 

7. Na terenie Strefy obowiązuje zakaz palenia tytoniu oraz zażywania środków 

odurzających. 

 

8. Osoby przebywające w Strefie nie mogą mieć przy sobie niebezpiecznych 

przedmiotów i narzędzi, które mogłyby być zagrożeniem dla zdrowia i życia innych 

przebywających w Strefie rekreacji. 

 

9. Z urządzeń w Strefie należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem i zachowując 

bezpieczeństwo bawiących się dzieci. Należy przestrzegać następujących reguł: 

1) w pobliżu urządzeń w Strefie zabronione są gry zespołowe i jazda na rowerze i 

rolkach, 

2) zabronione jest wchodzenie na górne elementy konstrukcji urządzeń, w 

szczególnie dotyczy to huśtawek, przelotni, drabinek, bramek i dachów 

domków, 

3) zabronione jest korzystanie z huśtawek, ważek i karuzeli przez więcej niż 

jedno dziecko na jednym miejscu. 

 

10. Na terenie Strefy rekreacji obowiązuje zakaz: 

1) wprowadzania zwierząt, 

2) zaśmiecania terenu, 

3) niszczenia roślin, 

4) dewastowania urządzeń zabawowo-rekreacyjnych i innych oraz ogrodzeń,  

5) zakłócania spokoju i porządku publicznego, 



6) palenia ognisk oraz używania materiałów pirotechnicznych i szkodliwych 

substancji chemicznych. 

 

11. O wszystkich zagrożeniach należy informować obsługę Strefy rekreacji lub 

pracowników Urzędu Gminy Michałowice. 

 

12. Czynne uczestniczenie w bójkach czy niszczenie mienia podlega karze za 

wykroczenia z artykułu 50, 51, 52a, 124 i 143 Kodeksu Wykroczeń (Dz.U. z 2015 r. 

poz. 1094 z późn. zm.). 

 

13. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

 

14. Telefony alarmowe: 

 

Z telefonów komórkowych: 112 

Pogotowie Ratunkowe: 999 

Policja: 22 723 41 70 lub 22 604 65 00 

Straż Pożarna 22 758 77 01 lub 0 692 773 871 

 

W godzinach 800-1600 w dni powszednie należy zgłaszać o zaistniałych nieprawidłowych 

zdarzeniach do Urzędu Gminy w Michałowicach do Referatu Gospodarki Komunalnej i 

Ochrony Środowiska - 22 350 91 32  

 



Załącznik nr 14 

do Uchwały Rady Gminy Michałowice  

Nr XXIX/375/2017 

z dnia 18 grudnia 2017 r.  

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH 

W SOŁECTWIE SOKOŁÓW 

MOJE BOISKO-ORLIK 2012 

1. Administratorem kompleksu boisk sportowych jest Gmina Michałowice, zwana dalej 

Gminą. 

2. Korzystać z kompleksu boisk mogą grupy zorganizowane oraz osoby indywidualne po 

wcześniejszym zapoznaniu się z niniejszym regulaminem.  

3. Osoby do 12-go roku życia mogą korzystać z kompleksu boisk jedynie 

w obecności i pod nadzorem osób dorosłych (rodzic, instruktor, trener, nauczyciel). 

4. Wejście na obiekt równoznaczne jest z przyjęciem i przestrzeganiem niniejszego 

regulaminu przez użytkowników. Każda grupa korzystająca z obiektu zobowiązana 

jest do wyznaczenia osoby pełnoletniej odpowiedzialnej za wpis do rejestru. Osoba ta 

zobowiązana jest do okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz 

odpowiada za ład i porządek w rejonie przebywania danej grupy. 

5. Boiska są czynne w następujących terminach: 

a) planowe zajęcia szkolne dla uczniów szkół: 

           poniedziałek - piątek (godz. 8.00 – 15.00) 

b) boiska dostępne dla wszystkich chętnych: 

           poniedziałek - piątek (godz. 16.00 – 20.00) 

           sobota                        (godz. 10.00 – 20.00) 

           niedziela                    (godz. 10.00 – 20.00) 

6. Zajęcia sportowe odbywające się w terminach określonych w pkt. 5 "b" koordynuje 

pełniący dyżur instruktor sportu.  

7. Osoby korzystające z boisk obowiązane są do wpisywania się do rejestru 

użytkowników i okazania dokumentu tożsamości ze zdjęciem instruktorowi sportu. 

8. Dopuszcza się możliwość rezerwacji boiska u instruktora sportu. 

9. Teren objęty jest ciągłym monitoringiem. 

10. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia 

sportowego z zastrzeżeniem pkt. 13 "1)" (na boisku piłkarskim dopuszcza się obuwie 

z małymi korkami z tworzywa sztucznego). 

11. Wyposażenie i sprzęt sportowy znajdujący się na terenie obiektu należy użytkować 

zgodnie z jego przeznaczeniem. 

