
OBWIESZCZENIE
RADY MIEJSKIEJ W PASŁĘKU

z dnia 26 kwietnia 2013 r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr II/20/11 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 31 marca 2011 
roku w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej 

stanowiących własność Miasta i Gminy, usytuowanych na terenie miasta Pasłęka 

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych 
aktów prawnych (tekst jednolity - Dz.U. z 2011 r. Nr 197 poz. 1172, zm.: z 2011 r. Nr 117, poz. 676, Nr 232, poz. 
1378) ogłasza się zawarty w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nr II/20/11 Rady 
Miejskiej w Pasłęku z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów 
i urządzeń użyteczności publicznej stanowiących własność Miasta i Gminy, usytuowanych na terenie miasta 
Pasłęka. (Dz.Urz. Woj. W-M Nr 65 poz. 1078 z dnia 27 maja 2011 r.), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych: 

1) uchwałą Nr III/35/12 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie zmiany uchwały nr 
II/20/11 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych 
obiektów i urządzeń użyteczności publicznej stanowiących własność Miasta i Gminy, usytuowanych na terenie 
miasta Pasłęka. (Dz.Urz. Woj. W-M poz. 1818 z 11 czerwca 2012 r.). 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Pasłęku 

mgr Stanisław Paździor
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Załącznik
do Obwieszczenia Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 26 kwietnia 2013 roku
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego 
uchwały nr II/20/11 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 31 
marca 2011 roku w sprawie zasad i trybu korzystania z 
gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej 
stanowiących własność Miasta i Gminy, usytuowanych 
na terenie miasta Pasłęka.

UCHWAŁA NR II/20/11
RADY MIEJSKIEJ W PASŁEKU

z dnia 31 marca 2011 r.

w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej stanowiących 
własność Miasta i Gminy, usytuowanych na terenie miasta Pasłęka.

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. : Dz.U. Nr 23, poz. 220, Dz.U. 
Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz.U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 214, poz.1806, zm. z 2003 r. : 
Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162, poz. 1568, zm. z 2004 r.: Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. Nr 116, 
poz. 1203, zm. z 2005 r. : Dz. U. Nr 172, poz. 1441, Dz. U. Nr 175, poz. 1457, zm. z 2006 r.: Dz. U. Nr 17, 
poz. 128, Dz.U. Nr 181, poz. 1337, zm. z 2007 r. nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 
2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 zm.z 2009 r. Dz. U. Nr 52, poz. 420, Dz. U. Nr 157, poz. 1241, 
zm. z 2010 r. Dz. U. Nr 28, poz. 142 i 146, Dz. U. Nr 40, poz. 230, Dz. U. Nr 106, poz. 675, zm. z 2011 r. Nr 
21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, zm. z 2012 r. poz. 
567, zm. z 2013 r. poz. 153)                 

Rada Miejska w Pasłęku uchwala, co następuje:

§ 1. 
Uchwala się regulaminy określające zasady korzystania z obiektów sportowych, rekreacyjnych i placów 
zabaw, mających charakter gminnych obiektów użyteczności publicznej, położonych na terenie miasta 
Pasłęka, tj.:

1) Regulamin stadionu miejskiego w Pasłęku, położony na działce nr 535 przy ul. Kraszewskiego 2 w 
Pasłęku, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały,
2) Regulamin kortów tenisowych w Pasłęku, położonych na działce nr 535 przy ul. Sprzymierzonych w 
Pasłęku, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.

§ 2. 
1. Uchwala się regulamin placu zabaw dla dzieci stanowiący załącznik nr 3 do uchwały.
2. Nadaje się regulamin, o którym mowa w ust. 1 następującym obiektom:

1) placowi zabaw dla dzieci, położonemu na działce nr 37 przy ul. Westerplatte w Pasłęku,
2) placowi zabaw dla dzieci, położonemu na działce nr 36/11 przy ul. 11 Listopada w Pasłęku,
3) placowi zabaw dla dzieci, położonemu na działkach nr 487, 488 i 489 przy ul. Kusocińskiego w 
Pasłęku,
4) placowi zabaw dla dzieci, położonemu na działce nr 63 w Parku Ekologicznym przy ul. Partyzantów
w Pasłęku.

