
 
 

UCHWAŁA NR 474/XLI/2021 
RADY GMINY LESZNOWOLA 

z dnia 22 lipca 2021 r. 

w sprawie trybu i zasad korzystania z gminnych obiektów sportowych w Gminie Lesznowola 

Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się zasady korzystania z gminnych obiektów sportowych na terenie Gminy Lesznowola. 

§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 

1) administratorze – rozumie się przez to Centrum Sportu w Gminie Lesznowola, zwane dalej „CS”, 

2) obiektach – rozumie się przez to obiekty sportowe i rekreacyjne, a w szczególności: hale sportowe, 
kompleksy boisk sportowych, boiska piłkarskie i publiczne place zabaw i rekreacji, siłownie zewnętrzne, 
street workout będące własnością gminy, wykorzystywane do organizowania imprez lub na inną 
pozastatutową działalność, 

3) harmonogramie – rozumie się przez to godzinowy plan wykorzystania obiektu. 

§ 3. 1. Obiekty udostępniane są: 

1) nieodpłatnie: 

a) publicznym przedszkolom i szkołom, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lesznowola lub 
inny organ, 

b) gminnym jednostkom organizacyjnym, 

2) odpłatnie: 

a) osobom prawnym lub fizycznym, w tym prowadzącym działalność gospodarczą, 

b) organizacjom pozarządowym i innym podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 
i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeniom i klubom sportowym, 
funkcjonującym na terenie Gminy Lesznowola. 

2. Ogólnodostępne place zabaw, street workout, siłownie zewnętrzne, skateparki, boiska rekreacyjne dla 
osób indywidualnych udostępniane są bezpłatnie. 

§ 4. 1. Pierwszeństwo korzystania z obiektu ma szkoła, przy której obiekt ten jest zlokalizowany. 

2. Pierwszeństwo to dotyczy tylko i wyłącznie realizacji zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych wynikających 
ze szkolnego planu lekcji oraz planu zajęć pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę, dostarczonego do 
administratora w terminie 14 dni od rozpoczęcia roku szkolnego lub 7 dni od dnia zmiany w/w planu. 

3. Korzystanie z obiektu sportowego przez szkołę na realizację zajęć określonych w ust. 2 odbywa się 
w oparciu o umowę użyczenia zawartą pomiędzy szkołą a administratorem. 
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4. Pierwszeństwo w wykorzystaniu hali po zajęciach określonych w §4 ust. 2 posiada administrator obiektu. 

5. Stowarzyszenia i kluby sportowe, których działalność jest wspierana finansowo przez Gminę 
Lesznowola korzystają z obiektu w czasie wolnym od zajęć określonych w ust. 2 w oparciu o umowę najmu. 

6. Po wykorzystaniu godzin, o których mowa w §4 ust. 2 i ust. 4, pierwszeństwo z korzystania z hali mają 
organizacje pozarządowe i inne podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu 
osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszenia i kluby sportowe, funkcjonujące na terenie Gminy Lesznowola. 

7. Po wykorzystaniu godzin, o których mowa w §4 ust. 2, ust. 4 i ust. 6 z obiektu mogą korzystać osoby 
prawne lub fizyczne, w tym prowadzące działalność gospodarczą. 

8. Korzystanie z obiektu przez podmioty nie wymienione w § 3 ust. 1 odbywa się w oparciu o zawartą 
umowę najmu lub umowę użyczenia. 

§ 5. 1. Korzystanie z obiektu odbywa się zgodnie z harmonogramem ustalonym przez administratora 
obiektu. 

2. Harmonogram dla danego obiektu ustalany jest na podstawie dostarczonego przez szkołę planu lekcji 
oraz planu zajęć pozalekcyjnych, o którym mowa w § 4 ust. 2 oraz na podstawie zapotrzebowania 
dostarczonego administratorowi przez inne podmioty, wymienione w § 3. 

3. Harmonogram ustalany jest po przeprowadzeniu konsultacji z zainteresowanymi podmiotami, które 
złożyły zapotrzebowanie, o którym mowa w ust. 2. 

4. Przy ustaleniu harmonogramu wynajmu obiektu przez podmioty wymienione w §4 ust.6 i ust. 7, brana 
jest pod uwagę wielkość grupy, rok założenia stowarzyszenia, przestrzeganie regulaminu oraz terminowe 
dokonywanie płatności. 

5. W przypadku nowych kontrahentów lub jednorazowych wynajmów, płatność następuje z góry. 

6. W przypadku niezgłoszonych nieobecności z dwudniowym wyprzedzeniem, najemca zostanie obciążony 
za wynajem obiektu stawką bez zniżek. 

7. W przypadku zaległości w płatnościach powyżej 14 dni, administrator obiektu może nie wpuścić grupy 
na obiekt. 

§ 6. Szczegółowe zasady korzystania z obiektów określone są w załącznikach nr 1 – 19 stanowiących 
integralną część niniejszej uchwały. 

§ 7. Tracą moc: 

1) uchwała Nr 322/XXII/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 września 2016 r. w sprawie trybu i zasad 
korzystania z gminnych obiektów sportowych w Gminie Lesznowola (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. 
poz. 8937). 

2) uchwała Nr 316/XXVIII/2020 Rady Gminy Lesznowola z dnia 24 września 2020 r. zmieniająca uchwałę 
w sprawie trybu i zasad korzystania z gminnych obiektów sportowych w Gminie Lesznowola (Dz. Urz. 
Woj. Maz. z 2020 r. poz. 11248). 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lesznowola. 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 

   

Przewodniczący Rady Gminy Lesznowola 
 
 

Bożenna Maria Korlak 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 474/XLI/2021 

Rady Gminy Lesznowola 

z dnia 22 lipca 2021 r. 

Regulamin korzystania 
z hali sportowej w Lesznowoli 

ul. Szkolna 6 

1. Hala sportowa otwarta jest we wszystkie dni tygodnia w godzinach 8.00 – 22.30. W razie potrzeby 
godziny otwarcia mogą ulec zmianie. 

2. W dni świąteczne obiekt jest nieczynny. 

3. Osoby przebywające na terenie hali sportowej zobowiązane są do ścisłego wykonywania zaleceń 
i poleceń pracowników obsługi hali. 

4. Przed wejściem do poszczególnych pomieszczeń w hali sportowej każdy uczestnik zajęć sportowych 
zobowiązany jest do korzystania z szatni, do której  klucze wydaje się najwcześniej 15 minut przed zajęciami 
i należy je zdać najpóźniej 20 minut po skończonych zajęciach. 

5. Niepełnoletni uczestnicy zajęć sportowych mogą wejść do poszczególnych pomieszczeń wyłącznie pod 
opieką nauczyciela, trenera, instruktora bądź innej, pełnoletniej osoby odpowiedzialnej za grupę. 

6. Udostępnienie sprzętu sportowego i wyposażenia hali sportowej odbywa się wyłącznie za wiedzą i zgodą 
pracowników obsługi hali. 

7. W hali sportowej obowiązuje korzystanie z właściwego obuwia sportowego, czystego, 
nie pozostawiającego podczas użytkowania hali zabrudzeń, zarysowań nawierzchni sportowej. 

8. Osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających nie będą 
wpuszczane do hali sportowej. 

9. Na hali sportowej obowiązuje zakaz wnoszenia i spożywania produktów spożywczych (z wyjątkiem 
napojów bezalkoholowych). 

10. Korzystający z pomieszczeń hali sportowej zobowiązani są do zachowania porządku i czystości. 

11. Osoby korzystające z hali sportowej zobowiązane są do ścisłego przestrzegania przepisów BHP i ppoż. 
na terenie hali (np. żucia gumy w trakcie zajęć, noszenia w trakcie zajęć przedmiotów takich jak: kolczyki, 
łańcuszki, bransoletki, zegarki i inne). 

12. Zabrania się wprowadzania zwierząt na obiekt sportowy, nie dotyczy zwierząt przewodników lub 
terapeutów. 

13. Osoby korzystające z hali sportowej mają prawo do punktualnego rozpoczynania zajęć i obowiązek ich 
punktualnego zakończenia. 

14. Administratorowi przysługuje prawo odwołania lub przeniesienia na inny termin zaplanowanych zajęć 
ze względu na organizację imprez własnych lub zleconych. 

15. Osoby naruszające regulamin będą pozbawione prawa do korzystania z hali sportowej.
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 474/XLI/2021 

Rady Gminy Lesznowola 

z dnia 22 lipca 2021 r. 

Regulamin korzystania 
z hali sportowej w Łazach 

ul. Ks. Słojewskiego 1 

1. Hala sportowa otwarta jest we wszystkie dni tygodnia w godzinach 8.00 – 22.30. W razie potrzeby 
godziny otwarcia mogą ulec zmianie. 

2. W dni świąteczne obiekt jest nieczynny. 

3. Osoby przebywające na terenie hali sportowej zobowiązane są do ścisłego wykonywania zaleceń 
i poleceń pracowników obsługi hali. 

4. Przed wejściem do poszczególnych obiektów w hali sportowej każdy uczestnik zajęć sportowych 
zobowiązany jest do korzystania z szatni, do której  klucze wydaje się najwcześniej 15 minut przed zajęciami 
i należy je zdać najpóźniej 20 minut po skończonych zajęciach. 

5. Niepełnoletni uczestnicy zajęć sportowych mogą wejść do poszczególnych obiektów wyłącznie pod 
opieką nauczyciela, trenera, instruktora bądź innej, pełnoletniej osoby odpowiedzialnej za grupę. 

6. Udostępnienie sprzętu sportowego i wyposażenia hali sportowej odbywa się wyłącznie za wiedzą i zgodą 
pracowników obsługi hali. 

7. W hali sportowej obowiązuje korzystanie z właściwego obuwia sportowego, czystego, 
nie pozostawiającego podczas użytkowania hali zabrudzeń, zarysowań nawierzchni sportowej. 

8. Osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających nie będą 
wpuszczane do hali sportowej. 

9. Na hali sportowej obowiązuje zakaz wnoszenia i spożywania produktów spożywczych (z wyjątkiem 
napojów bezalkoholowych). 

10. Korzystający z pomieszczeń hali sportowej zobowiązani są do zachowania porządku i czystości. 

11. Osoby korzystające z hali sportowej zobowiązane są do ścisłego przestrzegania przepisów BHP i ppoż. 
na terenie hali (np. żucia gumy w trakcie zajęć, noszenia w trakcie zajęć przedmiotów takich jak: kolczyki, 
łańcuszki, bransoletki, zegarki i inne). 

12. Zabrania się wprowadzania zwierząt na obiekt sportowy, nie dotyczy zwierząt przewodników lub 
terapeutów. 

13. Osoby korzystające z hali sportowej mają prawo do punktualnego rozpoczynania zajęć i obowiązek ich 
punktualnego zakończenia. 

14. Administratorowi przysługuje prawo odwołania lub przeniesienia na inny termin zaplanowanych zajęć 
ze względu na organizację imprez własnych lub zleconych. 

15. Osoby naruszające regulamin będą pozbawione prawa do korzystania z hali sportowej.
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 474/XLI/2021 

Rady Gminy Lesznowola 

z dnia 22 lipca 2021 r. 

Regulamin korzystania 
z hali sportowej w Centrum Edukacji i Sportu 

w Mysiadle, ul. Kwiatowa 28 

1. Hala sportowa otwarta jest we wszystkie dni tygodnia w godzinach 8.00 – 22.30. W razie potrzeby 
godziny otwarcia mogą ulec zmianie. 

2. W dni świąteczne obiekt jest nieczynny. 

3. Osoby przebywające na terenie hali sportowej zobowiązane są do ścisłego wykonywania zaleceń 
i poleceń pracowników obsługi hali. 

4. Przed wejściem do poszczególnych obiektów w hali sportowej każdy uczestnik zajęć sportowych 
zobowiązany jest do korzystania z szatni, do której  klucze wydaje się najwcześniej 15 minut przed zajęciami 
i należy je zdać najpóźniej 20 minut po skończonych zajęciach. 

5. Niepełnoletni uczestnicy zajęć sportowych mogą wejść do poszczególnych obiektów wyłącznie pod 
opieką nauczyciela, trenera, instruktora bądź innej, pełnoletniej osoby odpowiedzialnej za grupę. 

6. Udostępnienie sprzętu sportowego i wyposażenia hali sportowej odbywa się wyłącznie za wiedzą i zgodą 
pracowników obsługi hali. 

7. W hali sportowej obowiązuje korzystanie z właściwego obuwia sportowego, czystego, 
nie pozostawiającego podczas użytkowania hali zabrudzeń, zarysowań nawierzchni sportowej. 

8. Osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających nie będą 
wpuszczane do hali sportowej. 

9. Na hali sportowej obowiązuje zakaz wnoszenia i spożywania produktów spożywczych (z wyjątkiem 
napojów bezalkoholowych). 

10. Korzystający z pomieszczeń hali sportowej zobowiązani są do zachowania porządku i czystości. 

11. Osoby korzystające z hali sportowej zobowiązane są do ścisłego przestrzegania przepisów BHP i ppoż. 
na terenie hali (np. żucia gumy w trakcie zajęć, noszenia w trakcie zajęć przedmiotów takich jak: kolczyki, 
łańcuszki, bransoletki, zegarki i inne). 

12. Zabrania się wprowadzania zwierząt na obiekt sportowy, nie dotyczy zwierząt przewodników lub 
terapeutów. 

13. Osoby korzystające z hali sportowej mają prawo do punktualnego rozpoczynania zajęć i obowiązek ich 
punktualnego zakończenia. 

14. Administratorowi przysługuje prawo odwołania lub przeniesienia na inny termin zaplanowanych zajęć 
ze względu na organizację imprez własnych lub zleconych. 

15. Osoby naruszające regulamin będą pozbawione prawa do korzystania z hali sportowej.
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Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 474/XLI/2021 

Rady Gminy Lesznowola 

z dnia 22 lipca 2021 r. 

Regulamin korzystania 
z hali sportowej w Mrokowie 

ul. Marii Świątkiewicz 2a 

1. Hala sportowa otwarta jest we wszystkie dni tygodnia w godzinach 8.00 – 22.30. W razie potrzeby 
godziny otwarcia mogą ulec zmianie. 

