PROJEKT
Uchwała Nr …........................
Rady Gminy Nadarzyn
z dnia …............... 2019r.
w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej
znajdujących się pod administracją Urzędu Gminy Nadarzyn, Nadarzyńskiego Ośrodka
Kultury oraz placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina
Nadarzyn.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10) 11) 15) oraz art.40 ust.2 pkt 4 , art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm. poz. 1309, 1696, 1815) Rada
Gminy Nadarzyn uchwala co następuje:
§ 1. Przyjmuje się regulaminy korzystania z obiektów użyteczności publicznej znajdujących się na
terenie Gminy Nadarzyn, pod administracją Urzędu Gminy Nadarzyn:
1. Regulamin korzystania z terenów rekreacyjno-sportowych (w Wolicy, Walendowie,
Nadarzynie, Starej Wsi), stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.
2. Regulamin korzystania z siłowni zewnętrznych (w Nadarzynie, Strzeniówce, Wolicy,
Walendowie, Szamotach, Młochowie, Starej Wsi), stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.
3. Regulamin korzystania z placów zabaw dla dzieci (w Nadarzynie, Wolicy, Walendowie,
Ruścu, Młochowie, Krakowianach, Starej Wsi), stanowiący załącznik nr 3 do uchwały.
4. Regulamin korzystania z boiska sportowego (w Wolicy), stanowiący załącznik nr 4 do
uchwały.
5. Regulamin korzystania z toru rowerowego typu „pumptrack” w Starej Wsi, stanowiący
załącznik nr 5 do uchwały.
6. Regulamin korzystania z urządzeń typu FlowPark w Starej Wsi, stanowiący załącznik nr 6 do
uchwały.
7. Regulamin korzystania z targowiska gminnego w Nadarzynie, stanowiący załącznik nr 7 do
uchwały.
§ 2. Przyjmuje się regulamin korzystania z obiektów użyteczności publicznej znajdujących się na
terenie Gminy Nadarzyn, pod administracją Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury:
1. Regulamin korzystania z boiska sportowego (w Parolach), stanowiący załącznik nr 8 do
uchwały.
2. Regulamin korzystania z siłowni zewnętrznej (w Parolach), stanowiący załącznik nr 9 do
uchwały.
3. Regulamin korzystania z placu zabaw dla dzieci (w Parolach), stanowiący załącznik nr 10 do
uchwały.
§ 3. Przyjmuje się regulamin korzystania z obiektów użyteczności publicznej znajdujących się na
terenie Gminy Nadarzyn, pod administracją placówek oświatowych, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Nadarzyn:
1. Regulamin korzystania z obiektów sportowych przy szkołach podstawowych (w Młochowie,
Woli Krakowiańskiej), stanowiący załącznik nr 11 do uchwały.
2. Regulamin korzystania z placów zabaw przy przedszkolach publicznych (w Młochowie,
Nadarzynie, Wolicy), stanowiący załącznik nr 12 do uchwały.
3. Regulamin korzystania z placu zabaw przy gminnym żłobku (w Ruścu), stanowiący załącznik
nr 13 do uchwały.
4. Regulamin korzystania z placów zabaw przy szkołach podstawowych (w Młochowie, Woli

Krakowiańskiej, Ruścu), stanowiący załącznik nr 14 do uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nadarzyn
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr……….
Rady Gminy Nadarzyn
z dnia…………………2019 r.

Regulamin korzystania z terenów rekreacyjno-sportowych w Gminie Nadarzyn
(w Wolicy, Walendowie, Nadarzynie, Starej Wsi)
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 oraz w Nadarzynie) 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. Skargi, wnioski oraz powiadomienia o zniszczeniach należy kierować do Urzędu Gminy Nadarzyn pod nr tel. 22 729 81 85, e-mail: gmina@nadarzyn.pl lub osobiście ul. Mszczonowska
24.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr……….
Rady Gminy Nadarzyn
z dnia…………………2019 r.