§ 3. 
1. Uchwala się regulamin boiska sportowego stanowiący załącznik nr 4 do uchwały.
2. Nadaje się regulamin, o którym mowa w ust. 1 następującym obiektom:

1) boisku sportowemu, położonemu na działce nr 271/9 przy ul. Piłsudskiego w Pasłęku,
2) boisku sportowemu, położonemu na działce nr 36/11 przy ul. 11 Listopada w Pasłęku,
3) boisku sportowemu, położonemu na działkach nr 487, 488 i 489 przy ul. Kusocińskiego w Pasłęku.

§ 4. 
Zobowiązuje się administratora obiektów sportowych, rekreacyjnych i placów zabaw do wywieszenia treści 
uchwalonego regulaminu na terenie obiektu, którego regulamin dotyczy, w sposób umożliwiający 
użytkownikom tegoż obiektu zapoznanie się z treścią regulaminu.

§ 5. 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pasłęka.

§ 6. 
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Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko – Mazurskiego i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy 
ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pasłęku oraz publikację w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 
Miejskiego w Pasłęku.
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Załącznik Nr 1
                                                                                                       do uchwały Nr II/20/11                         
                                                                                                       Rady Miejskiej w Pasłęku        
                                                                                                       z dnia 31 marca 2011 roku

REGULAMIN  STADIONU  MIEJSKIEGO  W  PASŁĘKU

§1.1. Stadion Miejski w Pasłęku zwany w dalszej części regulaminu „stadionem” jest obiektem     
         użyteczności publicznej Miasta i Gminy Pasłęk.  
     2. Administratorem stadionu jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pasłęku, z siedzibą     
         przy ul. Kraszewskiego 2.
§2.1. Stadion jest obiektem służącym upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu oraz realizacji      
         statutowych celów i zadań Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pasłęku.
     2. Stadion może być wykorzystywany wyłącznie do uprawiania tych dyscyplin sportowych,  
         do których jest technicznie przystosowany i właściwie wyposażony.
     3. Stadion za zgodą właściciela lub administratora może być doraźnie wykorzystywany na     
          inne cele niż te, o których mowa w ust. 1 i 2.
§3.1. Ze stadionu można korzystać po uzyskaniu zgody administratora na warunkach z nim   
          uzgodnionych.
     2. Użytkownicy stadionu korzystają z obiektu po zapoznaniu się z regulaminem korzystania  
          ze stadionu.
     3. Właściciel stadionu lub działający w jego imieniu administrator mogą wyłączyć czasowo   
          obiekt lub jego część z użytkowania.
     4. Terminy i godziny otwarcia stadionu oraz korzystania z poszczególnych urządzeń stadionu 
        ustala administrator, stosownie do pory roku, w formie harmonogramu, który umieszcza przy 
        wejściu do obiektu.1
§4. Osoby obecne na stadionie w charakterze widzów obowiązane są w szczególności do:
        1) stosowania się do poleceń administratora lub służby porządkowej,
        2) przestrzegania przepisów bhp, ppoż. ewakuacyjnych i porządkowych,
        3) przestrzegania przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez   
            masowych (Dz. U. Nr 62, poz.504 z późniejszymi zmianami).
§5.1. Dzieci do lat 7 mogą korzystać ze stadionu lub przebywać na jego terenie w charakterze   
         widzów wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
     2. Za osoby nieletnie korzystające ze stadionu odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie        
         prawni.
     3. Osoby pełnoletnie korzystają z obiektu na własną odpowiedzialność.
     4. Za bezpieczeństwo korzystających ze stadionu podczas zawodów sportowych i imprez  
         kulturalnych, rekreacyjnych, rozrywkowych, itp. oraz podczas przedsięwzięć, o których   
         mowa w §2 ust.3 odpowiada organizator.
§6. Na terenie stadionu, z zastrzeżeniem §2 ust. 3, obowiązują wynikające z niniejszego   
      regulaminu oraz przepisów odrębnych zakazy:
      1) wnoszenia materiałów pirotechnicznych, za wyjątkiem dni, w których dopuszczone   
          zostało przepisami prawa ich użycie,
      2) wnoszenia szkodliwych substancji chemicznych, broni i innych przedmiotów     
          niebezpiecznych dla zdrowia i życia korzystających z obiektu,
      3) palenia tytoniu, wnoszenia i spożywania alkoholu,
      4) pozostawiania śmieci i odpadów,
      5) wprowadzania zwierząt,
      6) wjeżdżania pojazdami dwu i jednośladowymi oraz wprowadzania innego sprzętu     
           niezgodnego z przeznaczeniem stadionu,
       7) parkowania poza miejscami do tego wyznaczonymi,
       8) nieobyczajnego zachowania i używania wulgarnego słownictwa,
       9) zachowań mających na celu obrazę lub naruszenie godności osobistej, w szczególności z   
           przyczyn rasowych, narodowych lub wyznaniowych,
     10) rzucania wszelkimi przedmiotami z trybun,
     11) przebywania w miejscach oznaczonych jako niedostępne dla osób nieupoważnionych lub      
          w miejscach, które z racji ich funkcji nie są przeznaczone do powszechnego użytku, takich     
           zwłaszcza jak płyta boiska oraz inne obiekty i urządzenia służące uprawianiu sportu,
     12) wchodzenia na ogrodzenia, drzewa, słupy, maszty, dachy, itp.,
     13) prowadzenia zbiórek pieniężnych bez stosownego zezwolenia,
     14) zakłócania porządku lub korzystania ze stadionu,
     15) prowadzenia sprzedaży towarów i usług,Id: QBIEF-SBEJR-VUXOX-GIIOZ-PJYNK. Podpisany Strona 4
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     16) palenia ognisk, umieszczania reklam i ogłoszeń,
     17) korzystania ze stadionu i jego wyposażenia w sposób niezgodny z przeznaczeniem,
     18) korzystania ze stadionu od godz. 22°°  do godz. 6°° w sposób zakłócający ciszę nocną,
     19) korzystania ze stadionu i przebywania na terenie stadionu osób nieuprawnionych w czasie gdy
           stadion jest zamknięty.2
§7. Na terenie stadionu, z zastrzeżeniem §2 ust. 3  nie mogą przebywać:
      1) osoby będące pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających,
      2) osoby poniżej 14 roku życia bez pełnoletniego opiekuna po zapadnięciu zmroku,
      3) osoby niepełnoletnie bez pełnoletniego opiekuna od godz. 22°° do godz. 6°°.
§8. (uchylony)3

