
Uchwała Nr 309/XLII/2022 

Rady Miejskiej w Gostyninie 

z dnia 27 stycznia 2022 roku 

w sprawie ustalenia regulaminu korzystania ze Stadionu Miejskiego im. Janusza 

Kusocińskiego  zlokalizowanego w Gostyninie przy  ul. Sportowej 1 

 

 

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

(Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.) Rada Miejska w Gostyninie uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

Przyjmuje się regulamin korzystania ze Stadionu Miejskiego im. Janusza Kusocińskiego 

zlokalizowanego w Gostyninie przy ul. Sportowej 1, w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej 

uchwały. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gostynina. 

 

§ 3. 

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały tracą moc: 

1) uchwała Nr 198/XL/2013 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 12 sierpnia 2013 r.  

w sprawie ustalenia regulaminu korzystania ze stadionu w Gostyninie przy  

ul. Sportowej 1, zmieniona uchwałą Nr 213/XLIII/2013 Rady Miejskiej w Gostyninie 

z dnia 27 listopada 2013 roku, 

2) uchwała Nr 60/X/2011 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 czerwca 2011 r.  

w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z boisk sportowych „Moje Boisko – 

Orlik 2012” należącego  do Gminy Miasta Gostynina. 

 

§ 4. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego  

i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

Andrzej Hubert Reder



Załącznik  
do Uchwały nr 309/XLII/2022 

z dnia 27 stycznia 2022 roku 

Rady Miejskiej w Gostyninie 
 

 

Regulamin korzystania ze Stadionu Miejskiego   

im. Janusza Kusocińskiego w Gostyninie 

 

 

§ 1. 

1. Stadion Miejski im. Janusza Kusocińskiego w Gostyninie, zwany w dalszej treści 

Regulaminu „Stadionem”, jest kompleksem boisk sportowo-rekreacyjnych 

położonych w Gostyninie przy ul. Sportowej 1, składającym się: 

1) głównej płyty piłkarskiej o nawierzchni trawiastej i bieżni lekkoatletycznej; 

2) płyty ze sztuczną nawierzchnią o wymiarach 105,0 m x 64,0 m i sztucznego 

oświetlenia nazwanej: „Treningowym boiskiem piłkarskim im. Mieczysława 

Święcickiego”; 

3) boiska wielofunkcyjnego typu „Orlik” z wyznaczeniem boisk do piłki nożnej, piłki 

ręcznej, koszykówki i piłki siatkowej oraz sztucznego oświetlenia; 

4) ciągów komunikacyjnych; 

5) innych budynków i budowli zlokalizowanych na jego terenie. 

2. Stadion jest własnością Gminy Miasta Gostynina i pozostaje w trwałym zarządzie 

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyninie, zwanego dalej „MOSiR”. 

3. Stadion służy do przeprowadzania treningów, rozgrywania meczy oraz organizowania 

innych imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych oraz kulturalnych. 

4. Na Stadionie mogą być organizowane imprezy masowe, na zasadach określonych  

w przepisach o bezpieczeństwie imprez masowych. Warunki uczestnictwa  

i zachowania się osób uczestniczących w imprezie masowej określają, opracowane 

przez organizatora, regulamin imprezy masowej oraz regulamin obiektu. 

 

§ 2.   

1. Regulamin określa tryb i zasady korzystania ze Stadionu. 

2. Regulamin wywiesza się przy wszystkich wejściach na Stadion oraz na jego terenie. 

3. Wejście na Stadion oznacza akceptację niniejszego regulaminu. 

4. Stadion czynny jest cały tydzień w godzinach od 8:00 do 21:00. 

5. Korzystanie ze Stadionu poza wyznaczonymi godzinami jest zabronione, chyba,  

że zostanie to wcześniej uzgodnione z MOSiR. 

 

§ 3. 

1. Stadion nie jest powszechnie dostępny. 

2. Rozgrywki sportowe, mecze, programowe zajęcia szkolne oraz inne zajęcia 

rekreacyjno-sportowe odbywają się według ustalonego przez MOSiR harmonogramu 

tygodniowego, miesięcznego lub sezonowego. 



3. Za korzystanie ze Stadionu pobierane są opłaty ustalone na podstawie odrębnych 

przepisów.   

4. Udostępnianie organizatorowi imprezy, w tym Stadionu lub jego części następuje na 

podstawie umowy zawartej przez organizatora imprezy z MOSiR, na zasadach 

określonych w tej umowie oraz Regulaminie. 

 

§ 4. 

1. Podczas organizowanych imprez wyłączne prawo wpuszczania osób na teren Stadionu 

ma organizator imprezy. 

