
Zarzi!dzenie nr ORG.120. 23 .2021 

Wojta Gminy Baboszewo 

z dnia 29 marca 2021 r. 

w sprawie ograniczenia funkcjonowania obiektow sportowych na terenie 

Gminy Baboszewo w czasie trwania epidemii. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 0 samorzqdzie 

gminnym (Dz. U. z 2020 r ., poz. 713 ze zm.), w zwiqzku z Rozporzqdzeniem Rady 

Ministrow z dnia 19 marca 2021 r. zmieniajqcym rozporzqdzenie w sprawie 

ustanowienia okreslonych ograniczen, nakazow i zakazow w zwiqzku 

z wystqpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 512 ze zm.) oraz 

Rozporzqdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. 

w sprawie og!oszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 491 ze zm.) zarzqdzam co nastf)puje: 

§ 1 

W zwiqzku z Rozporzqdzeniem Rady Ministrow z dnia 19 marca 2021 r. 

zmieniajqcym rozporzqdzenie w sprawie ustanowienia okreslonych ograniczen, 

nakazow i zakazow w zwiqzku z wystqpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 

512 ze zm.) do dnia 9 kwietnia 2021 r. wprowadza sif) zakaz korzystania obiektow 

sportowych na terenie Gminy Baboszewo w czasie trwania stanu epidemii. 

§ 2 

Zakaz wymienione w § 1 niniejszego Zarzqdzenia, zgodnie z § 9 ust. 16 pkt 1 

i 2 Rozporzqdzenia Rady Ministrow z dnia 19 marca 2021 r. zmieniajqcym 

rozporzqdzenie w sprawie ustanowienia okreslonych ograniczen, nakazow 

i zakazow w zwiqzku z wystqpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 512 ze 

zm.) nie dotyczq sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporzqdzenia 

Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznajqcego niektore rodzaje 

pomocy za zgodne z rynkiem wewnf)trznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu 

lub zawodnikow pobierajqcych stypendium sportowe, 0 ktorym mowa w ustawie 



z dnia 25 czerwca 2010 r. 0 sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133), tub zawodnikow 

bEldqcych czlonkami kadry narodowej tub reprezentacji olimpijskiej, tub 

reprezentacji paraolimpijskiej, tub uprawiajqcych sport w ramach ligi zawodowej 

w rozumieniu tej ustawy;. Wydarzenia sportowe Sq mozliwe jedynie bez udzialu 

publicznosci. 

§ 3 

Wykonanie Zarzqdzenia powierza siEl Sekretarzowi Gminy. 

§4 

Traci moc Zarzqdzenie nr ORG.120.20 .2021 z dnia 12 marc a 2021 r. w sprawie 

ograniczenia funkcjonowania obiektow sportowych na terenie Gminy Baboszewo 

w czasie trwania epidemii. 

§ 5 

Zarzqdzenie wchodzi w zycie w dniu 27.03.2021 r. 