§9. (uchylony)3
§8. Korzystający ze stadionu zobowiązani są bezwzględnie stosować się do postanowień     
        regulaminu.4
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                                                                                                           Załącznik Nr 2
                                                                                                           do uchwały Nr II/20/11                         
                                                                                                           Rady Miejskiej w Pasłęku        
                                                                                                           z dnia 31 marca 2011 roku

REGULAMIN  KORTÓW  TENISOWYCH W PASŁĘKU

§1.1. Korty tenisowe zwane w dalszej części regulaminu „kortami” są obiektem użyteczności     
         publicznej Miasta i Gminy Pasłęk.  
     2. Administratorem kortów jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pasłęku, z siedzibą   
         przy ul. Kraszewskiego 2.
§2. Korty mogą być wykorzystywane wyłącznie do uprawiania dyscypliny sportu tenis ziemny.
§3.1. Administrator, stosownie do pory roku, ustala harmonogram otwarcia kortów tenisowych,     
         który wywiesza w gablocie przy wejściu na teren kortów.
     2. Korty tenisowe za zgodą administratora obiektu mogą być wykorzystywane do    
         organizowania zawodów i turniejów tenisa ziemnego, mających charakter imprez    
         masowych.
     3. Udostępnienie kortów do celów, o których mowa w ust. 2 następuje na podstawie umowy                      
         zawartej przez organizatora imprezy z administratorem obiektu, na zasadach określonych     
         w tej umowie, z uwzględnieniem postanowień niniejszego regulaminu. 
§4.1. Korty tenisowe są obiektem powszechnie dostępnym, z którego można korzystać po    
         wykupieniu biletu w kasie administratora.
     2. Wysokość opłat za korzystanie z kortów podana jest w cenniku, dostępnym w siedzibie     
         administratora obiektu. 
     3. Użytkownicy kortów tenisowych korzystają z obiektu po zapoznaniu się z regulaminem     
         korzystania z kortów.
     4. Wstęp na korty jest możliwy tylko w obuwiu do tenisa ziemnego odpowiednim do 