12. Sprzęt sportowy wydaje instruktor sportu, zaś korzystający po skończonych zajęciach 

zobowiązany jest zdać pobrany sprzęt instruktorowi sportu.  

13. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z 

ich przeznaczeniem zabrania się: 

1) używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców, 

2) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem 

boisk, np.:  rowerów, motorowerów, deskorolek, rolek itp., 

3) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska, 

4) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe, 

5) zaśmiecania, 



6) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych, przeszkadzania w zajęciach 

lub grze, 

7) wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów i narzędzi np. broni (także gazowej), 

wyrobów pirotechnicznych i innych przedmiotów stanowiących zagrożenie dla 

zdrowia i życia, 

8) przebywania na terenie osobom poniżej 15 roku życia po zmroku, 

9) wprowadzania zwierząt, 

10) korzystania z boisk bez zgody instruktora sportu, 

11) przebywania i korzystania z obiektów poza godzinami otwarcia. 

14. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz palenia tytoniu oraz zażywania środków 

odurzających. 

15. Osoby niepełnoletnie 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. 

16. Przed każdymi zajęciami prowadzący zajęcia ma obowiązek sprawdzić stan 

udostępnionych urządzeń oraz sprzętu sportowego. 

17. Prowadzący zajęcia sportowo – rekreacyjne (nauczyciel, trener, opiekun) jest 

zobowiązany powiadomić instruktora sportu o każdym zaistniałym wypadku lub 

kontuzji ćwiczącego. 

18. Osoby korzystające z obiektu mogą korzystać z pomieszczeń socjalnych. 

19. Korzystanie z boisk jest bezpłatne. 

20. Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu, 

a w szczególności do uwag instruktora sportu. 

21. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych o korzystaniu z boisk 

decyduje instruktor sportu. 

22. W miesiącach lipiec i sierpień obowiązuje odrębny harmonogram korzystania 

z obiektu. 

23. Rozstrzygnięcia dotyczące postępowania przez korzystających zgodnego 

z wytycznymi w pkt. 13 podejmuje instruktor sportu, który w zależności od sytuacji 

może: 

- nakazać zmianę obuwia sportowego, 

- zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie lub 

korzystanie z obiektu, 

- nakazać opuszczenie terenu boisk. 

24. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

 

25. Telefony alarmowe: 

 

Z telefonów komórkowych: 112 

Pogotowie Ratunkowe: 999 

Policja: 22 723 41 70 lub 22 604 65 00 

Straż Pożarna 22 758 77 01 lub 0 692 773 871 

 

W godzinach 800-1600 w dni powszednie należy zgłaszać o zaistniałych nieprawidłowych 

zdarzeniach do Urzędu Gminy w Michałowicach do Referatu Gospodarki Komunalnej i 

Ochrony Środowiska - 22 350 91 32  

 



Załącznik nr 15 
do Uchwały Rady Gminy Michałowice 
Nr XXIX/375/2017 
z dnia 18 grudnia 2017 r.  

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH 
NA TERENIE STREFY REKREACJI W SOŁECTWIE REGUŁY 

1. Administratorem boiska sportowego jest Gmina Michałowice, zwana dalej Gminą. 
2. Korzystać z boiska mogą grupy zorganizowane oraz osoby indywidualne po 

wcześniejszym zapoznaniu się z niniejszym regulaminem.  
3. Osoby do 12-go roku życia mogą korzystać z boiska jedynie 

w obecności i pod nadzorem osób dorosłych (rodzic, instruktor, trener, nauczyciel). 
4. Wejście na obiekt równoznaczne jest z przyjęciem i przestrzeganiem niniejszego 

regulaminu przez użytkowników. Każda grupa korzystająca z obiektu zobowiązana 
jest do wyznaczenia osoby pełnoletniej odpowiedzialnej za wpis do rejestru. Osoba ta 
zobowiązana jest do okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz 
odpowiada za ład i porządek w rejonie przebywania danej grupy. 

5. Osoby korzystające z boiska obowiązane są do wpisywania się do rejestru 
użytkowników i okazania dokumentu tożsamości ze zdjęciem instruktorowi sportu. 

6. Dopuszcza się możliwość rezerwacji boiska u instruktora sportu. 
7. Teren objęty jest ciągłym monitoringiem. 
8. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia 

sportowego z zastrzeżeniem pkt. 11 "1)" (na boisku piłkarskim dopuszcza się obuwie 
z małymi korkami z tworzywa sztucznego). 

9. Wyposażenie i sprzęt sportowy znajdujący się na terenie obiektu należy użytkować 
zgodnie z jego przeznaczeniem. 

10. Sprzęt sportowy wydaje instruktor sportu, zaś korzystający po skończonych zajęciach 
zobowiązany jest zdać pobrany sprzęt instruktorowi sportu.  

11. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boiska zgodnie z 
ich przeznaczeniem zabrania się: 

1) używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców, 
2) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem 

boisk, np.:  rowerów, motorowerów, deskorolek, rolek itp., 
3) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska, 
4) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe, 
5) zaśmiecania, 
6) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych, przeszkadzania w zajęciach 

lub grze, 
7) wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów i narzędzi np. broni (także gazowej), 

wyrobów pirotechnicznych i innych przedmiotów stanowiących zagrożenie dla 
zdrowia i życia, 

8) przebywania na terenie osobom poniżej 15 roku życia po zmroku, 
9) wprowadzania zwierząt, 
10) korzystania z boisk bez zgody instruktora sportu, 
11) przebywania i korzystania z obiektów poza godzinami otwarcia. 

12. Na terenie boiska obowiązuje zakaz palenia tytoniu oraz zażywania środków 
odurzających. 



13. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z boiska jedynie w obecności i pod nadzorem 
osób dorosłych (rodzic, trener, nauczyciel). Opiekun opuszcza obiekt ostatni po 
wyjściu całej grupy, za którą jest odpowiedzialny. 

14. Przed każdymi zajęciami prowadzący zajęcia ma obowiązek sprawdzić stan 
udostępnionych urządzeń oraz sprzętu sportowego. 

15. Prowadzący zajęcia sportowo – rekreacyjne (nauczyciel, trener, opiekun) jest 
zobowiązany powiadomić instruktora sportu o każdym zaistniałym wypadku lub 
kontuzji ćwiczącego. 

16. Osoby korzystające z obiektu mogą korzystać z pomieszczeń socjalnych. 
17. Korzystanie z boisk jest bezpłatne. 
18. Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu, 

a w szczególności do uwag instruktora sportu. 
19. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych o korzystaniu z boisk 

decyduje instruktor sportu. 
20. W miesiącach lipiec i sierpień obowiązuje odrębny harmonogram korzystania z 

obiektu. 
21. Rozstrzygnięcia dotyczące postępowania przez korzystających zgodnego z 

wytycznymi w pkt. 11 podejmuje instruktor sportu, który w zależności od sytuacji 
może: 

- nakazać zmianę obuwia sportowego, 
- zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie lub 

korzystanie z obiektu, 
- nakazać opuszczenie terenu boiska. 

22. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy 
Kodeksu Cywilnego. 

23. Telefony alarmowe: 
 

Z telefonów komórkowych: 112 
Pogotowie Ratunkowe: 999 
Policja: 22 723 41 70 lub 22 604 65 00 
Straż Pożarna 22 758 77 01 lub 0 692 773 871 

 
W godzinach 800-1600 w dni powszednie należy zgłaszać o zaistniałych nieprawidłowych 
zdarzeniach do Urzędu Gminy w Michałowicach do Referatu Gospodarki Komunalnej i 
Ochrony Środowiska - 22 350 91 32  

 
 



Załącznik nr 16 
do Uchwały Rady Gminy Michałowice 
Nr XXIX/375/2017 
z dnia 18 grudnia 2017 r.  

 
 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH 
W OSIEDLU GRANICA  

 
 

1. Administratorem kompleksu boisk sportowych jest Gmina Michałowice, zwana dalej 
Gminą. 

2. Korzystać z kompleksu boisk mogą grupy zorganizowane oraz osoby indywidualne po 
wcześniejszym zapoznaniu się z niniejszym regulaminem.  

3. Osoby do 12-go roku życia mogą korzystać z kompleksu boisk jedynie 
w obecności i pod nadzorem osób dorosłych (rodzic, instruktor, trener, nauczyciel). 

4. Wejście na obiekt równoznaczne jest z przyjęciem i przestrzeganiem niniejszego 
regulaminu przez użytkowników. Każda grupa korzystająca z obiektu zobowiązana 
jest do wyznaczenia osoby pełnoletniej odpowiedzialnej za wpis do rejestru. Osoba ta 
zobowiązana jest do okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz 
odpowiada za ład i porządek w rejonie przebywania danej grupy. 

5. Boiska są czynne w następujących terminach: 
a) planowe zajęcia szkolne dla uczniów szkół: 
           poniedziałek - piątek (godz. 8.00 – 15.00) 
b) boiska dostępne dla wszystkich chętnych: 
           poniedziałek - piątek (godz. 16.00 – 20.00) 
           sobota                        (godz. 10.00 – 20.00) 
           niedziela                    (godz. 10.00 – 20.00) 

6. Zajęcia sportowe odbywające się w terminach określonych w pkt. 5 "b" koordynuje 
pełniący dyżur instruktor sportu.  

7. Osoby korzystające z boisk obowiązane są do wpisywania się do rejestru 
użytkowników i okazania dokumentu tożsamości ze zdjęciem instruktorowi sportu. 