2. W dni świąteczne obiekt jest nieczynny. 

3. Osoby przebywające na terenie hali sportowej zobowiązane są do ścisłego wykonywania zaleceń 
i poleceń pracowników obsługi hali. 

4. Przed wejściem do poszczególnych pomieszczań w hali sportowej każdy uczestnik zajęć sportowych 
zobowiązany jest do korzystania z szatni, do której  klucze wydaje się najwcześniej 15 minut przed zajęciami 
i należy je zdać najpóźniej 20 minut po skończonych zajęciach. 

5. Niepełnoletni uczestnicy zajęć sportowych mogą wejść do poszczególnych obiektów wyłącznie pod 
opieką nauczyciela, trenera, instruktora bądź innej, pełnoletniej osoby odpowiedzialnej za grupę. 

6. Udostępnienie sprzętu sportowego i wyposażenia hali sportowej odbywa się wyłącznie za wiedzą i zgodą 
pracowników obsługi hali. 

7. W hali sportowej obowiązuje korzystanie z właściwego obuwia sportowego, czystego, 
nie pozostawiającego podczas użytkowania hali zabrudzeń, zarysowań nawierzchni sportowej. 

8. Osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających nie będą 
wpuszczane do hali sportowej. 

9. Na hali sportowej obowiązuje zakaz wnoszenia i spożywania produktów spożywczych (z wyjątkiem 
napojów bezalkoholowych). 

10. Korzystający z pomieszczeń hali sportowej zobowiązani są do zachowania porządku i czystości. 

11. Osoby korzystające z hali sportowej zobowiązane są do ścisłego przestrzegania przepisów BHP i ppoż. 
na terenie hali (np. żucia gumy w trakcie zajęć, noszenia w trakcie zajęć przedmiotów takich jak: kolczyki, 
łańcuszki, bransoletki, zegarki i inne). 

12. Zabrania się wprowadzania zwierząt na obiekt sportowy, nie dotyczy zwierząt przewodników lub 
terapeutów. 

13. Osoby korzystające z hali sportowej mają prawo do punktualnego rozpoczynania zajęć i obowiązek ich 
punktualnego zakończenia. 

14. Administratorowi przysługuje prawo odwołania lub przeniesienia na inny termin zaplanowanych zajęć 
ze względu na organizację imprez własnych lub zleconych. 

15. Osoby naruszające regulamin będą pozbawione prawa do korzystania z hali sportowej.
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Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 474/XLI/2021 

Rady Gminy Lesznowola 

z dnia 22 lipca 2021 r. 

Regulamin korzystania 
z hali sportowej w Nowej Iwicznej 

ul. Ignacego Krasickiego 56 

1. Hala sportowa otwarta jest we wszystkie dni tygodnia w godzinach 8.00 – 22.30. W razie potrzeby 
godziny otwarcia mogą ulec zmianie. 

2. W dni świąteczne obiekt jest nieczynny. 

3. Osoby przebywające na terenie hali sportowej zobowiązane są do ścisłego wykonywania zaleceń 
i poleceń pracowników obsługi hali. 

4. Przed wejściem do poszczególnych pomieszczeń w hali sportowej każdy uczestnik zajęć sportowych 
zobowiązany jest do korzystania z szatni, do której  klucze wydaje się najwcześniej 15 minut przed zajęciami 
i należy je zdać najpóźniej 20 minut po skończonych zajęciach. 

5. Niepełnoletni uczestnicy zajęć sportowych mogą wejść do poszczególnych obiektów wyłącznie pod 
opieką nauczyciela, trenera, instruktora bądź innej, pełnoletniej osoby odpowiedzialnej za grupę. 

6. Udostępnienie sprzętu sportowego i wyposażenia hali sportowej odbywa się wyłącznie za wiedzą i zgodą 
pracowników obsługi hali. 

7. W hali sportowej obowiązuje korzystanie z właściwego obuwia sportowego, czystego, 
nie pozostawiającego podczas użytkowania hali zabrudzeń, zarysowań nawierzchni sportowej. 

8. Osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających nie będą 
wpuszczane do hali sportowej. 

9. Na hali sportowej obowiązuje zakaz wnoszenia i spożywania produktów spożywczych (z wyjątkiem 
napojów bezalkoholowych). 

10. Korzystający z pomieszczeń hali sportowej zobowiązani są do zachowania porządku i czystości. 

11. Osoby korzystające z hali sportowej zobowiązane są do ścisłego przestrzegania przepisów BHP i ppoż. 
na terenie hali (np. żucia gumy w trakcie zajęć, noszenia w trakcie zajęć przedmiotów takich jak: kolczyki, 
łańcuszki, bransoletki, zegarki i inne). 

12. Zabrania się wprowadzania zwierząt na obiekt sportowy, nie dotyczy zwierząt przewodników lub 
terapeutów. 

13. Osoby korzystające z hali sportowej mają prawo do punktualnego rozpoczynania zajęć i obowiązek ich 
punktualnego zakończenia. 

14. Administratorowi przysługuje prawo odwołania lub przeniesienia na inny termin zaplanowanych zajęć 
ze względu na organizację imprez własnych lub zleconych. 

15. Osoby naruszające regulamin będą pozbawione prawa do korzystania z hali sportowej.
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Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 474/XLI/2021 

Rady Gminy Lesznowola 

z dnia 22 lipca 2021 r. 

Regulamin korzystania 
z hali sportowej w Zamieniu 

ul. Waniliowa 7 

1. Hala sportowa otwarta jest we wszystkie dni tygodnia w godzinach 8.00 – 22.30. W razie potrzeby 
godziny otwarcia mogą ulec zmianie. 

2. W dni świąteczne obiekt jest nieczynny. 

3. Osoby przebywające na terenie hali sportowej zobowiązane są do ścisłego wykonywania zaleceń 
i poleceń pracowników obsługi hali. 

4. Przed wejściem do poszczególnych obiektów w hali sportowej każdy uczestnik zajęć sportowych 
zobowiązany jest do korzystania z szatni, do której  klucze wydaje się najwcześniej 15 minut przed zajęciami 
i należy je zdać najpóźniej 20 minut po skończonych zajęciach. 

5. Niepełnoletni uczestnicy zajęć sportowych mogą wejść do poszczególnych obiektów wyłącznie pod 
opieką nauczyciela, trenera, instruktora bądź innej, pełnoletniej osoby odpowiedzialnej za grupę. 

6. Udostępnienie sprzętu sportowego i wyposażenia hali sportowej odbywa się wyłącznie za wiedzą i zgodą 
pracowników obsługi hali. 

7. W hali sportowej obowiązuje korzystanie z właściwego obuwia sportowego, czystego, 
nie pozostawiającego podczas użytkowania hali zabrudzeń, zarysowań nawierzchni sportowej. 

8. Osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających nie będą 
wpuszczane do hali sportowej. 

9. Na hali sportowej obowiązuje zakaz wnoszenia i spożywania produktów spożywczych (z wyjątkiem 
napojów bezalkoholowych). 