nawierzchni.
     5. Możliwa jest rezerwacja kortów.
     6. Pierwszeństwo korzystania z kortów tenisowych mają osoby, które dokonały wcześniejszej        
         rezerwacji i opłaty. 
     7. W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych administrator obiektu może    
         wyłączyć czasowo korty z użytkowania.
     8. Jeżeli w terminie dokonanej i opłaconej rezerwacji korty będą zamknięte z powodu 
         niesprzyjających warunków atmosferycznych, rezerwujący ma prawo do zamiany terminu     
         rezerwacji na inny wolny termin lub zwrotu zakupionego biletu.
§5. Korzystający z kortów tenisowych zobowiązani są do:
      1) zachowania czystości i porządku,
      2) uporządkowania nawierzchni kortu w ramach wynajętego czasu gry,
      3) zachowywania się w sposób umożliwiający grę osobom na sąsiednim korcie.
§6.1. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na kortach tenisowych wyłącznie pod opieką osób     
         dorosłych.
     2. Za osoby nieletnie korzystające z kortów odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie        
         prawni.
     3. Osoby pełnoletnie korzystają z obiektu na własną odpowiedzialność.
     4. Za bezpieczeństwo korzystających z kortów podczas zawodów sportowych i turniejów o   
         których mowa w §3 ust.2 odpowiada organizator.

§7. Na terenie kortów tenisowych obowiązują wynikające z niniejszego regulaminu oraz   
      przepisów odrębnych zakazy:
      1) wnoszenia materiałów pirotechnicznych, szkodliwych substancji chemicznych, broni i     
          innych przedmiotów niebezpiecznych dla zdrowia i życia korzystających z kortów,
      2) palenia tytoniu i spożywania alkoholu oraz zażywania środków odurzających,
      3) pozostawiania śmieci i odpadów,
      4) wprowadzania zwierząt,
      5) wjeżdżania pojazdami dwu i jednośladowymi oraz wprowadzania innego sprzętu     
          niezgodnego z przeznaczeniem kortów,
      6) nieobyczajnego zachowania i używania wulgarnego słownictwa,
      7) zakłócania porządku lub korzystania z kortów,
      8) palenia ognisk, umieszczania reklam i ogłoszeń,
      9) korzystania z kortów i  wyposażenia w sposób niezgodny z przeznaczeniem,
     10) przebywania na terenie kortów poza godzinami otwarcia, o których mowa w §3 ust.1. Id: QBIEF-SBEJR-VUXOX-GIIOZ-PJYNK. Podpisany Strona 6
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§8. (uchylony)5

§9. (uchylony)5
§8. Korzystający z kortów tenisowych zobowiązani są bezwzględnie stosować się do     
      postanowień regulaminu.6
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    Załącznik Nr 3
                                                                                                           do uchwały Nr II/20/11                         
                                                                                                           Rady Miejskiej w Pasłęku        
                                                                                                           z dnia 31 marca 2011 roku

REGULAMIN PLACU ZABAW DLA DZIECI

§1.1. Plac zabaw dla dzieci zwany w dalszej części regulaminu „placem zabaw” lub „placem”     
         jest obiektem użyteczności publicznej Miasta i Gminy Pasłęk.  
     2. Administratorem placu zabaw jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pasłęku, z     
          siedzibą przy ul. Kraszewskiego 2.
§2. Plac zabaw jest obiektem użyteczności publicznej służącym zabawie, rekreacji,   
       wypoczynkowi, wychowaniu i edukacji dzieci.
§3.1. Z placu zabaw mogą korzystać dzieci w wieku do 14 lat.
     2. Dzieci w wieku poniżej 7 lat mogą korzystać z placu tylko pod opieką rodziców lub    
         pełnoletnich opiekunów.
§4.1. Dzieci powinny korzystać z urządzeń stanowiących wyposażenie placu zabaw     
         adekwatnie do ich wieku i rozwoju psychofizycznego, za co odpowiedzialność ponoszą     
         rodzice lub pełnoletni opiekunowie dzieci.
     2. Z urządzeń zabawowych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem, w sposób     
         wskazany przez producenta tych urządzeń.
§5.W celu zapewnienia bezpieczeństwa korzystającym, na terenie placu zabaw
     zabronione jest:
     1) organizowanie zabaw, gier oraz przebywanie w pobliżu urządzeń zabawowych  
        posiadających elementy ruchome, będących w użyciu,
     2) wchodzenie na elementy konstrukcji urządzeń zabawowych do tego nie przeznaczone,
     3) przyjmowanie podczas korzystania z urządzenia zabawowego pozycji innej niż     
        wynikająca z konstrukcji tego urządzenia i jego przeznaczenia,
     4) korzystanie z niesprawnego technicznie urządzenia zabawowego,
     5) korzystanie z placu zabaw i jego wyposażenia niezgodnie z ich przeznaczeniem.
§6.Na terenie placu zabaw obowiązują wynikające z niniejszego regulaminu oraz przepisów         
     odrębnych zakazy:
     1) pozostawiania śmieci i odpadów,
     2) wprowadzania zwierząt,
     3) wjeżdżania pojazdami dwu i jednośladowymi oraz wprowadzania sprzętu i urządzeń        
         zabawowych niezgodnych z przeznaczeniem placu zabaw,
     4) spożywania napojów alkoholowych i palenia tytoniu,
     5) wnoszenia materiałów, substancji i przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu lub      
         zdrowiu i życiu korzystających z placu zabaw,
     6) zakłócania porządku i uniemożliwiania dzieciom korzystania z placu zabaw lub jego  
         urządzeń,
     7) nieobyczajnego zachowania oraz używania wulgarnego słownictwa,
     8) korzystania z urządzeń zabawowych przez osoby w wieku powyżej 14 roku życia,
     9) korzystania z placu zabaw od godz. 22°°  do godz. 6°° w sposób zakłócający ciszę nocną.
§7.Na terenie placu zabaw nie mogą przebywać osoby:
     1) będące pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających,
     2) w wieku powyżej 14 roku życia jeżeli nie pełnią roli opiekuna dziecka korzystającego z      
        placu zabaw,
     3) w wieku do 14 lat bez pełnoletniego opiekuna po zapadnięciu zmroku.
§8 (uchylony)7
§8.Właściciel placu zabaw lub działający w jego imieniu administrator placu mogą czasowo     
       wyłączyć obiekt lub jego część z użytkowania.8