8. Dopuszcza się możliwość rezerwacji boiska u instruktora sportu. 
9. Teren objęty jest ciągłym monitoringiem. 
10. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia 

sportowego z zastrzeżeniem pkt. 13 "1)" (na boisku piłkarskim dopuszcza się obuwie 
z małymi korkami z tworzywa sztucznego). 

11. Wyposażenie i sprzęt sportowy znajdujący się na terenie obiektu należy użytkować 
zgodnie z jego przeznaczeniem. 

12. Sprzęt sportowy wydaje instruktor sportu, zaś korzystający po skończonych zajęciach 
zobowiązany jest zdać pobrany sprzęt instruktorowi sportu.  

13. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z 
ich przeznaczeniem zabrania się: 

1) używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców, 
2) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem 

boisk, np.:  rowerów, motorowerów, deskorolek, rolek itp., 
3) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska, 
4) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe, 
5) zaśmiecania, 



6) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych, przeszkadzania w zajęciach 
lub grze, 

7) wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów i narzędzi np. broni (także gazowej), 
wyrobów pirotechnicznych i innych przedmiotów stanowiących zagrożenie dla 
zdrowia i życia, 

8) przebywania na terenie osobom poniżej 15 roku życia po zmroku, 
9) wprowadzania zwierząt, 
10) korzystania z boisk bez zgody instruktora sportu, 
11) przebywania i korzystania z obiektów poza godzinami otwarcia. 

14. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz palenia tytoniu oraz zażywania środków 
odurzających. 

15. Osoby niepełnoletnie 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. 

16. Przed każdymi zajęciami prowadzący zajęcia ma obowiązek sprawdzić stan 
udostępnionych urządzeń oraz sprzętu sportowego. 

17. Prowadzący zajęcia sportowo – rekreacyjne (nauczyciel, trener, opiekun) jest 
zobowiązany powiadomić instruktora sportu o każdym zaistniałym wypadku lub 
kontuzji ćwiczącego. 

18. Osoby korzystające z obiektu mogą korzystać z pomieszczeń socjalnych. 
19. Korzystanie z boisk jest bezpłatne. 
20. Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu, 

a w szczególności do uwag instruktora sportu. 
21. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych o korzystaniu z boisk 

decyduje instruktor sportu. 
22. W miesiącach lipiec i sierpień obowiązuje odrębny harmonogram korzystania 

z obiektu. 
23. Rozstrzygnięcia dotyczące postępowania przez korzystających zgodnego 

z wytycznymi w pkt. 13 podejmuje instruktor sportu, który w zależności od sytuacji 
może: 

- nakazać zmianę obuwia sportowego, 
- zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie lub 

korzystanie z obiektu, 
- nakazać opuszczenie terenu boisk. 

24. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy 
Kodeksu Cywilnego. 
 

25. Telefony alarmowe: 
 

Z telefonów komórkowych: 112 
Pogotowie Ratunkowe: 999 
Policja: 22 723 41 70 lub 22 604 65 00 
Straż Pożarna 22 758 77 01 lub 0 692 773 871 

 
W godzinach 800-1600 w dni powszednie należy zgłaszać o zaistniałych nieprawidłowych 
zdarzeniach do Urzędu Gminy w Michałowicach do Referatu Gospodarki Komunalnej i 
Ochrony Środowiska - 22 350 91 32  
 
 



Załącznik nr 17 
do Uchwały Rady Gminy Michałowice 
Nr XXIX/375/2017 
z dnia 18 grudnia 2017 r.  

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BOISKA SPORTOWEGO 
W SOŁECTWIE PĘCICE MAŁE 

1. Administratorem boiska sportowego jest Gmina Michałowice, zwana dalej Gminą. 
2. Korzystać z boiska mogą grupy zorganizowane oraz osoby indywidualne po 

wcześniejszym zapoznaniu się z niniejszym regulaminem.  
3. Osoby do 12-go roku życia mogą korzystać z boiska jedynie 

w obecności i pod nadzorem osób dorosłych (rodzic, instruktor, trener, nauczyciel). 
4. Wejście na obiekt równoznaczne jest z przyjęciem i przestrzeganiem niniejszego 

regulaminu przez użytkowników. Każda grupa korzystająca z obiektu zobowiązana 
jest do wyznaczenia osoby pełnoletniej odpowiedzialnej za wpis do rejestru. Osoba ta 
zobowiązana jest do okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz 
odpowiada za ład i porządek w rejonie przebywania danej grupy. 

5. Osoby korzystające z boiska obowiązane są do wpisywania się do rejestru 
użytkowników i okazania dokumentu tożsamości ze zdjęciem instruktorowi sportu. 

