
UCHWAŁA NR XXIII/277/2020  
Rady Miasta Sandomierza 

z dnia 26 sierpnia 2020 r. 

w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z obiektu Miejskiego Stadionu Sportowego przy 
ul. Koseły 3a w Sandomierzu. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2020r. poz. 713) Rada Miasta Sandomierza uchwala co 
następuje: 

§ 1.  

Uchwala się Regulamin korzystania z Miejskiego Stadionu Sportowego w Sandomierzu przy ul. 

Koseły 3a, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza. 

§ 3.  

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

Województwa Świętokrzyskiego. 

 

  
 

Przewodniczący Rady 
Miasta Sandomierza 

 
 

Wojciech Czerwiec 
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REGULAMIN MIEJSKIEGO STADIONU SPORTOWEGO 

W SANDOMIERZU UL. KOSEŁY 3a 

§ 1 

ZAKRES OBOWIĄZYWANIA 

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje na obszarze Miejskiego Stadionu Sportowego, zlokalizowanego 

przy ulicy Koseły 3a w Sandomierzu, którego administratorem jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 

w Sandomierzu. 

2. Regulamin określa zasady przebywania na stadionie oraz korzystania z jego boisk, urządzeń 

sportowych i pomieszczeń. 

3. Osoby przebywające na terenie stadionu podlegają  przepisom  niniejszego regulaminu. 

4. Wejście na teren stadionu oznacza automatycznie bezwzględną akceptację zasad na nim 

obowiązujących. 

§ 2 

PRZEZNACZENIE 

1. Stadion jest miejscem, na którym odbywają się imprezy sportowe, rekreacyjne, kulturalne, estradowe 

oraz zajęcia sportowe. 

2. Dostęp do obiektu następuje za zgodą administratora. 

§ 3 

ZASADY KORZYSTANIA ZE STADIONU 

1. Na terenie Stadionu mogą przebywać osoby korzystające z usług oraz osoby przebywające zgodnie  

z ustalonym harmonogramem zajęć lub realizujące plan treningowy. 

2. Grupy zorganizowane korzystają z boisk, urządzeń sportowych i zaplecza socjalnego pod opieką 

trenera lub kierownika danej grupy, który odpowiada za ich bezpieczeństwo oraz prawidłowe i zgodne 

z przeznaczeniem wykorzystywanie powierzonego mienia. 

3. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zastrzega sobie prawo zmiany terminu i miejsca wykorzystania 

Stadionu w przypadkach, które stanowią zagrożenie dla jego jakości użytkowej. 

4. Administrator może  odmówić wstępu na teren Stadionu wszelkim osobom, których obecność może 

być uznana za zagrożenie dla bezpieczeństwa, porządku, dobrego wizerunku i interesów obiektu. 

5. Korzystający zobowiązani są do bezwzględnego podporządkowania się poleceniom kierownictwa  

i pracowników obsługi technicznej Stadionu. 

 

 

 

Załącznik do uchwały Nr XXIII/277/2020 

Rady Miasta Sandomierza

z dnia 26 sierpnia 2020 r.
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§  4 

ZASADY KORZYSTANIA UCZESTNIKÓW ZE STADIONU PODCZAS IMPREZY 

SPORTOWEJ 

 

1. Niniejsze  zasady uczestnictwa w  imprezie sportowej odbywającej się na Miejskim Stadionie 
Sportowym w Sandomierzu wraz ze stosownymi przepisami obowiązującego prawa obowiązują 
wszystkie osoby, które przebywają na terenie stadionu/obiektu/imprezy (dalej "Stadion"). 

2. Wstęp na Stadion jest możliwy wyłącznie za okazaniem ważnego biletu na imprezę sportową i/lub na 
innych warunkach określonych przez Organizatora. 

