
Zarządzenie nr ORG.120.25.2021 

Wójta Gminy Baboszewo 

z dnia 16 kwietnia 2021 r. 

w sprawie ograniczenia funkcjonowania obiektów sportowych na terenie 

Gminy Baboszewo w czasie trwania epidemii. 

 Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

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

Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie 

ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku  

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

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r.  

w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii  

(Dz. U. z 2020 r. poz. 491 ze zm.) zarządzam co następuje: 

§ 1 

 W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. 

zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, 

nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 

512 ze zm.) do dnia 25 kwietnia 2021 r. wprowadza się ograniczenia dotyczące 

funkcjonowania obiektów sportowych na terenie Gminy Baboszewo w czasie 

trwania stanu epidemii. 

§ 2 

 Ograniczenia o których mowa w § 1 niniejszego Zarządzenia, zgodnie  

z § 9 ust. 16 i 16a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. 

zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, 

nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 

512 ze zm.) nie dotyczą „prowadzenia przez przedsiębiorców w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców oraz przez inne 

podmioty działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej  



(ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0) polegającej na organizacji 

współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzenia sportowego,” jeżeli 

są spełnione poniższe warunki: 

51) wyłącznie w przypadku sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 

rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego 

niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 

107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, ze zm.) 

52) lub zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie 

z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1133), lub zawodników 

będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub 

reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej  

w rozumieniu tej ustawy lub zawodników przygotowujących się do igrzysk 

olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych, lub dzieci i młodzieży 

uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni 

polski związek sportowy; 

oraz „prowadzenia przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia  

6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności 

obiektów sportowych (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności  

w podklasie 93.11.Z)” jeżeli są spełnione poniższe warunki: 

„1) działalność dotyczy obiektów sportowych na otwartym powietrzu, przy czym  

w miejscu, w którym jest prowadzona działalność, może przebywać nie więcej niż 

25 osób, albo 

2) działalność dotyczy obiektów sportowych na potrzeby sportu zawodowego  

w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia  

17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem 

wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu lub osób, o których mowa  

w ust. 16 pkt 1, i jest prowadzona bez udziału publiczności”. 

§ 3 



Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy. 

§4 

Traci moc Zarządzenie nr ORG.120.24.2021 z dnia 9 kwietnia 2021 r. w sprawie 

ograniczenia funkcjonowania obiektów sportowych na terenie Gminy Baboszewo  

w czasie trwania epidemii. 

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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