Regulamin korzystania z siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Nadarzyn
(w Nadarzynie, Strzeniówce, Wolicy, Walendowie, Szamotach, Młochowie, Starej Wsi)
1. Teren siłowni zewnętrznej jest ogólnodostępnym obiektem użyteczności publicznej Gminy
Nadarzyn, służącym rekreacyjnemu treningowi.
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. Korzystanie z urządzeń siłowni odbywa się bez nadzoru i opieki administratora siłowni.
4. Zabrania się użytkowania urządzeń w sposób inny niż zgodnie z przeznaczeniem.
5. Na terenie obiektu zabrania się dopuszczania zachowań stwarzających zagrożenie dla innych
użytkowników.
6. Osoby w wieku poniżej 14. roku życia mogą korzystać z urządzeń siłowni pod nadzorem
rodziców lub opiekunów.
7. Przed przystąpieniem do ćwiczeń należy sprawdzić stan urządzenia - usterki należy zgłaszać
administratorowi siłowni.
8. Ćwiczenia powinny być wykonywane zgodnie z instrukcją przymocowaną na każdym urządzeniu, a ich intensywność dopasowana do indywidualnej kondycji.
9. Na terenie siłowni zabrania się gry w piłkę i inne gry zespołowe, poruszania się rowerami i
innymi pojazdami.
10. Wejście na teren siłowni i korzystanie z urządzeń jest jednoznaczne z akceptacją zapisów
niniejszego Regulaminu.
11. Skargi, wnioski oraz powiadomienia o zniszczeniach należy kierować do Urzędu Gminy Nadarzyn pod nr tel. 22 729 81 85, e-mail: gmina@nadarzyn.pl lub osobiście ul. Mszczonowska
24.

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr……….
Rady Gminy Nadarzyn
z dnia…………………2019 r.

Regulamin korzystania z placów zabaw dla dzieci na terenie Gminy Nadarzyn
(w Nadarzynie, Wolicy, Walendowie, Ruścu, Młochowie, Krakowianach, Starej Wsi)
1. Teren placu zabaw dla dzieci jest ogólnodostępnym obiektem użyteczności publicznej Gminy
Nadarzyn, służącym zabawie, rekreacji i wypoczynkowi.
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. Zabrania się użytkowania urządzeń w sposób inny niż zgodnie z przeznaczeniem.
4. Zabrania się wchodzenia na elementy konstrukcyjne urządzeń.
5. Urządzenia zabawowe przeznaczone są wyłącznie dla dzieci do lat 15.
6. Dzieci poniżej 12. roku życia mogą korzystać z urządzeń placu zabaw wyłącznie pod opieką
rodziców lub opiekunów.
7. Z urządzeń nie może korzystać większa liczba dzieci niż ta, do której przystosowane jest dane
urządzenie.
8. Na terenie obiektu zabrania się dopuszczania zachowań stwarzających zagrożenie dla innych
użytkowników.
9. Na terenie placu zabaw zabrania się gry w piłkę i inne gry zespołowe, poruszania się rowerami
i innymi pojazdami.
10. Wejście na teren placu zabaw i korzystanie z urządzeń jest jednoznaczne z akceptacją zapisów
niniejszego Regulaminu.
11. Skargi, wnioski oraz powiadomienia o zniszczeniach należy kierować do Urzędu Gminy Nadarzyn pod nr tel. 22 729 81 85, e-mail: gmina@nadarzyn.pl lub osobiście ul. Mszczonowska
24.

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr……….
Rady Gminy Nadarzyn
z dnia…………………2019 r.

Regulamin korzystania z boiska sportowego w Wolicy.
1. Boisko sportowe jest ogólnodostępnym obiektem użyteczności publicznej Gminy Nadarzyn.
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. Korzystanie z boiska przez osoby niepełnoletnie może odbywać się wyłącznie za zgodą rodziców lub opiekunów.
4. Na terenie boiska zabrania się dopuszczania zachowań stwarzających zagrożenie dla innych
użytkowników.
5. Korzystanie z boiska odbywa się bez nadzoru i opieki administratora, w godzinach od 6.00
do 22.00.
6. Warunkiem korzystania z boiska jest posiadanie odpowiedniego obuwia sportowego.
7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z obiektu 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 boiska,
np. rowerów, motorowerów, rolek, deskorolek itp.
3) wchodzenia na ogrodzenie,
8. Wejście i korzystanie z boiska jest jednoznaczne z akceptacją zapisów niniejszego Regulaminu.
9. Skargi, wnioski oraz powiadomienia o zniszczeniach należy kierować do Urzędu Gminy Nadarzyn pod nr tel. 22 729 81 85, e-mail: gmina@nadarzyn.pl lub osobiście ul. Mszczonowska
24.