§10.(uchylony)7
§9.Korzystający z placu zabaw zobowiązani są zapoznać się z niniejszym regulaminem i     
       bezwzględnie stosować się do jego postanowień.9
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                                                                                                           Załącznik Nr 4
                                                                                                           do uchwały Nr II/20/11                         
                                                                                                           Rady Miejskiej w Pasłęku        
                                                                                                           z dnia 31 marca 2011 roku

REGULAMIN BOISKA SPORTOWEGO

§1.1. Boisko sportowe zwane w dalszej części regulaminu „boiskiem” jest obiektem  
         użyteczności publicznej Miasta i Gminy Pasłęk.  
     2. Administratorem boiska jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pasłęku, z siedzibą      
         przy ul. Kraszewskiego 2.
§2.1. Boisko sportowe jest obiektem użyteczności publicznej służącym upowszechnianiu kultury  
         fizycznej i sportu.
     2. Boisko może być wykorzystywane wyłącznie do uprawiania tych dyscyplin sportowych,  
         do których jest technicznie przystosowane i właściwie wyposażone.
     3. Boisko za zgodą właściciela lub administratora może być doraźnie wykorzystywane na    
         inne cele niż te, o  których mowa w ust. 1 i 2.
§3.1. Boisko sportowe jest obiektem powszechnie dostępnym.
     2. Korzystanie z boiska jest bezpłatne.
     3. Użytkownicy boiska korzystają z obiektu po zapoznaniu się z regulaminem korzystania z   
          boiska.
     4. Właściciel boiska lub działający w jego imieniu administrator mogą wyłączyć czasowo   
          obiekt lub jego część z użytkowania.
§4. Do korzystania z boiska uprawnione są osoby indywidualne oraz grupy zorganizowane, które        
      mają pierwszeństwo w korzystaniu z boiska przed osobami indywidualnymi.
§5.1. Dzieci do lat 7 mogą korzystać z boiska wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
     2. Za osoby nieletnie korzystające z boiska odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie        
         prawni.
     3. Osoby pełnoletnie korzystają z obiektu na własną odpowiedzialność.
     4. Za bezpieczeństwo korzystających z boiska podczas zawodów sportowych i imprez  
         kulturalnych, rekreacyjnych, rozrywkowych, itp. oraz podczas przedsięwzięć, o których   
         mowa w §2 ust. 3 odpowiada organizator.
§6. Na terenie boiska, z zastrzeżeniem §2 ust. 3, obowiązują wynikające z niniejszego   
      regulaminu oraz przepisów odrębnych zakazy:
      1) wnoszenia materiałów pirotechnicznych, szkodliwych substancji chemicznych, broni i     
          innych przedmiotów niebezpiecznych dla zdrowia i życia korzystających z boiska,
      2) palenia tytoniu i spożywania alkoholu,
      3) pozostawiania śmieci i odpadów,
      4) wprowadzania zwierząt,
      5) wjeżdżania pojazdami dwu i jednośladowymi oraz wprowadzania innego sprzętu     
          niezgodnego z przeznaczeniem boiska,
      6) nieobyczajnego zachowania i używania wulgarnego słownictwa,
      7) zakłócania porządku i korzystania z boiska,
      8) prowadzenia sprzedaży towarów i usług,
      9) palenia ognisk, umieszczania reklam i ogłoszeń,
    10) korzystania z boiska i jego wyposażenia w sposób niezgodny z przeznaczeniem,
    11) korzystania z boiska od godz. 22°°  do godz. 6°° w sposób zakłócający ciszę nocną.