6. Dopuszcza się możliwość rezerwacji boiska u instruktora sportu. 
7. Teren objęty jest ciągłym monitoringiem. 
8. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia 

sportowego z zastrzeżeniem pkt. 11 "1)" (na boisku piłkarskim dopuszcza się obuwie 
z małymi korkami z tworzywa sztucznego). 

9. Wyposażenie i sprzęt sportowy znajdujący się na terenie obiektu należy użytkować 
zgodnie z jego przeznaczeniem. 

10. Sprzęt sportowy wydaje instruktor sportu, zaś korzystający po skończonych zajęciach 
zobowiązany jest zdać pobrany sprzęt instruktorowi sportu.  

11. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boiska zgodnie z 
ich przeznaczeniem zabrania się: 

1) używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców, 
2) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem 

boisk, np.:  rowerów, motorowerów, deskorolek, rolek itp., 
3) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska, 
4) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe, 
5) zaśmiecania, 
6) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych, przeszkadzania w zajęciach 

lub grze, 
7) wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów i narzędzi np. broni (także gazowej), 

wyrobów pirotechnicznych i innych przedmiotów stanowiących zagrożenie dla 
zdrowia i życia, 

8) przebywania na terenie osobom poniżej 15 roku życia po zmroku, 
9) wprowadzania zwierząt, 
10) korzystania z boisk bez zgody instruktora sportu, 
11) przebywania i korzystania z obiektów poza godzinami otwarcia. 

12. Na terenie boiska obowiązuje zakaz palenia tytoniu oraz zażywania środków 
odurzających. 



13. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z boiska jedynie w obecności i pod nadzorem 
osób dorosłych (rodzic, trener, nauczyciel). Opiekun opuszcza obiekt ostatni po 
wyjściu całej grupy, za którą jest odpowiedzialny. 

14. Przed każdymi zajęciami prowadzący zajęcia ma obowiązek sprawdzić stan 
udostępnionych urządzeń oraz sprzętu sportowego. 

15. Prowadzący zajęcia sportowo – rekreacyjne (nauczyciel, trener, opiekun) jest 
zobowiązany powiadomić instruktora sportu o każdym zaistniałym wypadku lub 
kontuzji ćwiczącego. 

16. Osoby korzystające z obiektu mogą korzystać z pomieszczeń socjalnych. 
17. Korzystanie z boisk jest bezpłatne. 
18. Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu, 

a w szczególności do uwag instruktora sportu. 
19. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych o korzystaniu z boisk 

decyduje instruktor sportu. 
20. W miesiącach lipiec i sierpień obowiązuje odrębny harmonogram korzystania z 

obiektu. 
21. Rozstrzygnięcia dotyczące postępowania przez korzystających zgodnego z 

wytycznymi w pkt. 11 podejmuje instruktor sportu, który w zależności od sytuacji 
może: 

- nakazać zmianę obuwia sportowego, 
- zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie lub 

korzystanie z obiektu, 
- nakazać opuszczenie terenu boiska. 

22. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy 
Kodeksu Cywilnego. 

23. Telefony alarmowe: 
 

Z telefonów komórkowych: 112 
Pogotowie Ratunkowe: 999 
Policja: 22 723 41 70 lub 22 604 65 00 
Straż Pożarna 22 758 77 01 lub 0 692 773 871 

 
W godzinach 800-1600 w dni powszednie należy zgłaszać o zaistniałych nieprawidłowych 
zdarzeniach do Urzędu Gminy w Michałowicach do Referatu Gospodarki Komunalnej i 
Ochrony Środowiska - 22 350 91 32  

 
 



Załącznik nr 18 
do Uchwały Rady Gminy Michałowice 
Nr XXIX/375/2017 
z dnia 18 grudnia 2017 r.  

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BOISKA SPORTOWEGO 
W SOŁECTWIE OPACZ-KOLONIA           

1. Administratorem boiska sportowego jest Gmina Michałowice, zwana dalej Gminą. 
2. Korzystać z boiska mogą grupy zorganizowane oraz osoby indywidualne po 

wcześniejszym zapoznaniu się z niniejszym regulaminem.  
3. Osoby do 12-go roku życia mogą korzystać z boiska jedynie 

w obecności i pod nadzorem osób dorosłych (rodzic, instruktor, trener, nauczyciel). 
4. Wejście na obiekt równoznaczne jest z przyjęciem i przestrzeganiem niniejszego 

regulaminu przez użytkowników. Każda grupa korzystająca z obiektu zobowiązana 
jest do wyznaczenia osoby pełnoletniej odpowiedzialnej za wpis do rejestru. Osoba ta 
zobowiązana jest do okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz 
odpowiada za ład i porządek w rejonie przebywania danej grupy. 

5. Osoby korzystające z boiska obowiązane są do wpisywania się do rejestru 
użytkowników i okazania dokumentu tożsamości ze zdjęciem instruktorowi sportu. 

