Elektronicznie podpisany przez:
Krystyna Kościńska; RM Koszalin
dnia 24 maja 2018 r.

UCHWAŁA NR XLV/634/2018
RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE
z dnia 24 maja 2018 r.
w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej o charakterze
sportowo-rekreacyjnym, znajdujących się na terenie miasta Koszalina.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232; z 2018 r. poz. 130) oraz
art. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz. U z 2017 r. poz. 827) Rada
Miejska w Koszalinie uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się zasady korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
o charakterze sportowo-rekreacyjnym, znajdujących się na terenie miasta Koszalina, które stanowią
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Koszalina.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej
Krystyna Kościńska
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Załącznik do uchwały Nr XLV/634/2018
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 24 maja 2018 r.
Zasady korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej o charakterze
sportowo-rekreacyjnym, znajdujących się na terenie miasta Koszalina
1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Miasto Koszalin,
2) Administratorze – należy przez to rozumieć jednostkę organizacyjną Miasta Koszalina, spółkę
komunalną lub inny podmiot, któremu Miasto Koszalin powierzyło zarządzanie obiektem,
3) Organizatorze – należy przez to rozumieć osobę prawną, osobę fizyczną lub jednostkę
nie posiadającą osobowości prawnej, odpowiedzialną za organizację i przeprowadzenie imprezy
lub zajęć.
2. Gminne obiekty i urządzenia użyteczności publicznej, znajdujące się na terenie miasta
Koszalina, są ogólnodostępne.
3. Korzystanie z obiektów może odbywać się odpłatnie i nieodpłatnie.
4. Podstawą do odpłatnego korzystania z obiektu lub jego części jest umowa zawarta
z Administratorem lub zakup biletu wstępu.
5. Wszystkie obiekty i urządzenia powinny być użytkowane zgodnie ze swoim przeznaczeniem.
6. Administrator opracowuje regulamin porządkowy korzystania z obiektu lub urządzeń i podaje
jego treść do publicznej wiadomości poprzez udostępnienie na terenie obiektu.
7. Podmioty i osoby korzystające z obiektów lub urządzeń zobowiązane są do przestrzegania
niniejszych zasad oraz regulaminów, o których mowa w pkt 6.
8. Korzystanie z obiektu lub urządzeń nie może stwarzać zagrożenia dla innych osób.
9. Korzystający z obiektów są zobowiązani do stosowania się do poleceń i uwag pracowników lub
osób odpowiedzialnych za dany obiekt, a także organizatorów imprez.
10. Osoby małoletnie do lat 12 korzystają z obiektów wyłącznie pod nadzorem trenera,
instruktora lub pod opieką osoby pełnoletniej, które to osoby ponoszą pełną odpowiedzialność za
bezpieczeństwo uczestników zajęć lub imprez.
11. Na terenie obiektu zabrania się:
1) użytkowania urządzeń i sprzętu w sposób niezgodny z przeznaczeniem,
2) montowania urządzeń lub sprzętu własnej konstrukcji,
3) wjazdu na teren obiektu wszelkich pojazdów mechanicznych, za wyjątkiem pojazdów
uprzywilejowanych, obsługi technicznej i innych pojazdów posiadających zgodę Administratora,
4) przebywania na terenie obiektu poza godzinami jego otwarcia, za wyjątkiem obiektów
dostępnych całą dobę,
5) wstępu osobom, których zachowanie wskazuje, że znajdują się w stanie nietrzeźwości lub pod
wpływem środka odurzającego,
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6) wnoszenia przedmiotów i materiałów niebezpiecznych, takich jak: broni wszelkiego rodzaju,
przedmiotów, które mogą być użyte jako broń lub pocisk, pojemników do rozpylania gazów,
substancji żrących, łatwopalnych lub farbujących, butelek, kubków, dzbanków lub puszek
wykonanych z kruchego lub szczególnie twardego materiału, przedmiotów o dużych rozmiarach,
materiałów i wyrobów pirotechnicznych, materiałów wybuchowych, drzewców do flag
i transparentów,
7) używania elementów odzieży lub innych przedmiotów uniemożliwiających lub utrudniających
identyfikację osoby podczas meczów piłki nożnej, koszykowej, ręcznej lub siatkowej,
8) rzucania wszelkiego rodzaju przedmiotami,
9) używania wulgarnego lub obraźliwego słownictwa, śpiewania obscenicznych piosenek,
10) sprzedawania towarów bez zezwolenia, rozdawania druków, ulotek lub przeprowadzania
zbiórek bez zgody Administratora lub organizatora imprezy,
11) używania wskaźników laserowych niezgodnie z przeznaczeniem.
12. Za bezpieczeństwo uczestników rozgrywek, zajęć i imprez, odbywających się na terenie
obiektów, odpowiadają i ponoszą odpowiedzialność ich organizatorzy.
13. Przed wejściem na teren obiektu i rozpoczęciem korzystania z niego każda osoba
zobowiązana jest do zapoznania się z jego regulaminem porządkowym.
14. Osoby naruszające porządek publiczny, przepisy niniejszej uchwały, regulamin porządkowy
obiektu lub nie stosujące się do zaleceń pracowników odpowiedzialnych za funkcjonowanie obiektu
mogą być usunięte z jego terenu.
15. Organizator imprezy odpowiada za bezpieczeństwo uczestników imprezy – jest zobowiązany
do zapewnienia ładu i porządku przed imprezą, w trakcie jej trwania i po jej zakończeniu.
16. O wszelkich uszkodzeniach urządzeń, sprzętu czy wyposażenia oraz występujących
zagrożeniach należy natychmiast powiadomić Administratora obiektu.
17. Obowiązuje całkowity zakaz korzystania z uszkodzonych urządzeń, sprzętu i wyposażenia.
18. Bez wyraźnego zezwolenia
wprowadzane/wnoszone:

Administratora/Organizatora

na

obiekt

nie mogą

być

1) zwierzęta, za wyjątkiem psów-przewodników,
2) transparenty lub flagi o wymiarach większych niż 2 m x 1,5 m.
19. Naruszenie przepisów niniejszej uchwały skutkuje odpowiedzialnością karną na podstawie
art. 54 Kodeksu wykroczeń.
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