2. Do wejścia na Stadion i korzystania z urządzeń stadionowych w czasie trwania 

imprezy uprawnione są wyłącznie osoby posiadające przy sobie ważny bilet, inny 

dokument wydany przez organizatora lub identyfikator albo inny dokument wydany 

przez MOSiR. Wyjątkiem są imprezy, w których obowiązuje wstęp wolny. 

3. Osoby nietrzeźwe lub odurzone nie będą wpuszczane na teren Stadionu. 

4. Osoby małoletnie mogą przebywać na terenie Stadionu wyłącznie pod opieką osób 

pełnoletnich. 

 

§ 5. 

Organizator imprezy odpowiedzialny jest  za bezpieczeństwo uczestników imprezy oraz 

właściwą organizację, porządek i dyscyplinę podczas trwania imprezy. Do obowiązków 

organizatora imprezy należy w szczególności: 

1) korzystanie ze Stadionu w czasie i zakresie uzgodnionym z MOSiR; 

2) sprawdzenie stanu technicznego urządzeń i sprzętu, z którego będzie korzystał; 

3) w przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub zanieczyszczenia Stadionu niezwłoczne 

naprawienie szkody i usunięcie zanieczyszczeń; 

4) niedopuszczenie do uczestnictwa w imprezie osób nietrzeźwych lub pod wpływem 

środków odurzających; 

5) usuwanie z terenu Stadionu osób nie stosujących się do postanowień Regulaminu, 

stwarzających zagrożenie dla porządku na Stadionie oraz dla życia lub zdrowia 

uczestników imprezy; 

6) pokrycie wszelkich kosztów związanych z uszkodzeniem mienia powstałych w czasie 

trwania imprezy lub w związku z imprezą; 

7) zapewnienie stref wejścia i wyjścia ze Stadionu oraz dróg ewakuacyjnych; 

8) zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

 

§ 6. 

1. Ze Stadionu mogą korzystać w szczególności, po zapoznaniu się z niniejszym 

Regulaminem: 

1) dzieci i młodzież szkolna pod nadzorem nauczyciela lub w przypadku innych zajęć 

pod nadzorem pełnoletniego opiekuna; 

2) kluby i sekcje sportowe pod nadzorem instruktora lub trenera; 

3) zakłady pracy, instytucje, organizacje pod nadzorem prowadzącego; 

4) osoby fizyczne; 

5) uczestnicy oraz kibice wyłącznie na organizowanych imprezach sportowych  



z udziałem publiczności. 

2. MOSiR nie ponosi odpowiedzialności za szkody doznane przez dzieci i młodzież 

przebywające na stadionie bez nadzoru nauczyciela, opiekuna, instruktora lub trenera. 

 

§ 7. 

1. Osoby korzystające ze Stadionu oraz prowadzące zajęcia zobowiązuje się do: 

1) punktualnego rozpoczynania i kończenia zajęć; 

2) utrzymania czystości na terenie obiektu Stadionu; 

3) zabezpieczenia mienia wartościowego we własnym zakresie; 

4) przestrzegania przepisów bhp, p.poż., ewakuacyjnych i porządkowych; 

5) po zakończeniu zajęć uporządkowanie sprzętu sportowego; 

6) wyłączania oświetlenia, zakręcania wody w szatniach i sanitariatach. 

3. O wszystkich uszkodzeniach sprzętu, wyposażenia, urządzeń oraz występujących 

zagrożeniach należy natychmiast powiadomić MOSiR. 

4. Obowiązuje zakaz korzystania z uszkodzonego sprzętu, wyposażenia grożącego 

wypadkiem. 

5. Wszystkie osoby przebywające na terenie Stadionu zobowiązane są do podporządkowania 

się poleceniom pracowników MOSiR, służb porządkowych i osób do tego upoważnionych. 

6. Za bezpieczeństwo uczestników zajęć sportowych odpowiedzialność prawną ponosi osoba 

organizująca zajęcia (nauczyciel, opiekun, trener, instruktor). Obowiązkiem tej osoby jest 

każdorazowe sprawdzenie przed zajęciami terenu Stadionu pod względem bezpieczeństwa. 

 

§ 8. 