3. Uczestnik imprezy sportowej przyjmuje do wiadomości, że Organizator zobowiązany jest do 
wyznaczenia jednej osoby odpowiedzialnej za organizację i bezpieczeństwo imprezy oraz 
odpowiedniej liczby członków służb Organizatora podczas przebiegu imprezy (nie mniejszą niż 
wymagana regulaminem określonym przez Podmiot zarządzający rozgrywkami). Osoby te muszą być 
ubrane w jednolite, dobrze widoczne kamizelki oraz posiadać w widocznym miejscu wydany przez 
organizatora identyfikator. Obowiązek ten dotyczy także osób realizujących obsługę prasową, 
medialną i innych uprawnionych przez organizatora do przebywania poza miejsca przeznaczonymi 
dla publiczności.  

§  5 

ZASADY KORZYSTANIA ZE STADIONU PRZEZ ORGANIZATORA MECZY 

PIŁKARSKICH 

 

4. Mecze piłkarskie muszą być rozgrywane zgodnie z zasadami, regulaminami i przepisami Polskiego 

Związku Piłki Nożnej. 

5. Organizatorem jest  upoważniona jednostka organizacyjna  przeprowadzająca imprezę sportową. 

6. Organizator zapewnia udział służb porządkowych oraz kierującego tymi służbami kierownika do 

spraw bezpieczeństwa oraz zapewnia bezpieczeństwo osobom uczestniczącym w imprezie. 

7. Organizator dokonuje zabezpieczenia pod względem medycznym oraz przeciwpożarowym. 

8. Organizator meczy piłki nożnej jest zobowiązany do: 

a)  podpisania  protokołu przekazania i odbioru obiektu /załącznik nr.1/ 

b)  udostępnienia obiektu na godzinę przed planowanym rozpoczęciem meczu 

c)  zakazu  powrotu na teren obiektu osobom, które opuściły stadion w trakcie trwania meczu 

d)  zapewnienia zabezpieczenie imprezy przez licencjonowaną firmę ochrony 

e)  zabezpieczenia obiektu za pomocą monitoringu wizyjnego przez osobę do tego wyznaczoną 

f) zapewnienia pomieszczenia dla dowódcy kierowania działaniami porządkowo – ochronnymi  

    w tym Policji. 

 

§ 6 

 
ORGANIZATOR ODMAWIA WSTĘPU NA STADION OSOBIE: 

 
1. Rażąco naruszającej postanowienia niniejszego Regulaminu podczas innych imprez sportowych 

organizowanych na stadionie. 
2. Nieposiadającej dokumentu pozwalającego na identyfikację osoby uczestniczącej w imprezie. 
3. Co do której zachodzi uzasadnione podejrzenie pozostawania pod wpływem alkoholu, środków 

odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków. 
4. Zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla          

bezpieczeństwa lub porządku publicznego. 
5. Posiadającej tzw. przedmioty zabronione, których wykaz znajduje się poniżej. 
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§ 7 
 

ZABRANIA SIĘ WNOSZENIA I POSIADANIA NA STADIONIE: 
1. Przedmiotów niebezpiecznych, w tym w szczególności broni palnej, pneumatycznej, gazowej oraz 

innych przedmiotów, które mogłyby zostać wykorzystane jako broń lub do zadawania ran ciętych, 
pchnięć lub ran kłutych bądź jako pociski, w tym także parasoli o ostrym zakończeniu. 

2. Materiałów wybuchowych oraz wyrobów pirotechnicznych, w tym fajerwerków, kul świecących, 
rac, lamp stroboskopowych, mieszanek dymnych, świec dymnych, petard hukowych itp. 

3. wszelkiego rodzaju napojów alkoholowych, środków odurzających i psychotropowych lub innych 
podobnie działających środków. 

4. Wszelkiego rodzaju szklanych butelek, kubków, dzbanków jak również innych przedmiotów 
wykonanych ze, szkła lub innego kruchego, tłukącego lub szczególnie twardego materiału. 

5. Materiałów o charakterze rasistowskim, ksenofobicznym, wulgarnym, politycznym. 
6. Pojemników do rozpylania gazów, substancji żrących, łatwopalnych lub farbujących. 
7. Dużych rozmiarów drzewców flagowych, - dozwolone są jedynie elastyczne maszty plastikowe  

i tzw. maszty podwójne, których długość nie przekracza 1 m, a średnica 1 cm. 
8. Transparentów, banerów, flag i tzw. sektorówek o wymiarach większych niż  

2,0 m x 1,5 m, które mogą posłużyć do uniemożliwienia lub utrudnienia identyfikacji osób 
dopuszczających się łamania postanowień niniejszego Regulaminu, a także o wymiarach mniejszych 
innych przedmiotów, jeśli z okoliczności towarzyszących wynika, że mogą posłużyć do 
uniemożliwienia lub utrudnienia identyfikacji osób. 