§7. Na terenie boiska nie mogą przebywać:
     1) osoby będące pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających,
     2) osoby poniżej 14 roku życia bez pełnoletniego opiekuna po zapadnięciu zmroku,
     3) osoby niepełnoletnie bez pełnoletniego opiekuna od godz. 22°° do godz. 6°°.
§8. (uchylony)10

§9. (uchylony)10
§8. Korzystający z boiska zobowiązani są bezwzględnie stosować się do postanowień     
        regulaminu.11

_______________________________________________________________________________________
1) § 3 ust. 4 załącznika nr 1 do uchwały Nr II/20/11 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 31 marca 2011 

roku dodany przez § 1 pkt 1 lit.a uchwały  Nr III/35/12 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 26 kwietnia 
2012 roku w sprawie zmiany uchwały nr II/20/11 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 31 marca 2011 
roku w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej 
stanowiących własność Miasta i Gminy, usytuowanych na terenie miasta Pasłęka. (Dz.Urz. Woj. W-
M  poz. 1818 z 11 czerwca 2012 r.).; wszedł w życie 26 czerwca 2012 roku. Strona 9
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2) § 6 pkt 19 załącznika nr 1 do uchwały Nr II/20/11 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 31 marca 2011 
roku dodany przez § 1 pkt 1 lit.b uchwały, o której mowa w odnośniku 1; wszedł w życie 26 czerwca 
2012 roku.

3) § 8 i § 9 załącznika nr 1 do uchwały Nr II/20/11 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 31 marca 2011 
roku uchylone przez § 1 pkt 1 lit.c uchwały, o której mowa w odnośniku 1; zmiany weszły w życie 
26 czerwca 2012 roku.

4) § 10  załącznika nr 1 do uchwały Nr II/20/11 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 31 marca 2011 roku 
otrzymał oznaczenie „§ 8” na podstawie § 1 pkt 1 lit.d uchwały, o której mowa w odnośniku 1; 
zmiana weszła w życie 26 czerwca 2012 roku.

5) § 8 i § 9 załącznika nr 2 do uchwały Nr II/20/11 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 31 marca 2011 
roku uchylone przez § 1 pkt 2 lit.a uchwały, o której mowa w odnośniku 1; zmiany weszły w życie 
26 czerwca 2012 roku.

6) § 10  załącznika nr 2 do uchwały Nr II/20/11 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 31 marca 2011 roku 
otrzymał oznaczenie „§ 8” na podstawie § 1 pkt 2 lit.b uchwały, o której mowa w odnośniku 1; 
zmiana weszła w życie 26 czerwca 2012 roku.

7) § 8 i § 10 załącznika nr 3 do uchwały Nr II/20/11 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 31 marca 2011 
roku uchylone przez § 1 pkt 3 lit.a uchwały, o której mowa w odnośniku 1; zmiany weszły w życie 
26 czerwca 2012 roku.

8) § 9  załącznika nr 3 do uchwały Nr II/20/11 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 31 marca 2011 roku 
otrzymał oznaczenie „§ 8” na podstawie § 1 pkt 3 lit.b uchwały, o której mowa w odnośniku 1; 
zmiana weszła w życie 26 czerwca 2012 roku.

9) § 11  załącznika nr 3 do uchwały Nr II/20/11 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 31 marca 2011 roku 
otrzymał oznaczenie „§ 9” na podstawie § 1 pkt 3 lit.c uchwały, o której mowa w odnośniku 1; 
zmiana weszła w życie 26 czerwca 2012 roku.

10) § 8 i § 9 załącznika nr 4 do uchwały Nr II/20/11 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 31 marca 2011 
roku uchylone przez § 1 pkt 4 lit.a uchwały, o której mowa w odnośniku 1; zmiany weszły w życie 
26 czerwca 2012 roku.

11) § 10  załącznika nr 4 do uchwały Nr II/20/11 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 31 marca 2011 roku 
otrzymał oznaczenie „§ 8” na podstawie § 1 pkt 4 lit.b uchwały, o której mowa w odnośniku 1; 
zmiana weszła w życie 26 czerwca 2012 roku.
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