
UCHWAŁA NR XXXV/374/22 
RADY GMINY KRUPSKI MŁYN 

z dnia 25 stycznia 2022 r. 

w sprawie regulaminu korzystania ze strefy sportu i rekreacji w Potępie przy ulicy Tarnogórskiej 12 

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz.U.2021.1372 ze zm.), Rada Gminy uchwala: 

§ 1.  

1. Przyjąć regulamin korzystania ze strefy sportu i rekreacji w Potępie przy ul. Tarnogórskiej 12, 
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

2. Regulamin, o którym mowa w ust. 1 zostanie ogłoszony na tablicach informacyjnych zlokalizowanych 
w obszarze obiektu lub bezpośrednio przy obiekcie oraz na stronie internetowej Gminy. 

3. Uchylić uchwałę Nr XXX/293/21 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie 
regulaminu korzystania ze strefy sportu i rekreacji w Potępie przy ulicy Tarnogórskiej 12. 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krupski Młyn. 

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego. 

   

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Artur Dawydzik 
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Regulamin korzystania ze strefy sportu i rekreacji w Potępie przy ul. Tarnogórskiej 12 
 

1. Strefa sportu i rekreacji w Potępie przy ul. Tarnogórskiej 12 jest ogólnodostępnym terenem 
stanowiącym własność Gminy Krupski Młyn.  
2. Administratorem strefy sportu i rekreacji jest Gmina Krupski Młyn.  
3. Każda osoba korzystająca ze strefy sportu i rekreacji zobowiązana jest do zapoznania się z 
niniejszym regulaminem i przestrzegania ustalonych w nim zasad.  
4. Dzieci poniżej 7 roku życia mogą przebywać na terenie strefy sportu i rekreacji pod opieką osób 
dorosłych, tj. rodziców/opiekunów.  
5. Korzystanie z urządzeń może się odbywać codziennie od godziny 7.00 do 22.00.  
6. Zabrania się w strefie sportu i rekreacji: 1) przebywania osób w stanie wskazującym na spożycie 
alkoholu lub środków odurzających, 2) prowadzenia działalności handlowej.  
7. Korzystanie z urządzeń zabawowych w strefie sportu i rekreacji winno odbywać się przy 
zachowaniu następujących zasad:  
1) urządzenia zabawowe przeznaczone są dla dzieci w wieku do 13 lat,   
2) ze wszystkich urządzeń można korzystać w sposób zgodny z ich przeznaczeniem i funkcją,  
3) korzystanie z poszczególnych urządzeń zabawowych winno być dostosowane do rozwoju 
psychofizycznego dziecka, oceny winien dokonać opiekun,  
4) zabronione jest wchodzenie na górne elementy konstrukcji urządzeń zabawowych,  
5) nie wolno siadać we dwoje i więcej osób na pojedynczych siedziskach huśtawek i bujaków,  
6) zabronione jest wjeżdżanie na plac zabaw rowerem, hulajnogą, na rolkach i wrotkach.  
8. Korzystanie z elementów siłowni zewnętrznej w strefie sportu i rekreacji winno odbywać się 
zgodnie z instrukcją umieszczoną na poszczególnych urządzeniach.  
9. Zasady korzystania z altany i grilla w strefie sportu i rekreacji:  
1) altana i grill są obiektami ogólnodostępnymi dla mieszkańców gminy oraz osób przebywających 
na terenie gminy Krupski Młyn,  
2) korzystanie z altany i grilla jest bezpłatne,  
3) osoby niepełnoletnie mogą korzystać z altany i grilla wyłącznie pod opieką i nadzorem 
rodziców/opiekunów,  
4) na terenie altany zabrania się palenia tytoniu,  
5) korzystający z altany i grilla zobowiązany jest do:  
a) poszanowania prawa do wypoczynku innych osób przebywających w obrębie altany i grilla,  
b) rozpalania oraz całkowitego wygaszenia grilla, przy zachowaniu szczególnej ostrożności na 
zagrożenie pożarowe.  
10. Zasady korzystania z boiska wielofunkcyjnego:  
1) pierwszeństwo korzystania z boiska sportowego ma Zespół Szkolno-Przedszkolny w Potępie, 
2) do korzystania z boiska jest uprawniona osoba, która nie posiada jakichkolwiek przeciwwskazań 
(w tym zdrowotnych) do uprawiania sportów. Administrator obiektu nie ponosi odpowiedzialności 
za ewentualne wypadki, które wynikną z przyczyn zdrowotnych korzystającego,  
3) na boisku obowiązuje obuwie o rzeźbie podeszwy przystosowanej dla nawierzchni,  
4) zabronione jest wjeżdżanie na boisko rowerem, hulajnogą, na rolkach i wrotkach,  
5) korzystający z boiska zobowiązany jest dostosować się do regulaminu obiektu,  
6) Administrator obiektu nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy powstałe w wyniku 
korzystania z boiska oraz nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa 

Załącznik do uchwały Nr XXXV/374/22

Rady Gminy Krupski Młyn

z dnia 25 stycznia 2022 r.
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7) ze wszystkich urządzeń sportowych można korzystać w sposób zgodny z ich przeznaczeniem i 
funkcją.  
11. Wszelkie zauważone usterki i uszkodzenia na terenie strefy sportu i rekreacji w Potępie należy 
zgłaszać do Urzędu Gminy z siedzibą przy ulicy Krasickiego 9 w Krupskim Młynie lub Dyrektora 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Potępie. 
12. Teren strefy sportu i rekreacji w Potępie przy ulicy Tarnogórskiej 12  jest monitorowany. 
Celem funkcjonowania monitoringu wizyjnego jest zapewnienie bezpieczeństwa i porządku 
publicznego. Wizerunek osoby, nagrania mogą zostać użyte w celu dochodzenia odszkodowania za 
szkody wyrządzone na innych osobach i mieniu.  
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