9. Przedmiotów wytwarzających niewspółmierny do okoliczności hałas, w tym w szczególności 
wszelkich przedmiotów z napędem mechanicznym lub elektrycznym. 

10. Dużych i nieporęcznych przedmiotów takich jak kaski, drabiny, stołki, (składane) krzesła. 
11. Wskaźników laserowych. 
12. Piłek sportowych i plażowych. 
13. Wszelkich materiałów lub przedmiotów promocyjnych lub komercyjnych za wyjątkiem materiałów  

dopuszczonych przez Organizatora. 
14. Dużych ilości papieru i/lub rolek papieru, serpentyn itp. 

 
§ 8 

 

ZABRANIA SIĘ PODEJMOWANIA NA TERENIE STADIONU NASTĘPUJĄCYCH DZIAŁAŃ: 
 

1. Używania przedmiotów w celu utrudnienia lub uniemożliwienia identyfikacji, a w szczególności 
zasłaniających twarz lub postać. 

2. Używania przedmiotów wytwarzających niewspółmierny do okoliczności hałas, w tym trąbek lub  
gwizdków, z uwagi na możliwość zagłuszenia podawanych komunikatów lub zagrożenia dla 
zdrowia innych uczestników imprezy. 

3. Wchodzenia na obszary nieprzeznaczone dla uczestników imprezy, m.in. bieżnię, płytę boiska, 
pomieszczenia służbowe, płoty, maszty, konstrukcje i instalacje, itp. 

4. Rzucania przedmiotami lub rozlewania płynów w kierunku płyty boiska lub w innych uczestników 
imprezy. 

5. Rozniecania lub podsycania ognia, odpalania petard, fajerwerków, świec dymnych oraz innych 
środków pirotechnicznych. 

6. Zaśmiecania terenu Stadionu, niszczenia jego urządzeń poprzez malowanie, oklejanie, 
uszkadzanie. 

7. Stania na siedziskach/krzesełkach na trybunach. 
8. Postępowania w sposób, który może być interpretowany przez innych jako prowokujący, 

stwarzający zagrożenie, dyskryminujący, wulgarny lub obraźliwy. 
9. Postępowania w sposób stwarzający zagrożenie dla bezpieczeństwa innych uczestników lub 

porządku publicznego min., poprzez ustawianie w miejscach przeznaczonych dla publiczności 
tymczasowych konstrukcji nie wynikających z projektu budowlanego typu podesty, siedziska i itp. 

10. Sprzedaży towarów i biletów, dystrybucji materiałów drukowanych lub podejmowania innych 
działań promocyjnych lub komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody Organizatora (lub 
upoważnionej osoby wyznaczonej przez Organizatora), a także prowadzenia zbiórek bez 
wymaganego zezwolenia. 

11. Wszelkich innych zachowań niedozwolonych, niebezpiecznych lub stanowiących zagrożenie dla 
wszystkich osób przebywających na stadionie. 
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§ 9 
 

BEZ WYRAŹNEGO ZEZWOLENIA ORGANIZATORA NA STADION NIE MOGA BYĆ 
WPROWADZANE: 

 
1. Zwierzęta za wyjątkiem psów – przewodników. 

§  10 

OBOWIĄZKI UCZESTNIKA IMPREZY 

Od momentu wejścia na Stadion, wszystkie osoby zobowiązane są: 
1. Postępować w taki sposób, by nie wyrządzić krzywdy, nie zranić, niepotrzebnie nie blokować innych 

osób bądź im nie zagrażać i nie przeszkadzać ani nie uszkodzić czegokolwiek. 
2. Stosować się do niniejszego Regulaminu oraz wytycznych Organizatora (lub upoważnionej osoby 

wyznaczonej przez Organizatora). Wytyczne wydane przez członków służb muszą być przestrzegane,  
a odmowa współpracy może skutkować usunięciem ze Stadionu 

a) Członkowie służb Organizatora są upoważnieni do wezwania osoby celu poddania się kontroli - w 
tym z wykorzystaniem środków technicznych - czy osoby stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa 
i porządku publicznego, a w szczególności, czy pozostają pod wpływem alkoholu, narkotyków lub 
innych środków odurzających bądź w posiadaniu broni lub innych niedozwolonych przedmiotów. 