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr……….
Rady Gminy Nadarzyn
z dnia…………………2019 r.
Regulamin korzystania z toru rowerowego typu „pumptrack” w Starej Wsi
1. Teren toru rowerowego (pumptrack) jest ogólnodostępnym obiektem użyteczności publicznej
Gminy Nadarzyn, służącym aktywnej rekreacji.
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. Pumptrack przeznaczony jest do jazdy na sprawnych rowerach, a także na rolkach, deskorolkach
i hulajnogach.
4. Po torze można jeździć będąc wyposażonym w kask ochronny oraz ochraniacze rąk i nóg.
5. Korzystanie z obiektu odbywa się wyłącznie w godzinach dobrej widoczności, jednak nie wcześniej niż od 6.00 i nie później niż do 22.00.
6. Osoby do 15. roku życia mogą korzystać z pumptrack’a pod opieką dorosłych.
7. Jeżeli użytkownik nie jest pewny, że jest w stanie bezpiecznie korzystać z toru rowerowego,
powinien się powstrzymać od jazdy, aby nie sprowadzać niebezpieczeństwa na siebie, oraz na
innych użytkowników.
8. Prędkość jazdy należy dostosować w szczególności do swoich umiejętności, warunków atmosferycznych oraz liczby osób na trasie.
9. Każdy użytkownik zobowiązany jest zachować szczególną ostrożność w czasie jazdy oraz bezpieczną odległość od użytkownika jadącego z przodu.
10. Użytkowanie toru powinno się odbywać w jednym kierunku.
11. W celu bezpiecznego i zgodnego z przeznaczeniem korzystania z pumptrack’a, zabrania się:
1) wchodzenia na tor i wprowadzania zwierząt w trakcie korzystania z toru przez innych użytkowników,
2) zjeżdżania, wjeżdżania lub zatrzymywania się na torze w miejscach do tego niewyznaczonych,
3) włączania się w kierunku przeciwnym do odbywającego się już ruchu,,
4) użytkowania toru, gdy jest mokry lub oblodzony,
5) dopuszczania zachowań stwarzających zagrożenie dla innych użytkowników i użytkowania innego niż zgodnie z przeznaczeniem.
12. Wejście na teren i korzystanie z pumptrack’a jest jednoznaczne z akceptacją zapisów niniejszego
Regulaminu.
13. Skargi, wnioski oraz powiadomienia o zniszczeniach należy kierować do Urzędu Gminy Nadarzyn
pod nr tel. 22 729 81 85, e-mail: gmina@nadarzyn.pl lub osobiście ul. Mszczonowska 24.

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr……….
Rady Gminy Nadarzyn
z dnia…………………2019 r.

Regulamin korzystania z urządzeń typu FlowPark w Starej Wsi
1. Teren na którym zlokalizowane są urządzenia typu FlowPark jest ogólnodostępnym obiektem
użyteczności publicznej Gminy Nadarzyn, służącym rekreacyjnemu treningowi.
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. Urządzenia typu FlowPark przeznaczone są wyłącznie do ćwiczeń fizycznych.
4. Korzystanie z obiektu odbywa się wyłącznie w godzinach dobrej widoczności, jednak nie wcześniej niż od 6.00 i nie później niż do 22.00.
5. Z elementów mogą korzystać jedynie te osoby, które potrafią samodzielnie się nimi posługiwać.
6. Na jednym elemencie może znajdować się maksymalnie jedna osoba.
7. Przebywanie w strefie zeskoków z przeszkód jest zabronione.
8. Osoby do 18. roku życia mogą korzystać z urządzeń pod opieką dorosłych.
9. Zaleca się, by z urządzeń nie korzystały osoby kontuzjowane, z chorobami układu ruchowego,
nie będące w ogólnie dobrym stanie zdrowia.
10. Wejście na teren i korzystanie z urządzeń typu Flow Parku jest jednoznaczne z akceptacją zapisów niniejszego Regulaminu.
11. Skargi, wnioski oraz powiadomienia o zniszczeniach należy kierować do Urzędu Gminy Nadarzyn pod nr tel. 22 729 81 85, e-mail: gmina@nadarzyn.pl lub osobiście ul. Mszczonowska 24.

