
UCHWAŁA NR XXXI/230/2017
RADY GMINY USTRONIE MORSKIE

z dnia 23 marca 2017 r.

w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z płyty boiska piłkarskiego (nawierzchnia sztuczna)
przy ul. Okrzei w Ustroniu Morskim

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt. 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
 (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) Rada Gminy Ustronie Morskie uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się regulamin korzystania z płyty boiska piłkarskiego (nawierzchnia sztuczna) 
przy ul. Okrzei w Ustroniu Morskim, w brzmieniu jak w załączniku uchwały.

§ 2. Uchyla się Uchwałę Nr XXX/218/2017 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie 
przyjęcia regulaminu korzystania z płyty boiska piłkarskiego (nawierzchnia sztuczna) przy
 ul. Okrzei w Ustroniu Morskim.

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ustronie Morskie. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Bernadeta Borkowska
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Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXI/230/2017 

Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 23.03.2017 r.  

 

 

 

R E G U L A M I N 

płyty boiska piłkarskiego (nawierzchnia sztuczna) przy ul. Okrzei w Ustroniu Morskim  

 

I. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1. Boisko jest administrowane przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu 

Morskim. 

2. Obiekt dostępny jest od poniedziałku do niedzieli po uprzedniej rezerwacji. Grafik 

rezerwacji aktualizowany będzie raz w tygodniu i znajdować będzie się na stronie 

www.gosir-ustronie-morskie.pl. 

3. Przed wejściem na boisko należy obowiązkowo zapoznać się z regulaminem. 

4. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie boiska winny obowiązkowo podporządkować 

się przepisom regulaminu oraz zaleceniom obsługi boiska. 

5. Na terenie boiska jak i w jego sąsiedztwie obowiązuje zakaz: 

 palenia papierosów, 

 spożywania napojów alkoholowych, narkotyków i innych środków odurzających, 

 wprowadzania zwierząt, 

 poruszania się na rowerze, rolkach, deskorolkach i innym podobnym sprzęcie, 

 zachowań stwarzających zagrożenie dla innych uczestników zajęć. 

6. Zabrania się wnoszenia na teren boiska piłkarskiego materiałów i przedmiotów 

niebezpiecznych, takich jak: butelki, puszki, kubki, race itp. wykonanych z kruchego, 

pękającego lub twardego materiału. 

7. Wszystkich korzystających z boiska obowiązuje strój sportowy oraz obuwie sportowe 

przeznaczone do gry na sztucznej trawie. Nie wolno grać w butach piłkarskich z kołkami 

metalowymi. 

8. Na terenie obiektu obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów BHP. 

 

II.  ZASADY KORZYSTANIA Z BOISKA 

1. Wejście na boisko jest możliwe po uprzedniej rezerwacji w biurze Gminnego Ośrodka 

Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim. 

2. Grupy zorganizowane korzystające z boiska odbywają zajęcia według ustalonego rozkładu 

zajęć. 
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3. Zajęcia grupowe z udziałem dzieci i młodzieży mogą odbywać się tylko pod opieką 

uprawnionego nauczyciela, trenera - instruktora zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami i wymogami. 

4. Prowadzący zajęcia winien sprawdzić stan techniczny urządzeń i sprzętu sportowego,  

z którego będzie korzystał i w przypadku zauważenia usterek, zgłosić ten fakt obsłudze 

obiektu. 

5. Godziny przeprowadzonych zajęć każdorazowo potwierdza pracownik Gminnego Ośrodka 

Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim. 

 

III. ODPŁATNOŚĆ ZA KORZYSTANIE 

1. Korzystanie z boiska jest odpłatne i określone stosowną Uchwałą bądź Zarządzeniem 

Wójta Gminy Ustronie Morskie. 

2. Opłata za korzystanie z boiska pobierana jest przed rozpoczęciem zajęć przez osobę 

uprawnioną w siedzibie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim  

ul. Polna 3, bądź przelewem na podstawie zawartej umowy zgodnie z ilością faktycznie 

wykorzystanych godzin potwierdzonych przez pracownika Gminnego Ośrodka Sportu  

i Rekreacji w Ustroniu Morskim. 

 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do dbałości o boisko i wszystkie znajdujące się na terenie 

obiektu urządzenia. 

2. Z urządzeń należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem. 

3. Za niewłaściwe zachowanie oraz rażące naruszanie regulaminu korzystający może zostać 

natychmiast usunięty z obiektu.  

4. Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania obiektu należy kierować pod adresem 

Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim. 

5. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego 

6. Niniejszy regulamin obowiązuje po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 
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UZASADNIENIE

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt. 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) Rada Gminy ustala zasady i tryb korzystania
z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. W związku z przejęciem w dniu
13 stycznia 2017 r. przez Gminy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim, boiska
piłkarskiego (z nawierzchnią sztuczną) przy ul. Okrzei, który jest obiektem użyteczności
publicznej, ustalenie Regulaminu korzystania jest niezbędne i uzasadnione. Regulamin określający
podstawowe zasady korzystania z terenów i urządzeń boiska, podany do wiadomości
użytkownikom na tablicach informacyjnych, przyczyni się do poszanowania i przestrzegania
podstawowych zasad zachowań i bezpieczeństwa osób go odwiedzających.
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