b) Osoby niestosujące się do wytycznych Organizatora (lub upoważnionej osoby wyznaczonej przez 
Organizatora) i stwarzające zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, bądź objęte 
zakazem wstępu na daną imprezę sportową nie zostaną wpuszczone na Stadion lub zostaną usunięte 
ze Stadionu z uwzględnieniem dalszych konsekwencji, w tym z uwzględnieniem przekazania Policji. 

3. Organizator zastrzega sobie, że może wprowadzić dalsze wyjątkowe środki kontroli w celu 
zapobieżenia zagrożenia życia, zdrowia lub mienia bądź zmniejszenia lub wyeliminowania takiego 
zagrożenia  

§  12 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Nieprzestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu spowodować może wydaleniem osoby  

z terenu Stadionu. 

2. W kwestiach nienormowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa. 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu korzystania 

z Miejskiego Stadionu Sportowego w Sandomierzu 

 

Protokół przekazania obiektu 

 

Przekazanie Obiektu Miejskiego Stadionu Sportowego MOSiR przy ulicy Koseły 3a w Sandomierzu   

w  celu zorganizowania imprezy sportowej*, masowej*, innej: …………………..…………………… 

 

1. Organizator: …………………………………………………………………………………………….   

2. Nazwa imprezy: ……………………………………………………………………………………..…. 

 

Data: dzień……….. miesiąc ………………………rok……….…  godziny od ….….…do………….. 

3.   Nazwisko i imię Kierownika imprezy …………………………….……………………..……………. 

4.  Strona przekazująca obiekt oświadcza, że instalacje i urządzenia elektryczne, oświetlenie 

awaryjne/ewakuacyjne/ są  sprawne. 

5. Strona przekazująca obiekt oświadcza, że sieć hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych, podręczny sprzęt 

gaśniczy są sprawne, kompletne i posiadają ważne przeglądy techniczne. 

6. Strona przekazująca obiekt oświadcza, że stan techniczny obiektu oraz jego wyposażenie jest kompletne i w pełni 

sprawne. Drogi ewakuacyjne spełniają wymogi. 

7. Stan pod względem sanitarnym i porządkowym jest dobry, co jednocześnie przyjmujący potwierdza  

i zobowiązuje się oddać obiekt w stanie nie pogorszonym . Odbiór obiektu nastąpi osobnym protokołem odbioru. 

8. Strona przyjmująca obiekt oświadcza, że jest zapoznana z postanowieniami Regulaminu Obiektu,  

a także z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego dla obiektu. Jednocześnie zobowiązuje się do ich ścisłego 

przestrzegania w/w dokumentów. 

9. Strona przyjmująca obiekt jest zobowiązania do prowadzenia imprezy zgodnie  

z obowiązującym prawem, wydanymi pozwoleniami jednostek opiniujących i ponosi odpowiedzialność materialną 

za wszelkie szkody i zniszczenia.  

10.Należność za wynikłą szkodę lub zniszczenie musi być uregulowana gotówką na podstawie oszacowania szkody 

lub zniszczenia  po wystawieniu faktury przez przekazującego.  

 Przyjmujący może naprawić wynikłą szkodę na koszt własny po uzgodnieniu terminu i zasad naprawy  

z administratorem obiektu. 

11.Strona przyjmująca obiekt jest zobowiązana zapewnić zabezpieczenie imprezy od strony technicznej. 

12. Strona przyjmująca obiekt jest zobowiązana zapewnić dostęp do obiektu pracownikom MOSiR, jeśli wykonują 

w trakcie trwania imprezy swoje obowiązki. 