6. Dopuszcza się możliwość rezerwacji boiska u instruktora sportu. 
7. Teren objęty jest ciągłym monitoringiem. 
8. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia 

sportowego z zastrzeżeniem pkt. 11 "1)" (na boisku piłkarskim dopuszcza się obuwie 
z małymi korkami z tworzywa sztucznego). 

9. Wyposażenie i sprzęt sportowy znajdujący się na terenie obiektu należy użytkować 
zgodnie z jego przeznaczeniem. 

10. Sprzęt sportowy wydaje instruktor sportu, zaś korzystający po skończonych zajęciach 
zobowiązany jest zdać pobrany sprzęt instruktorowi sportu.  

11. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boiska zgodnie z 
ich przeznaczeniem zabrania się: 

1) używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców, 
2) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem 

boisk, np.:  rowerów, motorowerów, deskorolek, rolek itp., 
3) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska, 
4) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe, 
5) zaśmiecania, 
6) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych, przeszkadzania w zajęciach lub 

grze, 
7) wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów i narzędzi np. broni (także gazowej), 

wyrobów pirotechnicznych i innych przedmiotów stanowiących zagrożenie dla 
zdrowia i życia, 

8) przebywania na terenie osobom poniżej 15 roku życia po zmroku, 
9) wprowadzania zwierząt, 
10) korzystania z boisk bez zgody instruktora sportu, 
11) przebywania i korzystania z obiektów poza godzinami otwarcia. 

12. Na terenie boiska obowiązuje zakaz palenia tytoniu oraz zażywania środków 
odurzających. 



13. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z boiska jedynie w obecności i pod nadzorem 
osób dorosłych (rodzic, trener, nauczyciel). Opiekun opuszcza obiekt ostatni po 
wyjściu całej grupy, za którą jest odpowiedzialny. 

14. Przed każdymi zajęciami prowadzący zajęcia ma obowiązek sprawdzić stan 
udostępnionych urządzeń oraz sprzętu sportowego. 

15. Prowadzący zajęcia sportowo – rekreacyjne (nauczyciel, trener, opiekun) jest 
zobowiązany powiadomić instruktora sportu o każdym zaistniałym wypadku lub 
kontuzji ćwiczącego. 

16. Osoby korzystające z obiektu mogą korzystać z pomieszczeń socjalnych. 
17. Korzystanie z boisk jest bezpłatne. 
18. Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu, 

a w szczególności do uwag instruktora sportu. 
19. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych o korzystaniu z boisk 

decyduje instruktor sportu. 
20. W miesiącach lipiec i sierpień obowiązuje odrębny harmonogram korzystania z 

obiektu. 
21. Rozstrzygnięcia dotyczące postępowania przez korzystających zgodnego z 

wytycznymi w pkt. 11 podejmuje instruktor sportu, który w zależności od sytuacji 
może: 

- nakazać zmianę obuwia sportowego, 
- zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie lub 

korzystanie z obiektu, 
- nakazać opuszczenie terenu boiska. 

22. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy 
Kodeksu Cywilnego. 

23. Telefony alarmowe: 
 

Z telefonów komórkowych: 112 
Pogotowie Ratunkowe: 999 
Policja: 22 723 41 70 lub 22 604 65 00 
Straż Pożarna 22 758 77 01 lub 0 692 773 871 

 
W godzinach 800-1600 w dni powszednie należy zgłaszać o zaistniałych nieprawidłowych 
zdarzeniach do Urzędu Gminy w Michałowicach do Referatu Gospodarki Komunalnej i 
Ochrony Środowiska - 22 350 91 32  

 
 



Załącznik  nr 19 
do Uchwały Rady Gminy Michałowice 
Nr XXIX/375/2017 
z dnia 18 grudnia 2017 r.  

 
REGULAMIN SKATEPARKU W OSIEDLU MICHAŁOWICE  

 
 
1. Warunkiem korzystania ze skateparku jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i 

jego przestrzeganie. 
2. Urządzenia skateparku przeznaczone są do jazdy na rowerach BMX, MTB, łyżworolkach 

i deskorolkach.  
3. Każda osoba korzystająca ze skateparku ma obowiązek używania kasku na głowę 

oraz ochraniaczy na kolana, łokcie i nadgarstki. 
4. Od korzystających z skateparku wymaga się szczególnej ostrożności i bezpiecznej jazdy. 
5. Ostrzega się przed niebezpieczeństwem korzystania ze skateparku podczas złej pogody, tj. 

opadów deszczu lub śniegu. 
6. Skatepark nie jest placem zabaw. 
7. Skatepark jest czynny codziennie w godzinach 800–2200. 
8. Na terenie skateparku obowiązuje zakaz palenia tytoniu oraz zażywania środków 

odurzających. 
 