10. Korzystający z pomieszczeń hali sportowej zobowiązani są do zachowania porządku i czystości. 

11. Osoby korzystające z hali sportowej zobowiązane są do ścisłego przestrzegania przepisów BHP i ppoż. 
na terenie hali (np. żucia gumy w trakcie zajęć, noszenia w trakcie zajęć przedmiotów takich jak: kolczyki, 
łańcuszki, bransoletki, zegarki i inne). 

12. Zabrania się wprowadzania zwierząt na obiekt sportowy, nie dotyczy zwierząt przewodników lub 
terapeutów. 

13. Osoby korzystające z hali sportowej mają prawo do punktualnego rozpoczynania zajęć i obowiązek ich 
punktualnego zakończenia. 

14. Administratorowi przysługuje prawo odwołania lub przeniesienia na inny termin zaplanowanych zajęć 
ze względu na organizację imprez własnych lub zleconych. 

15. Osoby naruszające regulamin będą pozbawione prawa do korzystania z hali sportowej.
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Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 474/XLI/2021 

Rady Gminy Lesznowola 

z dnia 22 lipca 2021 r. 

Regulamin korzystania 
ze stadionu lekkoatletycznego 

z kompleksem boisk w Lesznowoli 
ul. Szkolna 6 

1. Stadion otwarty jest we wszystkie dni tygodnia w godzinach 8.00 – 22.00. W razie potrzeby godziny 
otwarcia mogą ulec zmianie. 

2. W dni świąteczne obiekt jest nieczynny. 

3. Osoby przebywające w obrębie stadionu zobowiązane są do ścisłego przestrzegania regulaminu, poleceń 
i zaleceń pracowników obsługi stadionu oraz przestrzegania przepisów BHP i ppoż. 

4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania ze stadionu zgodnie z jego 
przeznaczeniem zabrania się : 

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

2) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem stadionu, np. rower, 
motorower, deskorolka, rolki, wózek dziecięcy, itp., 

3) niszczenia urządzeń sportowych i płyty stadionu, 

4) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe, 

5) samowolnego przesuwania, przenoszenia bramek i innych urządzeń, 

6) zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych, 

7) przeszkadzania w zajęciach lub grze, 

8) zakłócania porządku i używanie słów wulgarnych, 

9) wprowadzania zwierząt, nie dotyczy zwierząt przewodników lub terapeutów, 

10) korzystania ze stadionu bez zgody administratora obiektu. 

5. Rozstrzygnięcia dotyczące korzystania z boisk podejmuje administrator stadionu, który w zależności od 
sytuacji może: 

1) nakazać zmianę obuwia i stroju na sportowe, 

2) zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie, 

3) nakazać opuszczenie terenu boisk i szkoły. 

6. Przed wejściem do poszczególnych pomieszczeń stadionu lekkoatletycznego, każdy uczestnik zajęć 
sportowych zobowiązany jest do korzystania z szatni, do której  klucze wydaje się najwcześniej 15 minut przed 
zajęciami i należy je zdać najpóźniej 20 minut po skończonych zajęciach. 

7. Na płytach boisk, w szatniach, holu i korytarzu prowadzącym do szatni mogą przebywać jedynie 
zawodnicy, trenerzy, kierownicy drużyn i prowadzący zajęcia z młodzieżą oraz pracownicy obsługi stadionu. 
Pozostałe osoby mogą przebywać tylko na trybunach. 

8. Osoby małoletnie mogą przebywać na terenie boiska jedynie za zgodą rodziców bądź opiekunów 
prawnych lub pod ich bezpośrednią opieką. 

9. Osoby naruszające regulamin będą pozbawione prawa do korzystania z obiektu.
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Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 474/XLI/2021 

Rady Gminy Lesznowola 

z dnia 22 lipca 2021 r. 

Regulamin korzystania 
ze stadionu lekkoatletycznego 

z kompleksem boisk w Nowej Iwicznej 
ul. Krasickiego 56 

1. Kompleks boisk otwarty jest we wszystkie dni tygodnia w godzinach 8.00 – 22.00. W razie potrzeby 
godziny otwarcia mogą ulec zmianie. 

2. W dni świąteczne obiekt jest nieczynny. 

3. Osoby przebywający w obrębie stadionu zobowiązane są do ścisłego przestrzegania regulaminu, poleceń 
i zaleceń pracowników obsługi kompleksu sportowego oraz przestrzegania przepisów BHP i p.poż. 

4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania ze stadionu 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 stadionu, np. rower, 
motorower, deskorolka, rolki, wózek dziecięcy, itp., 

3) niszczenia urządzeń sportowych i płyty stadionu, 

4) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe, 

5) samowolnego przesuwania, przenoszenia bramek i innych urządzeń, 

6) zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych, 

7) przeszkadzania w zajęciach lub grze, 

8) zakłócania porządku i używanie słów wulgarnych, 

9) wprowadzania zwierząt, nie dotyczy zwierząt przewodników lub terapeutów, 

10) korzystania z boisk bez zgody administratora stadionu. 

5. Rozstrzygnięcia dotyczące korzystania z boisk podejmuje administrator stadionu, który w zależności od 
sytuacji może: 

1) nakazać zmianę obuwia i stroju na sportowe, 

2) zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie, 

3) nakazać opuszczenie terenu boisk i szkoły. 

6. Przed wejściem do poszczególnych pomieszczeń kompleksu boisk, każdy uczestnik zajęć sportowych 
zobowiązany jest do korzystania z szatni, do której  klucze wydaje się najwcześniej 15 minut przed zajęciami 
i należy je zdać najpóźniej 20 minut po skończonych zajęciach. 

7. Na płytach boisk, w szatniach, holu i korytarzu prowadzącym do szatni mogą przebywać jedynie 
zawodnicy, trenerzy, kierownicy drużyn i prowadzący zajęcia z młodzieżą oraz pracownicy stadionu. Pozostałe 
osoby mogą zajmować miejsce na ławkach oraz na obrzeżach boisk. 

8. Osoby małoletnie mogą przebywać na terenie boiska jedynie za zgodą rodziców bądź opiekunów 
prawnych lub pod ich bezpośrednią opieką. 

9. Osoby naruszające regulamin będą pozbawione prawa do korzystania obiektu.
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Załącznik Nr 9 do uchwały Nr 474/XLI/2021 

Rady Gminy Lesznowola 

z dnia 22 lipca 2021 r. 

Regulamin korzystania 
z kompleksu boisk sportowych „Moje boisko – ORLIK 2012” 

w Łazach, ul. Ks. Słojewskiego 1 

1. Kompleks boisk otwarty jest we wszystkie dni tygodnia w godzinach 8.00 – 22.00. W razie potrzeby 
godziny otwarcia mogą ulec zmianie. 

2. W dni świąteczne obiekt jest nieczynny. 

3. Osoby przebywający w obrębie obiektu zobowiązane są do ścisłego przestrzegania regulaminu, poleceń 
i zaleceń pracowników obsługi kompleksu sportowego oraz przestrzegania przepisów BHP i p.poż. 

4. 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 stadionu, np. rower, 
motorower, deskorolka, rolki, wózek dziecięcy, itp., 

3) niszczenia urządzeń sportowych i płyty stadionu, 

4) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe, 

5) samowolnego przesuwania, przenoszenia bramek i innych urządzeń, 

6) zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych, 

7) przeszkadzania w zajęciach lub grze, 

8) zakłócania porządku i używanie słów wulgarnych, 

9) wprowadzania zwierząt, nie dotyczy zwierząt przewodników lub terapeutów, 

10) korzystania z boisk bez zgody administratora stadionu. 