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr……….
Rady Gminy Nadarzyn
z dnia…………………2019 r.
Regulamin targowiska gminnego w Nadarzynie
§ 1.
1. Miejscem wyznaczonym na targowisko gminne jest działka o nr ewid. 205 przy ul. Żółwińskiej w
Nadarzynie.
2. Targowisko czynne jest w soboty od godz. 6.00 do godz. 12.00.
3. Nadzór nad targowiskiem sprawuje Wójt Gminy Nadarzyn.
4. Odpowiedzialnymi za prawidłowe funkcjonowanie targowiska są wyznaczeni pracownicy Urzędu
Gminy Nadarzyn.
§ 2.
1. Na targowisku może być prowadzona działalność handlowa i gastronomiczna.
2. Działalność handlowa i gastronomiczna może być prowadzona:
a) z pojazdów (samochody, przyczepy itp.),
b) ze stoisk (stragany, namioty, ławy, stoły itp.),
c) w formie obnośnej (z ręki, z ziemi, wiaderka, kosza, wózka itp.).
§ 3.
1. Na targowisku mogą być sprzedawane wszystkie towary i artykuły pod warunkiem, że ich sprzedaż na targowisku nie narusza powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
2. Wymagania higieniczne i sanitarne dotyczące prowadzenia na targowisku handlu towarami spożywczymi określają odrębne przepisy.
§ 4.
1. Handel środkami rolno-spożywczymi może odbywać się po spełnieniu przez handlujących
warunków określonych w odrębnych przepisach, w tym w szczególności określone:
a) ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tj. Dz.U. z 2019 r. poz.
1252) i przepisami do niej wykonawczymi;
b) ustawą z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (tj. Dz.U. z 2019 r. poz.
824) i przepisami do niej wykonawczymi;
c) ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (tj. Dz.U. z
2018 r. poz. 2164, 2354, z 2019 r. poz. 1038) i przepisami do niej wykonawczymi.
2. Sprzedaż materiałów pirotechnicznych dozwolona jest pod warunkiem spełnienia wymagań
określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lipca 2003
r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie wewnątrzzakładowym oraz
obrocie materiałów wybuchowych, w tym wyrobów pirotechnicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 262).
§ 5.
Wyznaczanie miejsc handlu na targowisku oraz ustawienia samochodów, przyczep, straganów, ław,
stołów i wszelkiego rodzaju sprzętu powinno odbywać się według wskazań pracowników urzędu
utrzymujących porządek.
§ 6.
Osoby i jednostki organizacyjne biorące udział w handlu na targowisku zobowiązani są przestrzegać
regulaminu targowiska, przepisów higieniczno-sanitarnych, porządkowych, weterynaryjnych,
przeciwpożarowych oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów związanych z

prowadzeniem działalności handlowej i obrotem towarami.
§ 7.
Na targowisku zabrania się:
1. Samowolnej zmiany usytuowania stoiska handlowego i wydzielonej powierzchni sprzedaży oraz
odstępowania miejsc sprzedaży innym osobom bez zgody inkasenta.
2. Składowania i sprzedaży towarów na wyznaczonych ciągach komunikacyjnych targowiska
zajmowania miejsca do sprzedaży na drogach, chodnikach, trawnikach, miejscach parkingowych i
innych miejscach przeznaczonych do ruchu lub w sposób hamujący i utrudniający ruch.
§ 9.
Pracownicy utrzymujący porządek zobowiązani są do:
1. Wskazania osobom prowadzącym sprzedaż miejsca jej prowadzenia.
2. Nadzoru w zakresie utrzymania porządku i czystości na targowisku.
3.Czuwania nad przestrzeganiem postanowień regulaminu targowiska.
§ 10.
1. Od osób prowadzących działalność handlową i gastronomiczną pobierana jest dzienna opłata
targowa. Dowodem uiszczenia opłaty jest pokwitowanie wystawione przez inkasenta. Stawki opłaty
targowej ustalane są uchwałą Rady Gminy.
2. Warunkiem prowadzenia sprzedaży na targowisku jest posiadanie dowodu uiszczenia dziennej
opłaty targowej.
3. Kontrole uiszczania opłaty targowej przeprowadzają inkasenci, powołani Uchwałą Rady Gminy
Nadarzyn.
§ 11.
1. Do kontroli i egzekwowania przestrzegania postanowień regulaminu targowiska uprawnieni są
wyznaczeni pracownicy Urzędu Gminy Nadarzyn.
2. Przy kontrolowaniu przestrzegania postanowień regulaminu i ich egzekwowaniu wyznaczeni
pracownicy Urzędu Gminy Nadarzyn mają prawo korzystać z pomocy odpowiednich służb
państwowych lub komunalnych, w szczególności Policji, Państwowej Inspekcji Sanitarnej i
Państwowej Inspekcji Handlowej.
§ 12.
Skargi na pracę inkasenta należy składać do Wójta Gminy Nadarzyn.
§ 13.
Niniejszy regulamin podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń, usytuowanych na targowisku.