Na terenie stadionu zabrania się: 

1) wnoszenia i używania środków odurzających; 

2) wstępu oraz przebywania w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub użycie 

wszelkiego rodzaju innych środków odurzających; 

3) wjazdu pojazdów mechanicznych na bieżnię i płytę boiska, z wyłączeniem pojazdów 

koniecznych dla przeprowadzenia imprezy oraz pojazdów służb ratowniczych  

i porządkowych; 

4) rozniecania ognia, używania wszelkiego rodzaju fajerwerków, świec dymnych  

i innych materiałów pirotechnicznych; 

5) pisania i malowania na urządzeniach, ogrodzeniu, budynkach i budowlach; 

6) wchodzenia na teren nieprzeznaczony dla uczestników imprezy, a w szczególności na 

płytę boiska, do pomieszczeń służbowych, na ogrodzenia, maszty, oznaczone 

wydzielone obszary Stadionu; 

7) prowadzenia działalności handlowej, akwizycji bez posiadanego pozwolenia; 

8) załatwiania potrzeb fizjologicznych poza miejscami wyznaczonymi; 

9) zaśmiecania trybun; 

10) rzucania wszelkimi niebezpiecznymi przedmiotami; 

11) wprowadzania zwierząt za wyjątkiem psów przewodników osób niewidomych  

z zastrzeżeniem przypadków, w których MOSiR bądź organizator imprezy ograniczy 

przedmiotowy zakaz; 

12) innych czynności, które mogą być powodem zagrożenia zdrowia i życia osób 



przebywających na Stadionie, bądź mogą doprowadzić do jego uszkodzenia lub 

zniszczenia. 

 

§ 9. 

Zabrania się wnoszenia na teren Stadionu: 

1) wszelkiego rodzaju broni; 

2) przedmiotów mogących być użytych jako broń; 

3) czapek „kominiarek” lub masek mogących służyć do maskowania się celem 

uniemożliwienia identyfikacji przez organizatora imprezy, policję i służby 

porządkowe; 

4) pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących, farbujących i zapalających oraz 

wybuchających; 

5) butelek szklanych, przedmiotów wykonanych ze szczególnie twardego materiału; 

6) przedmiotów o dużej objętości jak drabiny, stołki, krzesła, skrzynie itp.; 

7) fajerwerków, kul świecących i innych środków pirotechnicznych; 

8) urządzeń do wytwarzania dymu i hałasu o napędzie mechanicznym; 

9) narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych oraz dopalaczy  

(tj. produkty zawierające substancje psychoaktywne);    

10) innych przedmiotów, materiałów oraz urządzeń, które mogą stwarzać zagrożenie. 

 

§ 10. 

Wprowadza się stały zakaz sprzedaż, podawania, spożywania i wnoszenia na Stadion 

napojów alkoholowych. 

 

§ 11. 

W imprezie odbywającej się na Stadionie nie mogą uczestniczyć osoby, wobec których został 

orzeczony przez Sąd zakaz wstępu na imprezy masowe. 

 

§ 12. 

Każdorazowy przypadek naruszenia przepisów prawa, postanowień Regulaminu Stadionu lub 

imprezy, skutkuje niezwłocznym usunięciem uczestnika ze Stadionu bez prawa zwrotu za 

bilet wstępu. 

 

§ 13. 

Ustala się zasady korzystania z „Treningowego boiska piłkarskiego im. Mieczysława 

Święcickiego”: 

1) boisko jest czynne przez cały tydzień w godzinach od 8:00 do 21:00; 

2) nad prawidłowym korzystaniem z boiska i zaplecza sanitarno-szatniowego czuwają 

pracownicy MOSiR, którzy prowadzą harmonogram korzystania z obiektu; 

3) wejście na boisko jest możliwe po uprzedniej rezerwacji w biurze MOSiR lub 

telefonicznie pod nr 24 235 33 97 oraz na bieżąco na dany dzień po uzgodnieniu  

z MOSiR i wniesieniu opłaty wg obowiązującego cennika ustalonego na podstawie 

odrębnych przepisów; 

4) korzystający z boiska zobowiązani są do używania strojów sportowych oraz 



odpowiedniego obuwia sportowego. Zaleca się używanie butów piłkarskich halowych 

bądź butów piłkarskich tzw. „lanek”; 

5) wprowadza się zakaz używania obuwia piłkarskiego z kołkami metalowymi, 

aluminiowymi, ceramicznymi; 

6) wyposażenie i sprzęt sportowy znajdujący się na obiekcie należy użytkować zgodnie  

z przeznaczeniem; 

7) na terenie boiska zabrania się: 

a) palenia papierosów, 

b) spożywania napojów alkoholowych, narkotyków i innych środków  

            odurzających, 

c) wprowadzania zwierząt, 

d) poruszania się na rowerze, rolkach, deskorolkach i innym podobnym sprzęcie, 

e) zachowań stwarzających zagrożenie dla innych uczestników zajęć, 

f) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska, 

g) zaśmiecania terenu, 

h) korzystania z boiska poza godzinami otwarcia; 

8) MOSiR może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie naruszenia niniejszego 

Regulaminu może zakazać dalszego korzystania z boiska. 

 

§ 14. 