5. Rozstrzygnięcia dotyczące korzystania z boisk podejmuje administrator obiektu, który w zależności od 
sytuacji może: 

1) nakazać zmianę obuwia i stroju na sportowe, 

2) zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie, 

3) nakazać opuszczenie terenu boisk i szkoły. 

6. Przed wejściem do poszczególnych pomieszczeń kompleksu boisk, każdy uczestnik zajęć sportowych 
zobowiązany jest do korzystania z szatni, do której  klucze wydaje się najwcześniej 15 minut przed zajęciami 
i należy je zdać najpóźniej 20 minut po skończonych zajęciach. 

7. Na płytach boisk, w szatniach, holu i korytarzu prowadzącym do szatni mogą przebywać jedynie 
zawodnicy, trenerzy, kierownicy drużyn i prowadzący zajęcia z młodzieżą oraz pracownicy stadionu. Pozostałe 
osoby mogą zajmować miejsce na ławkach oraz na obrzeżach boisk. 

8. Osoby małoletnie mogą przebywać na terenie boiska jedynie za zgodą rodziców bądź opiekunów 
prawnych lub pod ich bezpośrednią opieką. 

9. Osoby naruszające regulamin będą pozbawione prawa do korzystania obiektu.
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Załącznik Nr 10 do uchwały Nr 474/XLI/2021 

Rady Gminy Lesznowola 

z dnia 22 lipca 2021 r. 

Regulamin korzystania 
z kompleksu boisk sportowych w Mrokowie 

ul. Marii Świątkiewicz 2a 

1. Kompleks boisk otwarty jest we wszystkie dni tygodnia w godzinach 8.00 – 22.00. W razie potrzeby 
godziny otwarcia mogą ulec zmianie. 

2. W dni świąteczne obiekt jest nieczynny. 

3. Osoby przebywający w obrębie obiektu zobowiązane są do ścisłego przestrzegania regulaminu, poleceń 
i zaleceń pracowników obsługi kompleksu sportowego oraz przestrzegania przepisów BHP i p.poż. 

4. 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 boiska, np. rower, motorower, 
deskorolka, rolki, wózek dziecięcy, itp., 

3) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska, 

4) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe, 

5) samowolnego przesuwania, przenoszenia bramek i innych urządzeń, 

6) zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych, 

7) przeszkadzania w zajęciach lub grze, 

8) zakłócania porządku i używanie słów wulgarnych, 

9) wprowadzania zwierząt, nie dotyczy zwierząt przewodników lub terapeutów, 

10) korzystania z boisk bez zgody administratora boiska. 

5. Rozstrzygnięcia dotyczące korzystania z boisk podejmuje administrator obiektu, który w zależności od 
sytuacji może: 

1) nakazać zmianę obuwia i stroju na sportowe, 

2) zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie, 

3) nakazać opuszczenie terenu boisk i szkoły. 

6. Przed wejściem do poszczególnych pomieszczeń kompleksu boisk, każdy uczestnik zajęć sportowych 
zobowiązany jest do korzystania z szatni, do której  klucze wydaje się najwcześniej 15 minut przed zajęciami 
i należy je zdać najpóźniej 20 minut po skończonych zajęciach. 

7. Na płytach boisk, w szatniach, holu i korytarzu prowadzącym do szatni mogą przebywać jedynie 
zawodnicy, trenerzy, kierownicy drużyn i prowadzący zajęcia z młodzieżą oraz pracownicy boiska. Pozostałe 
osoby mogą zajmować miejsce na ławkach oraz na obrzeżach boisk. 

8. Osoby małoletnie mogą przebywać na terenie boiska jedynie za zgodą rodziców bądź opiekunów 
prawnych lub pod ich bezpośrednią opieką. 

9. Osoby naruszające regulamin będą pozbawione prawa do korzystania obiektu.
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Załącznik Nr 11 do uchwały Nr 474/XLI/2021 

Rady Gminy Lesznowola 

z dnia 22 lipca 2021 r. 

Regulamin 
korzystania z boiska piłkarskiego 

w Nowej Woli, ul. Krasickiego 

1. Boisko piłkarskie przeznaczone jest wyłącznie do użytku Stowarzyszeń i klubów sportowych, 
a korzystanie z płyty boiska, wyłącznie za zgodą administratora obiektu. 

2. Osoby przebywające w obrębie boiska zobowiązane są do ścisłego przestrzegania regulaminu, poleceń 
i zaleceń pracowników obsługi boiska oraz przestrzegania przepisów BHP i ppoż. 

3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boiska zgodnie z jego 
przeznaczeniem zabrania się : 

1) zasłaniania twarzy lub innego maskowania się w celu uniemożliwienia identyfikacji przez służby 
porządkowe lub organy Policji, 

2) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boiska, np. rower, motorower, 
deskorolka, rolki, wózek dziecięcy, itp., 

3) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska, 

4) wzniecania ognia, 

5) głoszenia i wywieszania haseł o treściach obscenicznych, wulgarnych, obraźliwych itp., 

6) używania wulgarnego i obraźliwego słownictwa, 

7) zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych, 

8) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe, 

9) samowolnego przesuwania, przenoszenia bramek i innych urządzeń, 

10) przeszkadzania w zajęciach lub grze, 

11) wprowadzania zwierząt, nie dotyczy zwierząt przewodników lub terapeutów. 

4. Zabrania się wnoszenia i posiadania na terenie obiektu, w szczególności: 

1) broni, amunicji oraz innych niebezpiecznych przedmiotów, mogących stanowić zagrożenie dla życia 
i zdrowia ludzi, nie dotyczy służb mundurowych oraz ochrony obiektu, 

2) materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych oraz substancji o podobnym działaniu oraz 
wszelkiego rodzaju materiałów pożarowo niebezpiecznych, nie dotyczy służb mundurowych, 

3) pojemników z płynem lub produktem spożywczym wykonanym z twardego materiału, 

4) alkoholu, środków odurzających i psychotropowych lub innych podobnie działających środków. 

5. Rozstrzygnięcia dotyczące korzystania z boisk podejmuje administrator, który w zależności od sytuacji 
może: 

1) nakazać zmianę obuwia i stroju na sportowe, 

2) zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie, 

3) nakazać opuszczenie terenu boiska. 

6. Klucze do szatni pobiera i oddaje osoba upoważniona. 

7. Na płycie boiska, w szatniach, mogą przebywać jedynie zawodnicy, trenerzy, kierownicy drużyn 
i prowadzący zajęcia z młodzieżą oraz pracownicy obsługi boiska. Pozostałe osoby mogą przebywać tylko na 
trybunach. 
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8. Grupy zorganizowane korzystają z boiska, urządzeń sportowych i zaplecza socjalnego pod opieką trenera 
lub kierownika danej grupy. 

9. Osoby małoletnie mogą przebywać na terenie boiska jedynie za zgodą rodziców bądź opiekunów 
prawnych lub pod ich bezpośrednią opieką. 