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr……….
Rady Gminy Nadarzyn
z dnia…………………2019 r.

Regulamin korzystania obiektu sportowego (boiska) w Parolach, przy świetlicy NOK
1. Teren sportowy jest ogólnodostępnym obiektem użyteczności publicznej Gminy Nadarzyn,
służącym zabawie, rekreacji i wypoczynkowi dzieci, młodzieży oraz dorosłych.
2. Zarządcą obiektu jest Nadarzyński Ośrodek Kultury (NOK).
3. Przedstawicielem zarządcy na terenie obiektu jest pracownik świetlicy NOK w Parolach.
4. Pracownik upoważniony jest do wydawania użytkownikom obiektu poleceń.
5. 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.
6. Korzystanie z obiektu przez osoby niepełnoletnie może odbywać się wyłącznie za zgodą rodziców lub opiekunów.
7. Na terenie obiektu zabrania się dopuszczania zachowań stwarzających zagrożenie dla innych
użytkowników.
10. Warunkiem korzystania z boiska jest posiadanie odpowiedniego obuwia sportowego.
11. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem zabrania się:
4) używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców;
5) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boiska,
np. rowerów, motorowerów, rolek, deskorolek itp.
6) wchodzenia na ogrodzenie,
8. Zarządca terenu nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty, dokumenty i inne rzeczy stanowiące własność użytkowników.
9. Wejście i korzystanie z boiska jest jednoznaczne z akceptacją zapisów niniejszego Regulaminu.
10. Skargi, wnioski oraz powiadomienia o zniszczeniach należy kierować do Nadarzyńskiego
Ośrodka Kultury pod nr tel. 22 729 89 15, e-mail: nok@nok.pl lub zgłaszać do pracownika
świetlicy NOK w Parolach.

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr……….
Rady Gminy Nadarzyn
z dnia…………………2019 r.

Regulamin korzystania z siłowni zewnętrznej w Parolach, przy świetlicy NOK
1. Teren siłowni zewnętrznej jest ogólnodostępnym obiektem użyteczności publicznej Gminy
Nadarzyn, służącym rekreacyjnemu treningowi.
2. Zarządcą obiektu jest Nadarzyński Ośrodek Kultury.
3. Przedstawicielem zarządcy na terenie obiektu jest pracownik świetlicy NOK w Parolach.
4. Pracownik upoważniony jest do wydawania użytkownikom obiektu poleceń.
5. 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.
6. Korzystanie z urządzeń siłowni odbywa się bez nadzoru i opieki zarządcy terenu siłowni.
7. Osoby w wieku poniżej 14. roku życia mogą korzystać z urządzeń siłowni pod nadzorem
rodziców lub opiekunów.
8. Przed przystąpieniem do ćwiczeń należy sprawdzić stan urządzenia - usterki należy zgłaszać
zarządcy terenu siłowni.
9. Ćwiczenia powinny być wykonywane zgodnie z instrukcją przymocowaną na każdym urządzeniu, a ich intensywność dopasowana do indywidualnej kondycji.
10. Zabrania się użytkowania urządzeń w sposób inny niż zgodnie z przeznaczeniem.
11. Na terenie obiektu zabrania się dopuszczania zachowań stwarzających zagrożenie dla innych
użytkowników.
12. Na terenie siłowni zabrania się gry w piłkę i inne gry zespołowe, poruszania się rowerami i
innymi pojazdami.
13. Wejście na teren siłowni i korzystanie z urządzeń jest jednoznaczne z akceptacją zapisów
niniejszego Regulaminu.
14. Skargi, wnioski oraz powiadomienia o zniszczeniach należy kierować do Nadarzyńskiego
Ośrodka Kultury pod nr tel. 22 729 89 15, e-mail: nok@nok.pl lub zgłaszać do pracownika
świetlicy NOK w Parolach.

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr……….
Rady Gminy Nadarzyn
z dnia…………………2019 r.

