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UCHWAŁA NR XL/379/2010 RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE
z dnia 26 kwietnia 2010 r.
w sprawie: wprowadzenia regulaminu publicznych obiektów sportowych, boisk szkolnych i placów zabaw
Na podstawie 40 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142,
poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami) Rada Miejska w
Murowanej Goślinie uchwala co następuje:

§4. Osoby nie przestrzegające przepisów określonych regulaminami podlegają odpowiedzialności
na zasadach określonych w art. 54 Kodeksu Wykroczeń.

§1. W celu zapewnienia ochrony życia i zdrowia
oraz dla zapewnienia porządku publicznego wprowadza się regulaminy publicznych obiektów sportowych, boisk gminnych i gminnych placów zabaw.

§5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Murowana Goślina.

§2. Regulamin winien być umieszczony w każdym ww. obiekcie w miejscu gdzie jest widoczny
dla wchodzących na jego teren.

§6. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
(-) mgr inż. Zbyszek Krugiełka

§3. Regulaminy powyższe stanowią załączniki nr
1, 2 i 3 do niniejszej uchwały.

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XL/379/2010
Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie
z dnia 26 kwietnia 2010 r.
REGULAMIN OBIEKTU SPORTOWEGO
1. Obiekty sportowe są przeznaczone do uprawiania sportu, rekreacji i wypoczynku.
2. Korzystający z obiektu sportowego są zobowiązani do zachowania na jego terenie porządku i
czystości, oraz bezwzględnego stosowania się do
poleceń organizatorów imprez oraz służb zabezpieczających porządek i bezpieczeństwo.
3. Na terenie obiektu sportowego zabrania się:
1) przebywania po jego zamknięciu,
2) wprowadzania psów poza zorganizowanymi i
uzgodnionymi z właścicielem imprezami kynologicznymi,

3) wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych oraz wnoszenia wszelkich napojów w opakowaniach szklanych,
4) wnoszenia broni i innych przedmiotów niebezpiecznych.
Osoby, winne nie przestrzegania regulaminu ponoszą odpowiedzialność karną z art. 54 Kodeksu
Wykroczeń zagrożonego karą grzywny do 500 zł.
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Załącznik nr 2
do Uchwały nr XL/379/2010
Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie
z dnia 26 kwietnia 2010 r.
REGULAMIN BOISKA SZKOLNEGO
1. Boisko gminne jest ogólnodostępnym miejscem
rekreacji i wypoczynku.
2. Dzieci i młodzież szkolna w czasie trwania zajęć
lekcyjnych może korzystać z boiska wyłącznie pod
opieką nauczyciela.
3. Osoby i grupy niezorganizowane korzystają z
boiska i urządzeń technicznych na własną odpowiedzialność.
4. Korzystający z boiska są zobowiązani do zachowania na jego terenie porządku i czystości.
5. Na terenie boiska zabrania się:

1) przebywania po jego zamknięciu,
2) wprowadzania psów,
3) wnoszenia i spożywana napojów alkoholowych.
Osoby, winne nie przestrzegania regulaminu ponoszą odpowiedzialność karną z art. 54 Kodeksu
Wykroczeń zagrożonego karą grzywny do 500 zł.

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XL/379/2010
Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie
z dnia 26 kwietnia 2010 r.
REGULAMIN PLACU ZABAW
1. Plac zabaw jest ogólnodostępnym miejscem
wypoczynku i zabawy dla dzieci i ich opiekunów.
2. Korzystający z placu zabaw są zobowiązani do
wykorzystywania urządzeń technicznych tam się
znajdujących zgodnie z ich przeznaczeniem.
3. Na placu zabaw można przebywać od świtu do
zmierzchu, w przypadku obiektów zamykanych – w
godzinach ich otwarcia.
4. Korzystający z placu zabaw są zobowiązani do
zachowania na jego terenie porządku i czystości.

5. Na terenie placu zabaw zabrania się:
1) wprowadzania psów,
2) wnoszenia i spożywana napojów alkoholowych.
Osoby, winne nie przestrzegania regulaminu ponoszą odpowiedzialność karną z art. 54 Kodeksu
Wykroczeń zagrożonego karą grzywny do 500 zł.
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UCHWAŁA NR XXXV/234/10 RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA
z dnia 26 kwietnia 2010 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Wielichowo -Wieś, obejmującego działkę o nr geodezyjnym: 719; oraz części działek 699 i 791 (drogi)
Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt. 5 art.40 ust.1
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142
poz.1591 z późniejszymi zmianami); - art. 20 ust.
1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z
2003 r. Nr 80 poz. 717 ze zmianami) - Uchwały
nr VI/33/07 z dnia 28 lutego 2007r. Rady Miejskiej
Wielichowa o przystąpieniu do sporządzania planu
miejscowego terenu położonego w miejscowości

Wielichowo -Wieś, obejmującego działki o nr geodezyjnych: 719; 792; 893; 894; 895/1; 896/1;
895/2; 896/2; 897; 898; 899; 900; i 908/1(rów)
oraz dla części działek 791; 798; 699; (drogi) położonych w m. Wielichowo - Wieś. - Uchwały nr
X/60/07 z dnia 12 września 2007r. Rady Miejskiej
Wielichowa w sprawie sprostowania oczywistej
omyłki pisarskiej w uchwale nr VI/33/07 z dnia 28
lutego 2007r. Rady Miejskiej Wielichowa o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego terenu