10. Osoby naruszające regulamin będą pozbawione prawa do korzystania z boiska.
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Załącznik Nr 12 do uchwały Nr 474/XLI/2021 

Rady Gminy Lesznowola 

z dnia 22 lipca 2021 r. 

Regulamin 
korzystania z boiska piłkarskiego 

w Kosowie, ul. Karasia 

1. Boisko piłkarskie przeznaczone jest wyłącznie do użytku Stowarzyszeń i klubów sportowych, 
a korzystanie z płyty boiska, wyłącznie za zgodą administratora obiektu. 

2. Osoby przebywające w obrębie boiska zobowiązane są do ścisłego przestrzegania regulaminu, poleceń 
i zaleceń pracowników obsługi boiska oraz przestrzegania przepisów BHP i ppoż. 

3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boiska zgodnie z jego 
przeznaczeniem zabrania się : 

1) zasłaniania twarzy lub innego maskowania się w celu uniemożliwienia identyfikacji przez służby 
porządkowe lub organy Policji, 

2) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boiska, np. rower, motorower, 
deskorolka, rolki itp., 

3) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska, 

4) wzniecania ognia, 

5) głoszenia i wywieszania haseł o treściach obscenicznych, wulgarnych, obraźliwych itp., 

6) używania wulgarnego i obraźliwego słownictwa, 

7) zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych, 

8) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe, 

9) samowolnego przesuwania, przenoszenia bramek i innych urządzeń, 

10) przeszkadzania w zajęciach lub grze, 

11) wprowadzania zwierząt, nie dotyczy zwierząt przewodników lub terapeutów. 

4. Zabrania się wnoszenia i posiadania na terenie obiektu, w szczególności: 

1) broni, amunicji oraz innych niebezpiecznych przedmiotów, mogących stanowić zagrożenie dla życia 
i zdrowia ludzi, nie dotyczy służb mundurowych i ochrony obiektu, 

2) materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych oraz substancji o podobnym działaniu oraz 
wszelkiego rodzaju materiałów pożarowo niebezpiecznych, nie dotyczy służb mundurowych, 

3) pojemników z płynem lub produktem spożywczym wykonanym z twardego materiału, 

4) alkoholu, środków odurzających i psychotropowych lub innych podobnie działających środków. 

5. Rozstrzygnięcia dotyczące korzystania z boisk podejmuje administrator, który w zależności od sytuacji 
może: 

1) nakazać zmianę obuwia i stroju na sportowe, 

2) zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie, 

3) nakazać opuszczenie terenu boiska. 

6. Klucze do szatni pobiera i oddaje osoba upoważniona. 

7. Na płycie boiska, w szatniach, mogą przebywać jedynie zawodnicy, trenerzy, kierownicy drużyn 
i prowadzący zajęcia z młodzieżą oraz pracownicy obsługi boiska. Pozostałe osoby mogą przebywać tylko na 
trybunach. 
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8. Grupy zorganizowane korzystają z boiska, urządzeń sportowych i zaplecza socjalnego pod opieką trenera 
lub kierownika danej grupy. 

9. Osoby małoletnie mogą przebywać na terenie boiska jedynie za zgodą rodziców bądź opiekunów 
prawnych lub pod ich bezpośrednią opieką. 

10. Osoby naruszające regulamin będą pozbawione prawa do korzystania z boiska.
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Załącznik Nr 13 do uchwały Nr 474/XLI/2021 

Rady Gminy Lesznowola 

z dnia 22 lipca 2021 r. 

Regulamin 
korzystania z boiska piłkarskiego 

w Zamieniu, ul. Zakładowa 

1. Boisko piłkarskie przeznaczone jest wyłącznie do użytku Stowarzyszeń i klubów sportowych, 
a korzystanie z płyty boiska, wyłącznie za zgodą administratora obiektu. 

2. Osoby przebywające w obrębie boiska zobowiązane są do ścisłego przestrzegania regulaminu, poleceń 
i zaleceń pracowników obsługi boiska oraz przestrzegania przepisów BHP i ppoż. 

3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boiska zgodnie z jego 
przeznaczeniem zabrania się : 

1) zasłaniania twarzy lub innego maskowania się w celu uniemożliwienia identyfikacji przez służby 
porządkowe lub organy Policji, 

2) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boiska, np. rower, motorower, 
deskorolka, rolki itp., 

3) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska, 

4) wzniecania ognia, 

5) głoszenia i wywieszania haseł o treściach obscenicznych, wulgarnych, obraźliwych itp., 

6) używania wulgarnego i obraźliwego słownictwa, 

7) zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych, 

8) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe, 

9) samowolnego przesuwania, przenoszenia bramek i innych urządzeń, 

10) przeszkadzania w zajęciach lub grze, 

11) wprowadzania zwierząt, nie dotyczy zwierząt przewodników lub terapeutów. 

4. Zabrania się wnoszenia i posiadania na terenie obiektu, w szczególności: 

1) broni, amunicji oraz innych niebezpiecznych przedmiotów, mogących stanowić zagrożenie dla życia 
i zdrowia ludzi, nie dotyczy służb mundurowych i ochrony obiektu, 

2) materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych oraz substancji o podobnym działaniu oraz 
wszelkiego rodzaju materiałów pożarowo niebezpiecznych, nie dotyczy służb mundurowych, 

3) pojemników z płynem lub produktem spożywczym wykonanym z twardego materiału, 

4) alkoholu, środków odurzających i psychotropowych lub innych podobnie działających środków. 

5. Rozstrzygnięcia dotyczące korzystania z boisk podejmuje administrator, który w zależności od sytuacji 
może: 

1) nakazać zmianę obuwia i stroju na sportowe, 

2) zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie, 

3) nakazać opuszczenie terenu boiska. 

6. Klucze do szatni pobiera i oddaje osoba upoważniona. 

7. Na płycie boiska, w szatniach, mogą przebywać jedynie zawodnicy, trenerzy, kierownicy drużyn 
i prowadzący zajęcia z młodzieżą oraz pracownicy obsługi boiska. Pozostałe osoby mogą przebywać tylko na 
trybunach. 
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8. Grupy zorganizowane korzystają z boiska, urządzeń sportowych i zaplecza socjalnego pod opieką trenera 
lub kierownika danej grupy. 

9. Osoby małoletnie mogą przebywać na terenie boiska jedynie za zgodą rodziców bądź opiekunów 
prawnych lub pod ich bezpośrednią opieką. 

10. Osoby naruszające regulamin będą pozbawione prawa do korzystania z boiska.
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Załącznik Nr 14 do uchwały Nr 474/XLI/2021 

Rady Gminy Lesznowola 

z dnia 22 lipca 2021 r. 

Regulamin 
korzystania z skateparku 

1. Obiekt jest monitorowany całodobowo. 

2. Skatepark nie jest Placem Zabaw! 

3. Skatepark czynny jest codziennie od godz. 8.00 do zmroku. 

4. Korzystanie ze skateparku jest bezpłatne. 

5. Jazda na deskorolce, rolkach czy rowerze BMX jest sportem niebezpiecznym. Przestrzeganie zasad tego 
regulaminu nie eliminuje w całości ryzyka urazów. 

