
Załącznik Nr 1  

do Uchwały Nr XV.194.2019 

Rady Gminy Nadarzyn  

z dnia 30 października 2019 r. 

 

Regulamin korzystania z terenów rekreacyjno-sportowych w Gminie Nadarzyn  

(w Wolicy, Walendowie, Nadarzynie, Starej Wsi, Strzeniówce) 

 

1. Teren rekreacyjno-sportowy jest ogólnodostępnym obiektem użyteczności publicznej 

Gminy Nadarzyn, służącym zabawie, rekreacji i wypoczynkowi dzieci, młodzieży 

oraz dorosłych. 

2. Na terenie obiektu obowiązuje bezwzględne przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i 

odpowiedzialności wynikających z przepisów kodeksu cywilnego, kodeksu 

wykroczeń oraz innych ustaw w tym m.in. ustawy o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, ustawy o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

3. Na terenie obiektu imprezy rekreacyjno-sportowe mogą być organizowane przez 

jednostki organizacyjne Gminy Nadarzyn lub inne organizacje społeczne, po 

uzyskaniu zgody Wójta Gminy Nadarzyn. 

4. Korzystanie z obiektu przez osoby niepełnoletnie może odbywać się wyłącznie za 

zgodą rodziców lub opiekunów. 

5. Na terenie obiektu zabrania się dopuszczania zachowań stwarzających zagrożenie dla 

innych użytkowników. 

6. Na terenie obiektu rekreacyjnego w Nadarzynie (Pastewnik) zabrania się kąpieli w 

stawie. 

7. Korzystający z placu zabaw dla dzieci (znajdujących się na terenie rekreacyjno-

sportowym w Wolicy, Walendowie oraz Nadarzynie) muszą również przestrzegać 

Regulaminu korzystania z placu zabaw dla dzieci. 

8. Korzystający z siłowni zewnętrznej (znajdujących się na terenie rekreacyjno-

sportowym w Wolicy, Nadarzynie oraz Strzeniówce) muszą również przestrzegać 

Regulaminu korzystania z siłowni zewnętrznej. 

9. Korzystający z boiska sportowego (znajdującego się na terenie rekreacyjno-

sportowym w Wolicy) muszą również przestrzegać Regulaminu korzystania z boiska 

sportowego. 

10. Wejście i korzystanie z terenu rekreacyjno-sportowego jest jednoznaczne z akceptacją 

zapisów niniejszego Regulaminu. 

11. Niniejszy Regulamin podlega podaniu do wiadomości użytkowników terenu 

rekreacyjnego poprzez umieszczenie jego treści na tablicy usytuowanej na terenie 

obiektu. 

12. O wszelkich aktach wandalizmu, wypadkach lub innych niebezpiecznych zdarzeniach 

mających miejsce na obiekcie poinformować należy Urząd Gminy Nadarzyn lub 

zadzwonić pod jeden z numerów alarmowych: Policja 997, Straż Pożarna 998, 

Pogotowie Ratunkowe 999 lub ogólny 112. 

13. Skargi, wnioski dotyczące funkcjonowania obiektu należy kierować do Urzędu Gminy 

Nadarzyn pod nr tel. 22 729 81 85, e-mail: gmina@nadarzyn.pl lub osobiście ul. 

Mszczonowska 24. 
 


