ZARZĄDZENIE NR 150/2020
WÓJTA GMINY NOWE MIASTO LUBAWSKIE
z dnia 26 października 2020 r.
w sprawie ustalenia zasad korzystania z boisk sportowych, placów zabaw i świetlic wiejskich Gminy Nowe
Miasto Lubawskie
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r.
poz. 713), §1 w zw. z §6 ust 7 i 14, §28 ust. 1 oraz 9 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października
2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu
epidemii (Dz. U. 2020 poz. 1758) Wójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie zarządza, co następuje:
§ 1. 1. Otwiera się obiekty sportowe z zastrzeżeniem, że w zajęciach lub wydarzeniach sportowych oraz
współzawodnictwie sportowym ustala się maksymalną liczbę uczestników wynoszącą 150 osób nie licząc osób
zajmujących się obsługą wydarzenia bez udziału publiczności.
2. Administrator obiektu wymienionego w ust. 1 lub wyznaczony podmiot uprawniony do udostępnienia
obiektu:
1) weryfikuje liczbę osób uczestniczących w zajęciach sportowych, wydarzeniu sportowym, korzystających
z obiektu lub sprzętu sportowego;
2) dezynfekuje szatnie i węzły sanitarne;
3) zapewnia osobom uczestniczącym w zajęciach sportowych, wydarzeniu sportowym lub korzystającym
z obiektu lub sprzętu środki do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego;
4) dezynfekuje urządzenia i sprzęt sportowy po każdym użyciu i każdej grupie korzystających;
5) zapewnia 15-minutowe odstępy pomiędzy wchodzącymi i wychodzącymi uczestnikami zajęć sportowych,
wydarzeń sportowych lub korzystających z obiektu lub sprzętu sportowego lub w inny sposób ogranicza
kontakt pomiędzy tymi osobami.
5. Osoby uczestniczące w zajęciach sportowych lub wydarzeniu sportowym oraz korzystające z obiektu
sportowego lub sprzętu sportowego są obowiązane do dezynfekcji rąk, wchodząc i opuszczając obiekt, wydarzenie
sportowe lub zajęcia sportowe.
§ 2. Do odwołania zakazuje się organizowania w świetlicach wiejskich zgromadzeń, w tym imprez, spotkań
i zebrań niezależnie od ich rodzaju, z wyłączeniem:
- spotkań lub zebrań służbowych i zawodowych, których organizatorem jest Gmina Nowe Miasto Lubawskie.
§ 3. 1. Otwiera się place zabaw z zastrzeżeniami:
1) Nakazuje się zachowanie 2-metrowej odległości od innych osób lub noszenia maseczek bądź innego rodzaju
zasłaniania ust i nosa w sytuacji, gdy nie można zachować 2-metrowej odległości od innych.
2) Na terenie placu zabaw łączna liczba przebywających osób nie może być większa niż liczba urządzeń.
3) Osoby korzystające z urządzeń znajdujących się na terenie obiektów wymienionych w ust. 1 zobowiązane są
do dezynfekcji rąk, wchodząc i opuszczając obiekt.
2. Rada Sołecka monitoruje codziennie prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem regularnego
czyszczenia sprzętu i wyposażenia placu zabaw z użyciem detergentu lub dezynfekowania powierzchni
dotykowych.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się w odniesieniu do: placów zabaw - Kierownikowi Referatu
Inwestycji, boisk sportowych - Administratorom boisk, świetlic wiejskich znajdujących się w obrębie
administracyjnym Gminy Nowe Miasto Lubawskie - Administratorom Świetlic.
§ 5. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Nowe Miasto Lubawskie, na
stronie internetowej Gminy Nowe Miasto Lubawskie, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Nowe Miasto Lubawskie
oraz na tablicach ogłoszeń sołectw Gminy Nowe Miasto Lubawskie.
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§ 6. Traci
moc
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z dnia 16 października 2020 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z boisk sportowych i innych obiektów na
terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie.
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zastępca Wójta Gminy
Agnieszka Paturalska-Miehlau
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