UCHWAŁA NR XXXVII/346/2013
RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM
z dnia 27 czerwca 2013 r.
w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnego obiektu użyteczności publicznej Boiska
sportowego wielofunkcyjnego ogólnodostępnego w miejscowości Gudowo
Na podstawie art.40 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594), Rada Miejska w Drawsku Pomorskim uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się następujące zasady i tryb korzystania z gminnego obiektu użyteczności
publicznej – „Boiska sportowego wielofunkcyjnego ogólnodostępnego w miejscowości
Gudowo”, zwanego dalej „boiskiem”:
„Regulamin korzystania z gminnego obiektu użyteczności publicznej – boiska
sportowego wielofunkcyjnego ogólnodostępnego w miejscowości Gudowo”.
1) Administratorem wielofunkcyjnego boiska sportowego usytuowanego w miejscowości
Gudowo jest gmina Drawsko Pomorskie;
2) Obiekt jest przeznaczony do gier i zabaw zespołowych w tym do gry w:
a) piłkę nożną;
b) piłkę siatkową;
c) piłkę koszykową;
d) piłkę ręczną
e) innych zajęć sportowo – rekreacyjnych.
3) Obiekt jest ogólnodostępny, a korzystanie z niego jest bezpłatne;
4) Warunkiem korzystania z obiektu, jest posiadanie odpowiedniego obuwia sportowego;
5) W celu zabezpieczenia bezpieczeństwa korzystającym z obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, na terenie wielofunkcyjnego boiska sportowego zabrania się:
a) używania obuwia z kolcami oraz korkami, obuwia o podeszwie innej niż płaska
(obcasy, blaszki, gwoździe) oraz obuwia o twardych i ostrych krawędziach;
b) wprowadzania i użytkowania sprzętu nie służącego realizacji gier i zabaw określonych
w pkt.2;
c) wstępu osobom nietrzeźwym;
d) niszczeniu urządzeń sportowych i płyty boiska;
e) wspinania się na ogrodzenia i urządzenia sportowe oraz niewłaściwego korzystania
z wyposażenia;
f) żucia gumy, palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz innych środków odurzających;
g) zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych;
h) zakłócania porządku oraz używania słów wulgarnych;
i) wprowadzania zwierząt;
6) Administrator obiektu może:
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a) ograniczyć lub odwołać możliwość korzystania z obiektu z przyczyn niezależnych od
Administratora oraz na czas remontów i koniecznych napraw;
b) wyłączyć obiekt w części lub całości z korzystania;
c) nakazać zmianę obuwia sportowego;
d) zwrócić uwagę na niekulturalne, niezgodne z duchem sportowym zachowanie;
e) nakazać opuszczenie terenu boiska;
7) Korzystający z obiektu ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wyrządzone
szkody oraz zniszczony sprzęt.
8) O wszelkich zauważonych nieprawidłowościach dotyczących obiektu, należy
bezzwłocznie zawiadomić Urząd Miejski w Drawsku Pomorskim, ul. Sikorskiego 41, 78500 Drawsko Pomorskie, tel. 943633485.
9) Korzystający z obiektu są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania regulaminu.
10) Wykaz telefonów alarmowych:
1) policja – 997,
2) straż pożarna – 998,
3) pogotowie ratunkowe – 999.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłaszania w Dzienniku
Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Drawsku
Pomorskim
mgr Czesław Faliński
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Uzasadnienie
Boisko wielofunkcyjne w Gudowie stanowi własność Gminy Drawsko Pomorskie i jest
obiektem użyteczności publicznej, ma ogólnodostępny charakter i konieczne jest ustalenie
zasad jego korzystania. Regulamin stanowi jasne i przejrzyste zasady korzystania
z wielofunkcyjnego boiska sportowego. Zawarte w regulaminie normy i zasady pozwolą
służbą porządkowym i zarządcy warunki do reagowania i egzekwowania poprawnego
i sportowego zachowywania się ograniczając akty chuligaństwa i wandalizmu.
Podjęcie uchwały jest celowe i zasadne.
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