6. Od korzystających ze skateparku wymaga się szczególnie ostrożnej i bezpiecznej jazdy. 

7. Urządzenia w obrębie skateparku przeznaczone są wyłącznie do użytkowania przez osoby jeżdżące na 
deskorolce, rolkach, rowerach BMX (bez PEG) i hulajnogach wyczynowych. 

8. Chodzenie po konstrukcjach, przebywanie w strefie najazdów oraz zeskoków przeszkód jest zabronione. 

9. Na jednym elemencie mogą jeździć maksymalnie dwie osoby. 

10. Jazda bez pełnego zabezpieczenia, w tym kasku, ochraniaczy na kolana, łokcie i nadgarstki, jest 
ZABRONIONA! 

11. Osoby małoletnie mogą przebywać na terenie skateparku jedynie za zgodą rodziców bądź opiekunów 
prawnych lub pod ich bezpośrednią opieką. 

12. Osoby przebywające na terenie skateparku, które będą zakłócać porządek i utrudniać korzystanie 
z urządzeń innym osobom zostaną usunięte z obiektu. 

13. W przypadku kontuzji, wypadku lub innego zagrożenia, należy niezwłocznie powiadomić odpowiednie 
służby: Pogotowie ratunkowe – tel. 999, Straż Pożarna –  tel. 998, Policja – tel. 997. 

Zabrania się: 

1. Wprowadzania zwierząt, nie dotyczy zwierząt przewodników lub terapeutów. 

2. Używania skateparku do innych celów (np. gry w piłkę). 

3. Wrzucania przedmiotów mogących stworzyć zagrożenie dla użytkowników oraz zanieczyszczających 
skatepark. 

4. Jazdy na hulajnogach innych niż wyczynowe. 

5. Jazdy na rowerach innych niż BMX oraz wyposażonych w PEG-i. 

6. Umieszczania reklam, ogłoszeń i napisów bez zgody administratora. 

7. Malowania graffiti. 

8. Wnoszenia szklanych opakowań. 

PAMIĘTAJ! 

Nic nie chroni Cię przed upadkiem z przeszkód, nie przeceniaj swoich możliwości, nie wykonuj akrobacji 
bez sportowego przygotowania! 

Kilka ważnych zasad. 

1. Zawsze najpierw zbadaj przeszkodę, a później wykonuj na niej triki. 

2. Przed wykonaniem ewolucji upewnij się, czy przeszkoda jest wolna. 
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3. Nie skacz, jeżeli nie jesteś pewien, że miejsce lądowania jest puste. 

4. Respektuj i szanuj słabszych od siebie. 

5. Nie zaśmiecaj i nie niszcz obiektu. 

6. Doceń pracę, jaką wkłada administrator skateparku w jego utrzymanie.
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Załącznik Nr 15 do uchwały Nr 474/XLI/2021 

Rady Gminy Lesznowola 

z dnia 22 lipca 2021 r. 

Regulamin 
korzystania z publicznych placów zabaw 

w Gminie Lesznowola 

1. Plac zabaw jest ogólnodostępnym obiektem  użyteczności publicznej, służącym zabawie, rekreacji 
i wypoczynkowi dzieci i młodzieży. 

2. Plac zabaw czynny jest codziennie od godz. 8.00 do zmroku. 

3. Urządzenia zabawowe przeznaczone są dla dzieci do lat 12. Dzieci mogą przebywać na placu zabaw 
wyłącznie pod opieką osób dorosłych. 

4. Na terenie placu zabaw zabrania się: 

1) zakłócania spokoju innych użytkowników placu zabaw, 

2) korzystania z urządzeń zabawowych w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem, 

3) przebywania w bezpośrednim sąsiedztwie urządzeń zabawowych będących w ruchu, 

4) wchodzenia na dachy domków, altanek, wież itp. oraz główne elementy konstrukcji obiektów: huśtawek, 
drabinek, przeplotni, 

5) korzystania z huśtawek, ważek lub karuzeli przez więcej niż jednego użytkownika jednocześnie na jednym 
miejscu, 

6) przestawiania urządzeń zabawowych oraz ławek lub koszy na śmieci, 

7) dewastowania wyposażenia placu zabaw oraz ogrodzenia, 

8) niszczenia lub uszkadzania roślinności, 

9) zaśmiecania lub zanieczyszczania placu zabaw, 

10) wprowadzania zwierząt, nie dotyczy zwierząt przewodników lub terapeutów, 

11) wprowadzania i poruszania się po placu zabaw rowerami lub innymi pojazdami, 

12) rozbijania namiotów i biwakowania, a zwłaszcza palenia ognisk, 

13) wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów i pozostawianie ich na terenie placu zabaw, bądź na 
urządzeniach, 

14) wnoszenia innych przedmiotów, które uniemożliwiałyby korzystanie z urządzeń, bądź stanowiłyby 
przeszkody i zagrożenia dla innych korzystających z placu. 

5. Dopuszcza się zamknięcie placu zabaw w okresie zimowym i gdy niesprzyjające warunki atmosferyczne 
nie pozwalają na bezpieczne korzystanie z niego. 

6. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy regulaminu będą usuwane z obiektu. 

7. W przypadku kontuzji, wypadku lub innego zagrożenia, należy niezwłocznie powiadomić odpowiednie 
służby: Pogotowie ratunkowe – tel. 999, Straż Pożarna –  tel. 998, Policja – tel. 997.
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Załącznik Nr 16 do uchwały Nr 474/XLI/2021 

Rady Gminy Lesznowola 

z dnia 22 lipca 2021 r. 

Regulamin korzystania z siłowni zewnętrznej 

1. Siłownia zewnętrzna jest ogólnodostępnym obiektem użyteczności publicznej. 

2. Siłownia zewnętrzna czynna jest codziennie od godz. 8.00 do zmroku. 

3. Siłownia zewnętrzna przeznaczona jest dla dorosłych i dzieci powyżej 14 roku życia. 

4. Na terenie siłowni zewnętrznej zabrania się: 

1) zakłócania spokoju innych użytkowników siłowni zewnętrznej, 

2) korzystania z urządzeń siłowni w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem, 

3) dewastowania urządzeń siłowni oraz ogrodzenia, 

4) niszczenia lub uszkadzania roślinności, 

5) zaśmiecania lub zanieczyszczania terenu, 

6) wprowadzania zwierząt, nie dotyczy zwierząt przewodników lub terapeutów, 

7) wprowadzania i poruszania się po terenie siłowni rowerami lub innymi pojazdami, 

8) rozbijania namiotów i biwakowania, a zwłaszcza palenia ognisk, 

9) wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów i pozostawianie ich na terenie siłowni zewnętrznej, bądź na 
urządzeniach, 

10) wnoszenia innych przedmiotów, które uniemożliwiałyby korzystanie z urządzeń, bądź stanowiłyby 
przeszkody i zagrożenia dla innych korzystających z siłowni zewnętrznej. 

5. Osoby korzystające z siłowni zewnętrznej zobowiązane są do zachowania porządku oraz przestrzegania 
regulaminu. 

6. Dopuszcza się zamknięcie siłowni zewnętrznej w okresie zimowym i gdy niesprzyjające warunki 
atmosferyczne nie pozwalają na bezpieczne korzystanie z obiektu. 

7. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy regulaminu będą usuwane z obiektu. 

8. W przypadku kontuzji, wypadku lub innego zagrożenia, należy niezwłocznie powiadomić odpowiednie 
służby: Pogotowie ratunkowe – tel. 999, Straż Pożarna –  tel. 998, Policja – tel. 997.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 22 – Poz. 7589



Załącznik Nr 17 do uchwały Nr 474/XLI/2021 

Rady Gminy Lesznowola 

z dnia 22 lipca 2021 r. 

Regulamin korzystania 
z urządzeń Street Workout 

1. Urządzenia street workout otwarte są od godz. 8.00 do zmroku. 

2. Urządzenia street workout przeznaczone są wyłącznie do ćwiczeń fizycznych. 

3. Z urządzeń mogą korzystać osoby powyżej 14 roku życia. 

4. Przebywanie w strefie zeskoków jest zabronione. 

5. Na każdym stanowisku może ćwiczyć jedna osoba – dopuszczalne obciążenie maksymalne do 130 kg. 

6. W trosce o zdrowie własne i innych użytkowników, każdy ćwiczący jest zobowiązany 
do wykorzystywania urządzeń street workout zgodnie z przeznaczeniem. 

7. Zabrania się wnoszenia na teren street workout alkoholu, narkotyków, środków odurzających oraz 
niebezpiecznych przedmiotów. 

8. Zabrania się wykonywania ćwiczeń i przebywania na terenie street workout osobom pod wpływem 
alkoholu lub środków odurzających. 

9. Zabrania się wprowadzania zwierząt na obiekt sportowy, nie dotyczy zwierząt przewodników lub 
terapeutów. 

10. Po zakończeniu ćwiczeń, urządzenie z którego się korzystało powinno być pozostawione w należytym 
stanie technicznym. 

11. Osoby korzystające z urządzeń street workout zobowiązane są do zachowania porządku oraz 
przestrzegania regulaminu.
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Załącznik Nr 18 do uchwały Nr 474/XLI/2021 

Rady Gminy Lesznowola 

z dnia 22 lipca 2021 r. 

Regulamin korzystania z boisk rekreacyjnych 

1. Boisko czynne jest codziennie od godz. 8.00 do zmroku. 

2. Osoby przebywające w obrębie boiska zobowiązane są do ścisłego przestrzegania regulaminu, poleceń 
i zaleceń pracowników obsługi boiska oraz przestrzegania przepisów BHP i ppoż. 

3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boiska zgodnie z jego 
przeznaczeniem zabrania się: 

1) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boiska, np. rower, motorower, 
deskorolka, rolki itp., 

2) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska, 

3) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe, 

4) samowolnego przesuwania, przenoszenia bramek i innych urządzeń, 

5) zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych, 

6) wnoszenia i używania materiałów pirotechnicznych, 

7) wnoszenia napojów alkoholowych i środków odurzających, 

8) przeszkadzania w zajęciach lub grze, 

9) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych, 

10) wprowadzania zwierząt, nie dotyczy zwierząt przewodników lub terapeutów, 

11) korzystania z boiska bez zgody administratora boiska. 

4. Rozstrzygnięcia dotyczące korzystania z boisk podejmuje administrator, który w zależności od sytuacji 
może: 

1) nakazać zmianę obuwia i stroju na sportowe, 

2) zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie, 

3) nakazać opuszczenie terenu boiska. 

5. Osoby małoletnie mogą przebywać na terenie boiska jedynie za zgodą rodziców bądź opiekunów 
prawnych lub pod ich bezpośrednią opieką. 

6. Osoby naruszające regulamin będą pozbawione prawa do korzystania z boiska.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 24 – Poz. 7589



Załącznik Nr 19 do uchwały Nr 474/XLI/2021 

Rady Gminy Lesznowola 

z dnia 22 lipca 2021 r. 

Regulamin korzystania 
z siłowni w Mrokowie, ul. Marii Świątkiewicz 2a 

1. Siłownia czynna jest zgodnie z zatwierdzonym przez Dyrektora Centrum Sportu planem zajęć. 

2. Osoby przebywające w obrębie kompleksu sportowego zobowiązane są do ścisłego przestrzegania 
regulaminu, poleceń i zaleceń pracowników obsługi kompleksu sportowego oraz przestrzegania przepisów 
BHP i ppoż. 

3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z siłowni zgodnie z ich 
przeznaczeniem zabrania się: 

1) niszczenia urządzeń sportowych, 

2) samowolnego przesuwania, przenoszenia urządzeń sportowych, 

3) zaśmiecania i wnoszenia opakowań szklanych, 

4) wnoszenia i używania materiałów pirotechnicznych, 

5) wnoszenia napojów alkoholowych i środków odurzających, 

6) przeszkadzania innym użytkownikom siłowni, 

7) zakłócania porządku i używanie słów wulgarnych, 

8) wprowadzania zwierząt, nie dotyczy zwierząt przewodników lub terapeutów, 

9) korzystania z siłowni bez zgody administratora kompleksu sportowego. 

4. Wejście na siłownię możliwe jest tylko w odpowiednim kompletnym stroju sportowym oraz czystym 
zmienionym obuwiu sportowym. 

5. Każdy ćwiczący zobowiązany jest do zachowania higieny poprzez używanie ręcznika na siedzisku. 

6. Osoby poniżej 16 roku życia mogą korzystać z siłowni za wiedzą i pisemną zgodą opiekuna prawnego. 

7. Na prośbę obsługi uczestnik ma obowiązek okazać dokument potwierdzający tożsamość. 

8. Wykonywanie ćwiczeń na przyrządach odbywa się po zapoznaniu się z instrukcją urządzenia. 

9. Ćwiczący zobowiązani są wykonywać ćwiczenia bezpiecznie tzn. ćwiczyć z takimi obciążeniami, nad 
którymi są w stanie sami zapanować. Ćwiczenia z większym obciążeniem należy wykonywać przy asekuracji 
drugiej osoby lub instruktora. 

10. Korzystanie ze sprzętu powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami instruktora w sposób bezpieczny, 
tj. z zapewnieniem dbałości o bezpieczeństwo ludzi, poszanowania sprzętu i sali. 

11. Przed ćwiczeniem należy sprawdzić stan urządzenia. 

12. Zabrania się wykonywania ćwiczeń na przyrządach uszkodzonych lub niesprawnych. 

13. Wszystkie urządzenia siłowni oraz sprzęt do ćwiczeń mogą być wykorzystywane tylko zgodnie z ich 
przeznaczeniem. 

14. Po zakończeniu ćwiczeń należy uporządkować sprzęt i stanowisko w sposób zalecony przez instruktora. 

15. Szkolne grupy zorganizowane mogą korzystać z siłowni pod opieką nauczyciela z odpowiednimi 
uprawnieniami, instruktora lub trenera po wcześniejszej rezerwacji. 

16. Zakazuje się prowadzenia treningów personalnych przez osoby niezatrudnione w Centrum Sportu 
w Gminie Lesznowola. 
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17. Obsługa i instruktor mają prawo wyprosić osoby łamiące postanowienia niniejszego regulaminu.
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