Regulamin korzystania z placu zabaw w Parolach, przy świetlicy NOK
1. Teren placu zabaw dla dzieci jest ogólnodostępnym obiektem użyteczności publicznej Gminy
Nadarzyn, służącym zabawie, rekreacji i wypoczynkowi.
2. Zarządcą obiektu jest Nadarzyński Ośrodek Kultury.
3. Przedstawicielem zarządcy na terenie obiektu jest pracownik świetlicy NOK w Parolach.
4. Pracownik upoważniony jest do wydawania użytkownikom obiektu poleceń.
5. 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.
6.
7.
8.
9.

Zabrania się użytkowania urządzeń w sposób inny niż zgodnie z przeznaczeniem.
Zabrania się wchodzenia na elementy konstrukcyjne urządzeń.
Urządzenia zabawowe przeznaczone są wyłącznie dla dzieci do lat 12.
Dzieci poniżej 7. roku życia mogą korzystać z urządzeń placu zabaw wyłącznie pod opieką
rodziców lub opiekunów.

10. Z urządzeń nie może korzystać większa liczba dzieci niż ta, do której przystosowane jest dane
urządzenie.
11. Na terenie obiektu zabrania się dopuszczania zachowań stwarzających zagrożenie dla innych
użytkowników.
12. Na terenie placu zabaw zabrania się gry w piłkę i inne gry zespołowe, poruszania się rowerami
i innymi pojazdami.
13. Zabrania się wchodzenia na dachy wież oraz górne elementy konstrukcji urządzeń zabawowych, szczególnie dotyczy to huśtawek, przeplotni, drabinek i dachów domków oraz wykonywania z nich skoków.
14. Wejście na teren placu zabaw i korzystanie z urządzeń jest jednoznaczne z akceptacją zapisów
niniejszego Regulaminu.
15. Skargi, wnioski oraz powiadomienia o zniszczeniach należy kierować do Nadarzyńskiego
Ośrodka Kultury pod nr tel. 22 729 89 15, e-mail: nok@nok.pl lub zgłaszać do pracownika
świetlicy NOK w Parolach.

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr……….
Rady Gminy Nadarzyn
z dnia…………………2019 r.

Regulamin korzystania z obiektów sportowych przy szkołach podstawowych Gminy
Nadarzyn
(w Młochowie, Woli Krakowiańskiej)
1. Obiekt sportowy jest własnością Gminy Nadarzyn, zarządzaną przez dyrektora szkoły, w
skład obiektu wchodzi boisko piłkarskie oraz inne urządzenia.
2. Boisko jest czynne w godzinach pracy szkoły tj. pn-pt 8.00-17:00, a następnie
w godzinach trwania zajęć pozalekcyjnych uzgodnionych z dyrektorem szkoły.
3. Pierwszeństwo korzystania z boisk mają uczniowie szkoły, w dalszej kolejności pozostali
użytkownicy po uzgodnieniu z dyrekcją szkoły.
4. Zarządca zastrzega sobie prawo odwołania wcześniej zaplanowanych zajęć.
5. Korzystanie z obiektu dozwolone jest pod nadzorem osoby upoważnionej lub nauczyciela w
porozumieniu z dyrekcją szkoły.
6. Z obiektu mogą korzystać grupy zorganizowane pod kierownictwem pełnoletniego opiekuna.
Ponosi on odpowiedzialność za prowadzoną przez siebie grupę.
7. Przed każdymi zajęciami prowadzący zajęcia ma obowiązek sprawdzić stan boiska. Korzystający zobowiązany jest do zgłoszenia każdego zauważonego uszkodzenia dyrektorowi lub
pracownikowi szkoły.
8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boiska zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się:
a) używania butów wyposażonych w korki lub kolce,
b) wprowadzania i używania sprzętu niezgodnego z przeznaczeniem boiska np. rower, motorower, deskorolka, rolki,
c) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,
d) korzystania z obiektu bez zgody zarządcy,
e) przebywania i korzystania z obiektu poza godzinami otwarcia,
f) umieszczania wszelkich reklam bez zgody zarządcy,
g) fotografowania i nagrywania pracowników oraz użytkowników obiektu bez ich zgody.
9. Osoby prowadzące zajęcia na obiekcie są odpowiedzialne za bezpieczeństwo oraz właściwą
organizację zajęć, porządek i dyscyplinę.
10. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże, rzeczy pozostawione na terenie boiska
oraz wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu po zakończonych zajęciach szkolnych.
11. Upoważniony pracownik szkoły może:
a) zalecić użytkownikom zmianę niewłaściwego sposobu korzystania z obiektu,
b) zalecić opuszczenie obiektu użytkownikom, którzy łamią niniejszy regulamin,
c) wezwać policję lub straż gminną w celu usunięcia osób pozostających na terenie obiektu
mimo nakazu opuszczenia go.
12. 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 trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach.
13. Wejście na teren i korzystanie z obiektu jest jednoznaczne z akceptacją zapisów niniejszego
Regulaminu.