Ustala się zasady korzystania z boiska sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012”, składającego  

się z boisk do piłki nożnej, piłki ręcznej, koszykówki, piłki siatkowej i tenisa ziemnego oraz 

sztucznego oświetlenia:  

1) Użytkownikami kompleksu boisk mogą być grupy zorganizowane jak również osoby 

indywidualne.  

2) Kompleks boisk jest dostępny:  

a) w dniach od poniedziałku do piątku: 

od godz. 8.00 do 14.00 – podczas planowanych zajęć sportowych, zawodów.  

Po wcześniejszym uzgodnieniu z koordynatorem (z wyprzedzeniem 48 godzinnym),  

od godz. 16.00 do 21.00 – obiekt dostępny dla wszystkich chętnych,  

z zastrzeżeniem pierwszeństwa dla grup zorganizowanych w organizacjach 

szkolnych, pozaszkolnych, zespołach i klubach sportowych,  

b)  w sobotę i w niedzielę obiekt dostępny dla wszystkich chętnych od godz. 16.00 do 

21.00. 

3) Osoby korzystające z boisk zobowiązane są do okazania dokumentu tożsamości lub 

legitymacji szkolnej i wpisywania się do rejestru użytkowników prowadzonego przez 

instruktora sportu.  

4) Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia 

sportowego.  

5) W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich 

przeznaczeniem zabrania się:  

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

b) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem 

boisk,  na przykład rower, motorower, deskorolka, rolki itp.,  



c) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska,  

d) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,  

e) palenia tytoniu i spożywania alkoholu,  

f)  zaśmiecania,  

g) przeszkadzania w zajęciach lub grze,  

h) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych, 

i) wprowadzania zwierząt,  

j) korzystania z boisk bez zgody instruktora sportu,  

k) przebywania i korzystania z obiektów poza godzinami otwarcia.  

6) Nad prawidłowym korzystaniem z obiektu czuwa instruktor sportu.  

7) Osoby korzystające z obiektu mogą korzystać z pomieszczeń socjalnych  

w porozumieniu z instruktorem. Za rzeczy pozostawione w szatni administrator obiektu 

nie ponosi odpowiedzialności.  

8) Wyposażenie i sprzęt sportowy znajdujący się na obiekcie należy użytkować zgodnie  

z przeznaczeniem. Sprzęt sportowy wydaje instruktor sportu. Pobierający sprzęt po 

skończonych zajęciach zobowiązany jest zwrócić pobrany sprzęt w stanie 

niezniszczonym.  

9) Za zniszczenia powstałe w czasie korzystania z boisk oraz pomieszczeń socjalnych 

odpowiedzialność materialną ponoszą osoby korzystające, a w przypadku osób 

niepełnoletnich – ich prawni opiekunowie.  

10) Osoby przebywające na terenie kompleksu i korzystające z boisk w sposób niezgodny  

z niniejszym regulaminem, na żądanie instruktora zobowiązane są do 

natychmiastowego zaprzestania działań niezgodnych z regulaminem bądź 

bezzwłocznego opuszczenia terenu obiektu.  

11) W razie niesprzyjających warunków atmosferycznych o możliwości korzystania  

z obiektu decyduje instruktor sportu.  

12) Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z boisk u instruktora sportu. 

13) Administrator kompleksu nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie 

korzystania z obiektu. Użytkownicy korzystają z boisk na własną odpowiedzialność  

i odpowiadają materialnie za wyrządzone szkody w 100% wartości zniszczeń. 

Instruktor sportu zobowiązany jest powiadomić administratora o każdym zaistniałym 

wypadku lub kontuzji ćwiczącego.  

14) Korzystający z obiektu są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania regulaminu, 

przepisów ppoż. i bhp, a w szczególności zastosowania się do uwag instruktora sportu 

lub gospodarza obiektu.  

15) Gmina Miejska Gostynin zastrzega sobie prawo czasowego wyłączenia obiektu  

z użytkowania z uwagi na organizowane imprezy.  

 

 

§ 15. 

O wszystkich wypadkach lub szkodach powstałych na terenie Stadionu należy niezwłocznie 

powiadomić MOSiR. MOSiR nie ponosi odpowiedzialności za wypadki spowodowane przez 

osoby, które samowolnie korzystają ze Stadionu i jego urządzeń w czasie, kiedy Stadion jest 

nieczynny. 



 

UZASADNIENIE 

 

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

z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.) zasady korzystania z gminnych obiektów użyteczności 

publicznej ustanawia Rada Miejska w formie uchwały. Stadion w Gostyninie, przy  

ul. Sportowej 1 jest obiektem użyteczności publicznej i zasadne jest, więc podjęcie uchwały 

ustanawiającej regulamin korzystania ze Stadionu. 


