
 
UCHWAŁA NR XXVII/132/13 

RADY GMINY BIELICE 

z dnia 25 września 2013 r. 

w sprawie określenia zasad i trybu korzystania z gminnego boiska sportowego w Swochowie. 

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

/Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645/ Rada Gminy Bielice uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się Regulamin korzystania z gminnego boiska sportowego w Swochowie, stanowiący za-

łącznik do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielice. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-

twa Zachodniopomorskiego. 

 

 Przewodniczący Rady 

 

Andrzej Kołobycz 
 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 31 października 2013 r.

Poz. 3549



Załącznik do uchwały Nr XXVII/132/13 

Rady Gminy Bielice 

z dnia 25 września 2013 r. 

Regulamin korzystania z gminnego boiska sportowego w Swochowie 

1. Właścicielem boiska sportowego zlokalizowanego na działce geodezyjnej nr 232/1 obręb geodezyjny 

Swochowo, zwanego dalej „boiskiem”, jest Gmina Bielice. 

2. Zarządzającym boiskiem jest Klub Sportowy Unia Swochowo, zwany dalej „Zarządzającym” - na pod-

stawie porozumienia zawartego z Wójtem Gminy Bielice na zarządzanie boiskiem. 

3. Boisko przeznaczone jest do gry w: 

a) piłkę nożną, 

piłkę siatkową, 

piłkę ręczną, 

inne gry zespołowe. 

4. Boisko jest ogólnodostępne, korzystanie z boiska jest nieodpłatne i odbywa się na zasadach określonych 

w niniejszym Regulaminie. 

5. Boisko jest czynne w okresie od 1 marca do 30 listopada w godzinach: od 8.00 do 21.00. Zarządzający 

może czasowo wyłączyć boisko z korzystania. 

6. Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z boiska u Zarządzającego przez: 

a) grupy zorganizowane - rezerwacji dokonuje trener, instruktor sportu, nauczyciel w-f, opiekun grupy itp., 

grupy dzieci i młodzieży do lat 16 - rezerwacji dokonuje rodzic lub pełnoletni opiekun grupy. 

7. Grupy zorganizowane, w tym kluby sportowe i inne organizacje z terenu gminy, mogą korzystać z boiska, 

po wcześniejszym ustaleniu terminu i wskazania osoby odpowiedzialnej. Harmonogram rezerwacji należy 

uzgodnić z Zarządzającym obiektem. 

8. Boisko w sposób szczególny udostępnia się Klubowi Sportowemu UNIA SWOCHOWO na czas me-

czów, ligowych rozgrywek sportowych, treningów i innych wydarzeń związanych z potrzebami Klubu. 

9. W celu zapewnienia bezpieczeństwa korzystającym z boiska zabrania się: 

a) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk, np. rower, motorower, 

deskorolka, rolki itp., 

niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska, 

wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe, 

palenia tytoniu, spożywania alkoholu, 

zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych, 

przeszkadzania w zajęciach lub grze, 

zakłócania porządku, 

wprowadzania zwierząt. 

10. Postanowienia dotyczące korzystania z boiska w zakresie wymogów, o których mowa w ust. 9 podej-

muje Zarządzający boiskiem lub upoważniony pracownik Zarządzającego i może on w zależności od sytuacji: 

a) zwrócić uwagę na zachowanie niezgodne z Regulaminem, 

nakazać opuszczenie boiska. 

11. Użytkownicy korzystający z boiska odpowiadają materialnie za szkody wyrządzone na boisku na zasa-

dach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach. 

12. Za skradzione użytkownikom na boisku i wokół niego rzeczy Zarządzający boiskiem nie ponosi odpo-

wiedzialności. 

13. Korzystanie z boiska odbywa się na ryzyko i odpowiedzialność korzystającego. 

14. Korzystający z boiska są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu. 
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