14. O wszelkich aktach wandalizmu lub innych niebezpiecznych zdarzeniach mających miejsce
na terenie boiska poinformować należy pracownika szkoły, dyrektora lub zadzwonić pod jeden z numerów alarmowych 997, 998, 999,112.

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr……….
Rady Gminy Nadarzyn
z dnia…………………2019 r.

Regulamin korzystania z placów zabaw przy publicznych przedszkolach Gminy Nadarzyn
(w Młochowie, Nadarzynie, Wolicy)
1. Plac zabaw znajdujący się na terenie przedszkola, jest własnością Gminy Nadarzyn
zarządzaną przez Dyrektora przedszkola; plac zabaw przeznaczony jest dla dzieci
uczęszczających do placówki.
2. Plac zabaw jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 17:00 i służy zabawie,
rekreacji i wypoczynkowi dzieci od 3 do 7 roku życia.
3. W dniach opieki i zajęć przedszkolnych plac zabaw jest przede wszystkim do dyspozycji
wychowanków placówek. Za bezpieczeństwo dzieci przebywających w przedszkolu
i korzystających z placu zabaw, odpowiadają nauczyciele, pomoc nauczyciela oraz inni
pracownicy wskazani przez dyrektora.
4. Podczas uroczystości przedszkolnych z udziałem rodziców, odbywających się na terenie
placu zabaw, za bezpieczeństwo dzieci odpowiadają rodzice lub opiekunowie dziecka.
5. Z urządzeń zabawowych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem oraz przestrzegać
następujących reguł:
a) w pobliżu urządzeń zabawowych zabronione są gry zespołowe,
b) zabronione jest wchodzenie na górne elementy konstrukcji urządzeń zabawowych,
szczególnie dotyczy to huśtawek, dachów domków itp.,
c) zabronione jest korzystanie z urządzeń zabawowych, np. z huśtawek przez więcej niż
jedno dziecko na jednym miejscu.
6. Wszelkie zauważone uszkodzenia urządzeń zabawowych lub zniszczenia zieleni należy
zgłaszać dyrektorowi przedszkola.
7. W czasie pobytu dzieci na placu zabaw brama wejściowa i furtka są zamknięte.
8. Dyrektor przedszkola nie ponosi odpowiedzialności za wypadki osób, które korzystają z placu
zabaw i urządzeń stanowiących jego wyposażenie, bez zgody dyrektora i poza godzinami
pracy przedszkola.
9. 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 trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach.
10. O wszelkich aktach wandalizmu lub innych niebezpiecznych zdarzeniach mających miejsce
na placu zabaw poinformować należy pracownika przedszkola, dyrektora lub zadzwonić pod
jeden z numerów alarmowych 997, 998, 999,112.

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr……….
Rady Gminy Nadarzyn
z dnia…………………2019 r.
Regulamin korzystania z placu zabaw przy Gminnym Żłobku nr 1 „Zaczarowany Ogród” w
Ruścu
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