13.Strona przyjmująca obiekt jest zobowiązana umożliwić dostęp do obiektów sportowych wszystkim 

korzystającym w tym czasie z usług MOSiR – nie dotyczy meczu o podwyższonym ryzyku. 

14.Strona przyjmująca obiekt jest zobowiązana do zapewnienia ciągłości przejazdu na istniejących drogach: 

pożarowej i ewakuacyjnej. 

15.Strona przyjmująca obiekt w celu zorganizowania meczu piłki nożnej zgodnie z zasadami i przepisami PZPN 

jest zobowiązana  do zastosowania i przestrzegania Regulaminu Miejskiego Stadionu Sportowego MOSiR w 

Sandomierzu ul. Koseły 3a. * 

16. Biorący obiekt oświadcza, że uzyskał zgodę odpowiednich organów na przeprowadzenie imprezy masowej na 

Miejskim Stadionie Sportowym w Sandomierzu.* 
 

Uwaga: Przekazano klucze: 

  - do bram: nr 1, nr 2, Bramy Pożarowej, Bramy Wewnętrznej nr 9 

  - do wejść: nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6 

  - do furtek od kortów tenisowych: nr 5, nr 6 

  - do rolet: nr 01, nr 02 

  - do pomieszczeń: nr 0.18, nr 0.23, nr 0.30 

  - inne:…………………………………………………………………………………………………………… 

 

        Przekazujący:                                                                                    Przyjmujący: 

 

………………………………                                                       …...………………………..… 
   /czytelny podpis i pieczęć imienna/                                                                                                   / czytelny podpis i pieczęć imienna/ 

 

 

* Niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 2 do Regulaminu korzystania 

z Miejskiego Stadionu Sportowego w Sandomierzu 

Protokół odbioru obiektu 

 

 

Odbiór obiektu Miejskiego Stadionu Sportowego MOSiR przy ulicy Koseły 3a w Sandomierzu przez stronę 

przekazującą od strony przyjmującej jako organizatora  imprezy masowej, sportowej itp. 

1. Organizator, nazwa i termin imprezy /data, godzina/…………………………………...………… 

…………………………………………………………………………………………………….. 

2.   Nazwisko i imię Kierownika imprezy………………………………………………….. 

3.   Stwierdza się, że stan techniczny obiektu zgodnie z  „Protokołem  przekazania  obiektu ”, 

- nie budzi zastrzeżeń / budzi zastrzeżenia, 

 strona wynajmująca, wywiązała się /  nie wywiązała się z zawartych postanowień, 

-  występują / nie występują – następujące uwagi: 

1.……………………………………………………………………………………………………………2.………

……………………………………………………………………………………………………3.…………………

………………………………………………………………………………………… 

4……………………………………………………………………………………………………………. 

5……………………………………………………………………………………………………………. 

6……………………………………………………………………………………………………………. 

4.  Na podstawie w/w ustaleń dokonuje odbioru obiektu bez zastrzeżeń/ z zastrzeżeniami -  jak wyżej. 

Odebrano klucze: 

- do bram: nr 1, nr 2, Bramy Pożarowej, Bramy Wewnętrznej nr 9 

 - do wejść: nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6 

 - do furtek od kortów tenisowych: nr 5, nr 6 

 - do rolet: nr 01, nr 02 

 - do pomieszczeń: nr 0.18, nr 0.23, nr 0.30 

 - inne:…………………………………………………………………………………………………………… 

 

5. Wartość szkody lub zniszczenia  szacuje się na kwotę…………………………. na podstawie cen 

detalicznych, kosztorysu powykonawczego, roboczo - godziny pracownika MOSiR, 

 inne oszacowanie szkody lub zniszczenia podać  jakie: 

……………………………………………….………………………………………………………… 

 

 

 

 

          Przekazujący:                                                                                       Odbierający: 

 

    ……………………………….                                                      ………………………………. 

        /czytelny podpis i pieczęć imienna/                                                                 /czytelny podpis i pieczęć imienna / 
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 40. ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, na podstawie upoważnień ustawowych,
gminie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze gminy. W
myśl ust. 2 pkt. 4 tego przepisu organy gminy mogą wydawać akty prawa miejscowego w zakresie zasad i
trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.
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