 
ZABRANIA SIĘ  
1. Przebywania na terenie skateparku bez opieki dorosłych dzieciom poniżej 12 lat.  
2. Korzystania i przebywania na terenie skateparku osób znajdujących się pod wpływem 

alkoholu lub środków odurzających. 
3. Nadmiernego woskowania elementów skateparku (należy smarować swoją deskorolkę lub 

rolki). 
4. Jazdy na rowerach, innych niż BMX i MTB, hulajnogach oraz pojazdach o napędzie 

silnikowym. 
5. Biegania po skateparku, przeszkadzania osobom jeżdżącym. 
6. Chodzenia po konstrukcjach urządzeń, przebywania w strefie najazdów i zeskoków z 

przeszkód. 
7. Wprowadzania zwierząt. 
8. Zaśmiecania terenu skateparku, malowania graffiti. 
 
 
WAŻNE ZASADY KORZYSTANIA ZE SKATEPARKU 
1. Zawsze najpierw zbadaj przeszkodę, a później wykonuj na niej triki. 
2. Przed wykonaniem ewolucji upewnij się, czy przeszkoda jest wolna. 
3. Nie skacz, jeżeli nie jesteś pewien, że miejsce lądowania jest puste.  
4. O uszkodzeniach przeszkód natychmiast sygnalizuj obsłudze skateparku lub 

pracownikowi Urzędu Gminy Michałowice. 
5. Respektuj i szanuj słabszych od siebie. Pamiętaj o innych użytkownikach. 
6. Po skateparku nie jeździsz sam. 
7. Nie zaśmiecaj i nie niszcz obiektu. 

PAMIĘTAJ !!!  
NIC NIE CHRONI CIEBIE PRZED UPADKIEM Z PRZESZKÓD  
NIE WYKONUJ AKROBACJI BEZ SPORTOWEGO PRZYGOTOWANIA  
NIE PRZECENIAJ SWOICH MOŻLIWOŚCI  
 



Telefony alarmowe: 
 
Z telefonów komórkowych: 112 
Pogotowie Ratunkowe: 999 
Policja: 22 723 41 70 lub 22 604 65 00 
Straż Pożarna 22 758 77 01 lub 0 692 773 871 
 
W godzinach 800-1600 w dni powszednie należy zgłaszać o zaistniałych nieprawidłowych 
zdarzeniach do Urzędu Gminy w Michałowicach do Referatu Gospodarki Komunalnej i 
Ochrony Środowiska - 22 350 91 32  

 

 

 



Załącznik  nr 20 
do Uchwały Rady Gminy Michałowice 
Nr XXIX/375/2017 
z dnia 18 grudnia 2017 r.  

 
REGULAMIN SKATEPARKU W SOŁECTWIE KOMORÓW 

 
1. Warunkiem korzystania ze skateparku jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i 

jego przestrzeganie. 
2. Urządzenia skateparku przeznaczone są do jazdy na łyżworolkach i deskorolkach.  
3. Każda osoba korzystająca ze skateparku ma obowiązek używania kasku na głowę 

oraz ochraniaczy na kolana, łokcie i nadgarstki. 
4. Od korzystających z skateparku wymaga się szczególnej ostrożności i bezpiecznej jazdy. 
5. Ostrzega się przed niebezpieczeństwem korzystania ze skateparku podczas złej pogody, tj. 

opadów deszczu lub śniegu. 
6. Skatepark nie jest placem zabaw. 
7. Skatepark jest czynny codziennie w godzinach 800–2200. 
8. Na terenie skateparku obowiązuje zakaz palenia tytoniu oraz zażywania środków 

odurzających. 
 

 
ZABRANIA SIĘ  
1. Przebywania na terenie skateparku bez opieki dorosłych dzieciom poniżej 12 lat.  
2. Korzystania i przebywania na terenie skateparku osób znajdujących się pod wpływem 

alkoholu lub środków odurzających. 
3. Nadmiernego woskowania elementów skateparku (należy smarować swoją deskorolkę lub 

rolki). 
4. Jazdy na rowerach, hulajnogach oraz pojazdach o napędzie silnikowym. 
5. Biegania po skateparku, przeszkadzania osobom jeżdżącym. 
6. Chodzenia po konstrukcjach urządzeń, przebywania w strefie najazdów i zeskoków z 

przeszkód. 
7. Wprowadzania zwierząt. 
8. Zaśmiecania terenu skateparku, malowania graffiti. 
 
 
  
WAŻNE ZASADY KORZYSTANIA ZE SKATEPARKU: 
1. Zawsze najpierw zbadaj przeszkodę, a później wykonuj na niej triki. 
2. Przed wykonaniem ewolucji upewnij się, czy przeszkoda jest wolna. 
3. Nie skacz, jeżeli nie jesteś pewien, że miejsce lądowania jest puste.  
4. O uszkodzeniach przeszkód natychmiast sygnalizuj obsłudze skateparku lub 

pracownikowi Urzędu Gminy Michałowice. 
5. Respektuj i szanuj słabszych od siebie. Pamiętaj o innych użytkownikach. 
6. Po skateparku nie jeździsz sam! 
7. Nie zaśmiecaj i nie niszcz obiektu. 
 