Plac zabaw znajdujący się na terenie Gminnego Żłobka Nr 1 „Zaczarowany Ogród” w Ruścu,
jest własnością Gminy Nadarzyn zarządzaną przez Dyrektora żłobka; plac zabaw przeznaczony
jest dla dzieci uczęszczających do placówki, służy zabawie, rekreacji i wypoczynkowi dzieci w
wieku do lat 3 w godzinach pracy placówki.
Dzieci mogą przebywać na terenie placu zabaw tylko pod opieką opiekunów wspomaganych
przez pracowników obsługi, rodziców lub wskazanych przez rodziców opiekunów, ponoszących
pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo powierzonych ich opiece dzieci.
Z urządzeń zabawowych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem, a ponadto, z uwagi na
bezpieczeństwo bawiących się, należy przestrzegać następujących reguł:
1) w pobliżu urządzeń zabawowych zabronione są gry zespołowe i jazda na hulajnodze, itp.
2) zabronione jest wchodzenie na górne elementy konstrukcji urządzeń zabawowych, szczególnie dotyczy to zjeżdżalni, dachów domków,
3) zabronione jest korzystanie z huśtawek, bujaków przez więcej niż jedno dziecko na jednym
miejscu.
Przed każdym wyjściem dzieci na plac zabaw pracownik obsługi żłobka lub opiekun zobowiązany jest sprawdzić stan urządzeń zabawowych oraz przestrzeń placu zabaw. W razie stwierdzenia nieprawidłowości, nie należy wprowadzać dzieci na plac zabaw.
Na plac zabaw może być wnoszony dodatkowy sprzęt sportowy oraz zabawki – za bezpieczeństwo zabaw oraz za powierzony sprzęt odpowiadają opiekunowie grup. W razie zaistnienia wypadku należy udzielić dziecku pomocy przed-lekarskiej, powiadomić dyrektora placówki oraz
rodziców/prawnych opiekunów.
W czasie prowadzenia zajęć oraz po zamknięciu placówki obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania na placu zabaw osób nieupoważnionych.
Regulamin obowiązuje wszystkich pracowników żłobka, rodziców/prawnych opiekunów dzieci
i inne osoby upoważnione przez rodziców do opieki nad dziećmi, a przebywające na terenie
placu zabaw.
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 trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
O wszelkich aktach wandalizmu lub innych niebezpiecznych zdarzeniach mających miejsce na
placu zabaw poinformować należy pracownika żłobka, dyrektora lub zadzwonić pod jeden
z numerów alarmowych 997, 998, 999,112.

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr……….
Rady Gminy Nadarzyn
z dnia…………………2019 r.

Regulamin korzystania z placów zabaw przy szkołach podstawowych Gminy Nadarzyn
(w Młochowie, Woli Krakowiańskiej, Ruścu).
1. Plac zabaw znajdujący się na terenie szkoły, jest własnością Gminy Nadarzyn zarządzaną
przez Dyrektora szkoły; plac zabaw przeznaczony jest dla dzieci uczęszczających do placówki.
2. Plac zabaw jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 17:00 i służy zabawie,
rekreacji i wypoczynkowi dzieci od 5 do 15 roku życia.
3. W dniach nauki szkolnej plac zabaw jest przede wszystkim do dyspozycji uczniów szkoły. Za
bezpieczeństwo dzieci przebywających w szkole i korzystających z placu zabaw,
odpowiadają nauczyciele, pomoc nauczyciela oraz inni pracownicy wskazani przez dyrektora.
4. Dyrektor szkoły nie ponosi odpowiedzialności za wypadki osób, które korzystają z placu
zabaw i urządzeń stanowiących jego wyposażenie, bez zgody dyrektora i poza godzinami
pracy szkoły.
5. Podczas uroczystości szkolnych z udziałem rodziców, odbywających się na terenie placu
zabaw, za bezpieczeństwo dzieci odpowiadają rodzice lub opiekunowie dziecka.
6. Odbierając dziecko z placu zabaw, rodzice oraz osoby upoważnione mają obowiązek
powiadomić o tym fakcie nauczyciela.
7. Z chwilą odbioru dziecka, rodzic ponosi pełną odpowiedzialność za jego zdrowie
i życie.
8. Z urządzeń zabawowych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem oraz przestrzegać
następujących reguł:
1) w pobliżu urządzeń zabawowych zabronione są gry zespołowe,
2) zabronione jest wchodzenie na górne elementy konstrukcji urządzeń zabawowych,
szczególnie dotyczy to huśtawek, dachów domków, dachu pociągu, toru przeszkód, itp.,
3) zabronione jest korzystanie z urządzeń zabawowych typu bujawka przez więcej niż jedno
dziecko na jednym miejscu,
4) na terenie placu zabaw zabroniona jest jazda na deskorolce, hulajnodze, rolkach, rowerze
itp.
9. 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 trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi, ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach.
10. O wszelkich aktach wandalizmu lub innych niebezpiecznych zdarzeniach mających miejsce
na placu zabaw poinformować należy pracownika szkoły, dyrektora lub zadzwonić pod jeden
z numerów alarmowych 997, 998, 999,112.

