
  

UCHWAŁA NR XXVII/184/21 

RADY MIASTA SIEMIATYCZE 

z dnia 12 kwietnia 2021 r. 

w sprawie regulaminu korzystania ze stadionu miejskiego przy ul. Nadrzecznej 29 w Siemiatyczach 

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 713 i 1378) Rada Miasta Siemiatycze uchwala regulamin korzystanie ze stadionu miejskiego 

w Siemiatyczach, w następującym brzmieniu: 

§ 1. Niniejszy regulamin określa zasady i tryb korzystania ze stadionu miejskiego położonego przy 

ul. Nadrzecznej 29 w Siemiatyczach, zwanego dalej stadionem. 

§ 2. Stadion służy do prowadzenia rozgrywek piłkarskich, imprez lekkoatletycznych, sportowych 

i kulturalnych. 

§ 3. Przebywać na stadionie oraz korzystać z urządzeń stadionowych w trakcie imprez sportowych 

i kulturalnych mogą tylko osoby posiadające przy sobie ważną kartę wstępu, zaproszenie, bilet lub inny 

dokument uprawniający do przebywania na obiekcie. 

§ 4. Osoba przebywająca na terenie stadionu w trakcie imprez sportowych i kulturalnych jest obowiązana 

okazywać każdorazowo na żądanie służb porządkowych dokument określony w § 3. 

§ 5. Widzowie na stadionie w trakcie imprez sportowych i kulturalnych zajmują miejsca określone 

w karcie/bilecie wstępu lub innym dokumencie uprawniającym do przebywania na obiekcie, chyba że zostaną 

inaczej poinstruowani przez przedstawicieli zarządcy lub Policję. 

§ 6. Każdy jest obowiązany przy wejściu na stadion w trakcie imprez sportowych i kulturalnych bez 

wezwania okazać służbie porządkowej swoją kartę/bilet wstępu lub inny dokument uprawniający do wstępu 

i na żądanie wręczyć do sprawdzenia. 

§ 7. W trakcie imprez sportowych i kulturalnych osoby, które nie posiadają kart/biletów wstępu lub innego 

dokumentu uprawniającego do wejścia na stadion i osoby stwarzające zagrożenie dla bezpieczeństwa nie będą 

wpuszczane na stadion. 

§ 8. Każdy kto przebywa na terenie stadionu powinien zachowywać się tak, aby nie szkodził i nie zagrażał 

innym. 

§ 9. Osoby przebywające na stadionie mają obowiązek stosować się do zarządzeń Policji, straży pożarnej, 

służby porządkowej oraz do zaleceń spikera stadionu wydawanych w związku z przebywaniem widzów  

na stadionie. 

§ 10. Ze względów bezpieczeństwa i dla zwalczania niebezpieczeństw, widzowie są zobowiązani  

na żądanie Policji albo służby porządkowej zajmować miejsca inne niż określone na karcie wejścia na stadion, 

bilecie wstępu lub innego dokumentu uprawniającego do wejścia na stadion, również na innych sektorach. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 14 kwietnia 2021 r.

Poz. 1619



§ 11. Zabrania się: 

1) w trakcie imprez sportowych lub kulturalnych – wnoszenia butelek, kubków, dzbanków lub puszek 

wykonanych z kruchego, pękającego lub twardego materiału; 

2) wnoszenia drzewców do flag i transparentów; 

3) używania kominiarek mogących służyć do maskowania się celem uniemożliwienia identyfikacji przez 

Policję i służby porządkowo – ochronne; 

4) wchodzenia lub przechodzenia przez budowle i urządzenia - niezgodnie z ich przeznaczeniem; 

5) wchodzenia na obszary, które nie są przeznaczone dla widzów; 

6) palenia tytoniu; 

7) prowadzenia jakichkolwiek akcji o charakterze politycznym i marketingowym; 

8) wprowadzania i przebywania zwierząt. 

§ 12. Wypadki lub szkody należy natychmiast zgłaszać zarządcy stadionu. 

§ 13. Traci moc uchwała Nr XIX/101/08 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie 

regulaminu korzystania ze stadionu miejskiego przy ul. Nadrzecznej w Siemiatyczach (Dz. Urz. Woj. Podl. 

poz. 1503). 

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Siemiatycze. 

§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podlaskiego. 

Przewodniczący Rady Miasta 

Agnieszka Monika Zalewska 
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