 
PAMIĘTAJ !!!  
NIC NIE CHRONI CIEBIE PRZED UPADKIEM Z PRZESZKÓD  
NIE WYKONUJ AKROBACJI BEZ SPORTOWEGO PRZYGOTOWANIA  
NIE PRZECENIAJ SWOICH MOŻLIWOŚCI 



Telefony alarmowe: 
 
Z telefonów komórkowych: 112 
Pogotowie Ratunkowe: 999 
Policja: 22 723 41 70 lub 22 604 65 00 
Straż Pożarna 22 758 77 01 lub 0 692 773 871 
 
W godzinach 800-1600 w dni powszednie należy zgłaszać o zaistniałych nieprawidłowych 
zdarzeniach do Urzędu Gminy w Michałowicach do Referatu Gospodarki Komunalnej i 
Ochrony Środowiska - 22 350 91 32  

 

 

 
 



Załącznik nr 21 
do Uchwały Rady Gminy Michałowice 
Nr XXIX/375/2017 
z dnia 18 grudnia 2017 r.  

 
 

REGULAMIN SKATEPARKU W OSIEDLU KOMORÓW 
 
 
1. Warunkiem korzystania ze skateparku jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i 

jego przestrzeganie. 
2. Urządzenia skateparku przeznaczone są do jazdy na łyżworolkach i deskorolkach.  
3. Każda osoba korzystająca ze skateparku ma obowiązek używania kasku na głowę 

oraz ochraniaczy na kolana, łokcie i nadgarstki. 
4. Od korzystających z skateparku wymaga się szczególnej ostrożności i bezpiecznej jazdy. 
5. Ostrzega się przed niebezpieczeństwem korzystania ze skateparku podczas złej pogody, tj. 

opadów deszczu lub śniegu. 
6. Skatepark nie jest placem zabaw. 
7. Skatepark jest czynny codziennie w godzinach 800–2200. 
8. Na terenie skateparku obowiązuje zakaz palenia tytoniu oraz zażywania środków 

odurzających. 
 

 
 
ZABRANIA SIĘ  
1. Przebywania na terenie skateparku bez opieki dorosłych dzieciom poniżej 12 lat.  
2. Korzystania i przebywania na terenie skateparku osób znajdujących się pod wpływem 

alkoholu lub środków odurzających. 
3. Nadmiernego woskowania elementów skateparku (należy smarować swoją deskorolkę lub 

rolki). 
4. Jazdy na rowerach, hulajnogach oraz pojazdach o napędzie silnikowym. 
5. Biegania po skateparku, przeszkadzania osobom jeżdżącym. 
6. Chodzenia po konstrukcjach urządzeń, przebywania w strefie najazdów i zeskoków z 

przeszkód. 
7. Wprowadzania zwierząt. 
8. Zaśmiecania terenu skateparku, malowania graffiti. 
 
 
  
WAŻNE ZASADY KORZYSTANIA ZE SKATEPARKU: 
1. Zawsze najpierw zbadaj przeszkodę, a później wykonuj na niej triki. 
2. Przed wykonaniem ewolucji upewnij się, czy przeszkoda jest wolna. 
3. Nie skacz, jeżeli nie jesteś pewien, że miejsce lądowania jest puste.  
4. O uszkodzeniach przeszkód natychmiast sygnalizuj obsłudze skateparku lub 

pracownikowi Urzędu Gminy Michałowice. 
5. Respektuj i szanuj słabszych od siebie. Pamiętaj o innych użytkownikach. 
6. Po skateparku nie jeździsz sam! 
7. Nie zaśmiecaj i nie niszcz obiektu. 
 
 
PAMIĘTAJ !!!  
NIC NIE CHRONI CIEBIE PRZED UPADKIEM Z PRZESZKÓD  
NIE WYKONUJ AKROBACJI BEZ SPORTOWEGO PRZYGOTOWANIA  
NIE PRZECENIAJ SWOICH MOŻLIWOŚCI 



Telefony alarmowe: 
 
Z telefonów komórkowych: 112 
Pogotowie Ratunkowe: 999 
Policja: 22 723 41 70 lub 22 604 65 00 
Straż Pożarna 22 758 77 01 lub 0 692 773 871 
 
W godzinach 800-1600 w dni powszednie należy zgłaszać o zaistniałych nieprawidłowych 
zdarzeniach do Urzędu Gminy w Michałowicach do Referatu Gospodarki Komunalnej i 
Ochrony Środowiska - 22 350 91 32  
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