
Uchwała Nr XXXII/239/2021 

Rady Miejskiej w Mordach 

z dnia 31 sierpnia 2021 r. 
 

w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z boisk piłkarskich położonych                                             

w Mordach i Krzymoszach 

 

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

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) Rada Miejska w Mordach uchwala, 

co następuje: 

 

§ 1 

 

Przyjmuje się regulaminy korzystania z boisk piłkarskich położonych w Mordach                                      

i Krzymoszach stanowiące załączniki Nr 1-2 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mordy. 

 

§ 3 

 

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

Województwa Mazowieckiego. 

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 

       /-/ Katarzyna Kotowska 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXII/239/2021 

Rady Miejskiej w Mordach 

z dnia 31 sierpnia 2021 r. 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BOISKA PIŁKARSKIEGO W MORDACH 

1. Regulamin określa zasady korzystania z boiska piłkarskiego w Mordach. 

2. Administratorem boiska jest Miasto i Gmina Mordy. 

3. Użytkownikiem boiska piłkarskiego w Mordach jest Klub Sportowy Polonez Mordy. 

4. Boisko piłkarskie przeznaczone jest do prowadzenia: 

a) rozgrywek piłkarskich; 

b) zawodów sportowych; 

c) treningów; 

d) zajęć szkolnych z wychowania fizycznego; 

e) organizowania doraźnych imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym. 

5. Nadzór nad utrzymaniem i konserwacją boiska piłkarskiego oraz terminami, 

organizacją imprez, treningów i zajęć sportowych sprawuje Klub Sportowy Polonez 

Mordy. 

6. Osoby przebywające na terenie boiska piłkarskiego muszą stosować się do niniejszego 

regulaminu i przestrzegać zasad bezpieczeństwa oraz zobowiązane są do 

podporządkowania się poleceniom osób upoważnionych przez właściciela lub 

użytkownika. 

7. Z boiska piłkarskiego mogą korzystać dzieci i młodzież szkolna oraz grupy 

zorganizowane zgodnie z harmonogramem i w obecności trenera, nauczyciela lub 

opiekuna. 

8. Korzystanie z urządzeń sportowych boiska piłkarskiego przez inne grupy lub osoby 

indywidualne odbywa się zgodnie z ich przeznaczeniem i jest możliwe za zgodą 

użytkownika boiska. 

9. Boisko nie może być używane w przypadku rozmiękłej nawierzchni spowodowanej 

deszczem lub śniegiem. 

10. Zabrania się na terenie boiska piłkarskiego: 

a) przechodzenia przez ogrodzenia, bądź tarasowanie przejść uniemożliwiających 

swobodne poruszanie się zawodników, wykonywanie obowiązków przez sędziów, 

trenerów i inne osoby działające w imieniu organizatorów imprezy; 

b) przebywania na terenie boiska po zapadnięciu zmroku z wyłączeniem grup 

zorganizowanych realizujących treningi i zajęcia sportowe; 

c) wjeżdżania pojazdów bez zezwolenia właściciela lub użytkownika; 

d) przebywania w miejscach oznaczonych, jako niedostępne dla osób 

nieupoważnionych lub w miejscach, które z racji ich funkcji nie są przeznaczone do 

powszechnego użytku. 

11. Uwagi dotyczące funkcjonowania boisk należy zgłaszać do administratora. 

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 

       /-/ Katarzyna Kotowska 

 



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXII/239/2021 

Rady Miejskiej w Mordach 

z dnia 31 sierpnia 2021 r. 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BOISKA PIŁKARSKIEGO W KRZYMOSZACH 

1. Regulamin określa zasady korzystania z boiska piłkarskiego w Krzymoszach. 

2. Administratorem boiska jest Miasto i Gmina Mordy. 

3. Użytkownikiem boiska piłkarskiego w Krzymoszach jest Klub Sportowy LKS Grodzisk 

Krzymosze. 

4. Boisko piłkarskie przeznaczone jest do prowadzenia: 

a) rozgrywek piłkarskich; 

b) zawodów sportowych; 

c) treningów; 

d) zajęć szkolnych z wychowania fizycznego; 

e) organizowania doraźnych imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym. 

5. Nadzór nad utrzymaniem i konserwacją boiska piłkarskiego oraz terminami, 

organizacją imprez, treningów i zajęć sportowych sprawuje Klub Sportowy LKS 

Grodzisk Krzymosze. 

6. Osoby przebywające na terenie boiska piłkarskiego muszą stosować się do niniejszego 

regulaminu i przestrzegać zasad bezpieczeństwa oraz zobowiązane są do 

podporządkowania się poleceniom osób upoważnionych przez właściciela lub 

użytkownika. 

7. Z boiska piłkarskiego mogą korzystać dzieci i młodzież szkolna oraz grupy 

zorganizowane zgodnie z harmonogramem i w obecności trenera, nauczyciela lub 

opiekuna. 

8. Korzystanie z urządzeń sportowych boiska piłkarskiego przez inne grupy lub osoby 

indywidualne odbywa się zgodnie z ich przeznaczeniem i jest możliwe za zgodą 

użytkownika boiska. 

9. Boisko nie może być używane w przypadku rozmiękłej nawierzchni spowodowanej 

deszczem lub śniegiem. 

10. Zabrania się na terenie boiska piłkarskiego: 

a) przechodzenia przez ogrodzenia, bądź tarasowanie przejść uniemożliwiających 

swobodne poruszanie się zawodników, wykonywanie obowiązków przez sędziów, 

trenerów i inne osoby działające w imieniu organizatorów imprezy; 

b) przebywania na terenie boiska po zapadnięciu zmroku z wyłączeniem grup 

zorganizowanych realizujących treningi i zajęcia sportowe; 

c) wjeżdżania pojazdów bez zezwolenia właściciela lub użytkownika; 

d) przebywania w miejscach oznaczonych, jako niedostępne dla osób 

nieupoważnionych lub w miejscach, które z racji ich funkcji nie są przeznaczone do 

powszechnego użytku. 

11. Uwagi dotyczące funkcjonowania boiska należy zgłaszać do administratora. 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 

       /-/ Katarzyna Kotowska 

 


