UCHWAŁA NR XXXVIII/357/2013
RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM
z dnia 29 sierpnia 2013 r.
w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnego obiektu użyteczności publicznej - boisk
sportowych ogólnodostępnych w miejscowości Suliszewo
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 – „boisk sportowych ogólnodostępnych w miejscowości Suliszewo” , zwanego
dalej „boiskiem”:
„Regulamin korzystania z gminnego obiektu użyteczności publicznej - boisk
sportowych ogólnodostępnych w miejscowości Suliszewo”.
1) Administratorem boisk sportowych ogólnodostępnych usytuowanych w miejscowości
Suliszewo jest Gmina Drawsko Pomorskie;
2) W skład boisk wchodzi:
- boisko do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej;
- boisko do siatkówki i koszykówki o nawierzchni „klepisko”;
3) Obiekty są ogólnodostępne, a korzystanie z nich jest bezpłatne;
4) W celu zabezpieczenia bezpieczeństwa korzystającym z obiektów zgodnie z ich
przeznaczeniem, na terenie w/w boisk sportowych zabrania się:
a) wprowadzania i użytkowania sprzętu nie służącego realizacji gier i zabaw określonych
w pkt.2;
b) wstępu osobom nietrzeźwym;
c) niszczeniu urządzeń sportowych i płyty boisk;
d) wspinania się na ogrodzenia i urządzenia sportowe oraz niewłaściwego korzystania
z wyposażenia;
e) palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz innych środków odurzających;
f) zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych;
g) zakłócania porządku oraz używania słów wulgarnych;
h) wprowadzania zwierząt;
5) Administrator obiektu może:
a) ograniczyć lub odwołać możliwość korzystania z obiektów z przyczyn niezależnych od
Administratora oraz na czas remontów i koniecznych napraw;
b) wyłączyć obiekty w części lub całości z korzystania;
d) zwrócić uwagę na niekulturalne, niezgodne z duchem sportowym zachowanie;
e) nakazać opuszczenie terenu boisk;
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6) O wszelkich zauważonych nieprawidłowościach dotyczących obiektów, należy
bezzwłocznie zawiadomić Urząd Miejski w Drawsku Pomorskim, ul. Sikorskiego 41, 78500 Drawsko Pomorskie, tel. 943633485.
7) Korzystający z obiektów są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania regulaminu.
8) 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
Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej w Drawsku Pomorskim
Włodzimierz Matusiak
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Uzasadnienie
Boiska wielofunkcyjne w Suliszewie stanowią własność Gminy Drawsko Pomorskie i są
obiektem użyteczności publicznej, mają ogólnodostępny charakter i konieczne jest
ustalenie zasad korzystania z nich. Regulamin stanowi jasne i przejrzyste zasady
korzystania z wielofunkcyjnych boisk sportowych dla wszystkich użytkowników.
Uchwalony regulamin nałoży na osoby korzystające z obiektu obowiązek stosowania
określonych norm i zasad, umożliwiając jednocześnie osiągnięcie określonego standardu
kultury społecznej. Zawarte w nim przepisy pozwolą stworzyć zarządcy i służbom
porządkowym warunki do reagowania i egzekwowania poprawnego sportowego
zachowania się, ograniczając akty wandalizmu i chuligaństwa.
Podjęcie uchwały jest celowe i zasadne.
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