
Załącznik 
do Zarządzenia Nr 67/2022 

Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki 
z dnia 23 czerwca 2022 r. 

Regulamin wypożyczania i użytkowania sprzętu 
rekreacyjno-sportowego w Gminie Mińsk Mazowiecki 

ROZDZIALI 
Postanowienia ogólne 

1. Regulamin obowiązuje od 24 czerwca 2022 r. i wprowadza się go na czas 
nieokreślony. 
2. Regulamin obejmuje zasady korzystania, warunki, zakres praw 1 

odpowiedzialności osób korzystających ze sprzętu sportowo-rekreacyjnego. 
3. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 

• Wójt - rozumie się przez to Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki; 
• Gmina - rozumie się przez to Gmina Mińsk Mazowiecki; 
• Wypożyczający - rozumie się przez to osoba/ jednostka wypożyczająca 

sprzęt sportowo-rekreacyjny; 
• Zarządzający - rozumie się przez to osoba/ jednostka zarządzająca 

sprzętem sportowo-rekreacyjnym; 
• Sprzęt - rozumie się przez to urządzenia sportowo-rekreacyjne 

podlegające wypożyczeniu. 
4. Sprzęt sportowo-rekreacyjny jest własnością Gminy Mińsk Mazowiecki. 
5. Wójt Gminy wyznacza osoby zarządzające oraz odpowiedzialne za sprzęt im 
powierzony. 
6. Osoba zarządzająca ponosi odpowiedzialność materialną za uszkodzenie 
sprzętu w przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu lub zasad obsługi. 
7. Zarządzający prowadzi Rejestr wypożyczeń. 
8. Wypożyczający zobowiązuje się do dbałości o sprzęt i użytkowanie go 
zgodnie z przeznaczeniem. 
9. Sprzęt może być wypożyczony jednostkom podległym Gminie Mińsk 
Mazowiecki oraz stowarzyszeniom i jednostkom działającym na terenie Gminy, 
wypożyczającym sprzęt na działania realizowane na terenie Gminy (w 
szczególności: fundacjom, kołom gospodyń wiejskich, parafiom, klubom 
sportowym). 
10. W szczególnych przypadkach dopuszcza się wypożyczenie sprzętu poza 
teren Gminy oraz przez jednostki wymienione w pkt. 9, ale działające poza 
terenem Gminy tylko po wyrażeniu zgody przez Wójta Gminy. 
11. Wypożyczający sprzęt zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem i 
przestrzegania jego zapisów. Wypożyczenie sprzętu jest równoznaczne z 
akceptacją Regulaminu. 



ROZDZIAŁ II 
Wypożyczanie sprzętu i jego zwrot 

1. Czas zwrotu określa zarządzający sprzętem w porozumiemu z 
wypożyczającym. 
2. Osoba wypożyczająca jest zobowiązana do odebrania 1 zwrotu 
wypożyczonego sprzętu w określonym terminie na własny koszt. 
3. Wypożyczający sprzęt powinien sprawdzić stan i jakość sprzętu, wszelkie 
zauważone usterki zgłosić zarządzającemu, które należy odnotować w Rejestrze 
wypożyczeń. 
4. Wypożyczający sprzęt, którego nie można było sprawdzić podczas 
odbierania, jest zobowiązany do zgłoszenia zarządzającemu uszkodzenia sprzętu 
niezwłocznie po jego przejęciu i rozłożeniu, jeżeli uszkodzenia zostały 
dokonane przez wcześniejszego użytkownika. 
Niezgłoszenie skutkuje przyjęciem na siebie odpowiedzialności za uszkodzenia. 
5. Sprzęt podczas zwrotu powinien być w stanie sprawnym, takim, jak podczas 
wypożyczania. 
6. Wszelkie usterki, uszkodzenia, zabrudzenia powstałe podczas wypożyczenia 
powinny być zgłoszone przez wypożyczającego i odnotowane w Rejestrze 
wypożyczeń. 
7. Przyjmujący sprzęt jest zobowiązany do sprawdzenia kompletności oraz jego 
stanu technicznego i zauważone usterki odnotować w Rejestrze. 
8. Sprzęt, którego sprawności nie można skontrolować w czasie przyjęcia 
zarządzający przyjmuje na podstawie oświadczenia zdającego. Wówczas 
sprawdza się ogólny stan i kompletność sprzętu. 

ROZDZIAŁ Hl 
Użytkowanie i obsługa sprzętu sportowo-rekreacyjnego 

1. Wypożyczany sprzęt powinien być rozkładany, używany i składany zgodnie z 
instrukcją montażu i eksploatacji. 
2. Wypożyczający odpowiada za szkody na zdrowiu i urazy fizyczne 
wyrządzone w trakcie użytkowania sprzętu lub w jego obszarze oraz inne 
roszczenia odszkodowawcze związane z użytkowaniem wypożyczonego 
sprzętu. 
3. Przed wejściem na miejsce użytkowania sprzętu wypożyczający zobowiązany 
jest do ustawienia Zasad korzystania ze sprzętu w sposób umożliwiający 
użytkującym zapoznanie się z jego treścią. 
4. Powyższe Zasady korzystania w formie tabliczki wypożyczający otrzymuje 
wraz ze sprzętem, które zwraca zarządzającemu. 
5. Odpowiedzialność za użytkowanie zgodne z instrukcją i z zachowaniem 
Zasad korzystania z urządzeń sportowo-rekreacyjnych ponosi wypożyczający. 



7. W przypadku awarii sprzętu w trakcie okresu wypożyczenia, z przyczyny nie 
zawinionej przez wypożyczającego, zobowiązany jest on do natychmiastowego 
skontaktowania się z zarządzającym w celu ustalenia sposobu postępowania. 
Wypożyczający nie może samodzielnie wykonywać napraw sprzętu. 
8. Sprzęt uszkodzony lub zagrażający bezpieczeństwu użytkujących należy 
natychmiast wyłączyć z użytkowania. 
9. W przypadku użytkowania sprzętu przez zarządzającego, obowiązują go 
wszystkie zasady dotyczące użytkowania wskazane dla wypożyczającego. 

ROZDZIAŁ IV 
Postanowienia końcowe 

1. Jeżeli uszkodzenie wynika z naturalnego zużycia sprzętu, wówczas jest 
naprawiane na koszt Urzędu Gminy. Koszt naprawy uszkodzeń wynikających z 
niewłaściwej obsługi oraz z braku dbałości o powierzony sprzęt pokrywa osoba 
wypożyczająca. 
2. Zapotrzebowanie na sprzęt może być rezerwowane wcześniej u 
zarządzającego. 
3. Sprzęt odbiera się od zarządzającego w wyznaczonym terminie. 
4. Zakazuje się przekazywania sprzętu innym jednostkom, osobom bez zgody 
zarządzającego. 
5. Zasady korzystania, o których mowa w rozdziale III pkt. 2, są załącznikiem 
do powyższego regulaminu. 
6. Regulamin może być zmieniony lub uzupełniony w takim samym trybie, w 
jakim został ustanowiony lub przez wprowadzenie nowego regulaminu. 
7. Gmina nie ponosi odpowiedzialności za wypadki związane z użytkowaniem 
sprzętu. 
8. W sprawach, które nie zostały uregulowane niniejszym regulaminem, mają 
zastosowanie przepisy prawa cywilnego. 




