
UCHWAŁA NR XXVI/256/2012
RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM

z dnia 27 września 2012 r.

w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnego obiektu użyteczności publicznej Boiska 
wielofunkcyjnego ogólnodostępnego w miejscowości Nętno na terenie Szkoły 

Podstawowej w Nętnie 

Na podstawie art.40 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. 
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 
153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 
102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. 
Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 
1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 
1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011 r. 
Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; 
2012 r. poz. 567), Rada Miejska w Drawsku Pomorskim uchwala co następuje: 

§ 1. Ustala się następujące zasady i tryb korzystania z gminnego obiektu użyteczności 
publicznej – boiska sportowego „Boiska wielofunkcyjnego ogólnodostępnego 
w miejscowości Nętno” na terenie Szkoły Podstawowej w Nętnie, zwanego dalej „boiskiem”: 

"Regulamin korzystania z gminnego obiektu użyteczności publicznej – boiska 
sportowego wielofunkcyjnego ogólnodostępnego w miejscowości Nętno na terenie Szkoły 

Podstawowej w Nętnie ” 

1) boiskiem zarządza Burmistrz Drawska Pomorskiego; 

2) boisko jest czynne: 

a) od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1500 dla uczniów Szkoły Podstawowej 
w Nętnie, zgodnie z kalendarzem organizacyjnym roku szkolnego; 

b) od poniedziałku do piątku w godzinach od 1500do godz. 2100, a w soboty i niedziele 
oraz dni wolne od zajęć lekcyjnych od godz.1000do godz. 2100, dla pozostałych osób; 

3) korzystanie z boiska jest bezpłatne; 

4) korzystający z boiska zobowiązani są do używania odpowiednich strojów sportowych 
oraz obuwia sportowego na płaskiej podeszwie; 

5) zabrania się używania obuwia piłkarskiego z korkami metalowymi oraz kolców 
lekkoatletycznych na nawierzchni; 

6) korzystający z boiska ponoszą odpowiedzialność za zniszczenie lub dewastację sprzętu, 
urządzeń i obiektu zgodnie z odrębnymi przepisami; 

7) na terenie boiska obowiązuje zakaz poruszania się na rowerach, rolkach, deskorolkach 
i innych podobnych sprzętach; 

8) zabrania się wnoszenia na teren boiska materiałów i przedmiotów niebezpiecznych; 

9) na terenie boiska obowiązuje zakaz: 

a) palenia tytoniu; 

b) spożywania napojów alkoholowych; 
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c) przyjmowania środków odurzających; 

d) przebywania na nim osób w stanie nietrzeźwym; 

e) wprowadzania psów; 

f) zachowań stwarzających zagrożenie dla innych uczestników; 

14) wszystkich użytkowników boiska obowiązuje przestrzeganie przepisów bhp oraz 
zachowanie porządku, czystości i estetyki na terenie całego boiska i w jego bezpośrednim 
otoczeniu; 

15) korzystający i przebywających na terenie boiska zobowiązani są do przestrzegania 
zaleceń zawartych w niniejszym regulaminie. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłaszania w Dzienniku 
Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Drawsku 

Pomorskim 

mgr Czesław Faliński
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Uzasadnienie
Zadanie pn: "Budowa boiska wielofunkcyjnego ogólnodostępnego w miejscowości 

Nętno" jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007 - 2013. 

Powstały obiekt jest obiektem użyteczności publicznej, dla prawidłowego 
funkcjonowania obiektu należy ustalić zasady i tryb korzystania z tego obiektu. 
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