
UCHWAŁA NR XXIII/224/2016
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU

z dnia 17 maja 2016 r.

w sprawie: ustalenia regulaminów korzystania z kompleksów sportowych położonych na 
terenie gminy Swarzędz.

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 446), Rada Miejska w Swarzędzu uchwala, co 
następuje:

§ 1. 

Ustala się regulaminy korzystania z kompleksów sportowych stanowiących własność Gminy 
Swarzędz położonych w:

1) Bogucinie przy ul. Wrzosowej, w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do uchwały,
2) Swarzędzu na terenie Szkoły Podstawowej nr 5 na os. Macieja Mielżyńskiego 3a, w 

brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do uchwały,
3) Paczkowie na terenie Zespołu Szkół w Paczkowie przy ul. Szkolnej 16, w brzmieniu 

określonym w załączniku nr 3 do uchwały,
4) Zalasewie na terenie Szkoły Podstawowej w Zalasewie przy ul. Jana Heweliusza 26, w 

brzmieniu określonym w załączniku nr 4 do uchwały.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego oraz podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na terenie 
kompleksów sportowych, o których mowa w § 1 w zakresie ich dotyczącym.
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/224/2016

Rady Miejskiej w Swarzędzu

z dnia 17 maja 2016 r.

Regulamin korzystania z  KOMPLEKSU SPORTOWEGO „ORLIK” w Bogucinie

1. Regulamin określa zasady korzystania z kompleksu sportowego położonego w Bogucinie 
przy ul. Wrzosowej.

2. Administratorem kompleksu sportowego „Orlik” w Bogucinie jest Swarzędzkie Centrum 
Sportu i Rekreacji w Swarzędzu, ul. Kosynierów 1, tel. 61 650 95 20.

3. Kompleks sportowy obejmuje boisko do piłki nożnej, boisko wielofunkcyjne oraz budynek 
szatni i zaplecza socjalnego.

4. Korzystający z kompleksu sportowego są zobowiązani do przestrzegania niniejszego 
regulaminu oraz stosowania się do uwag animatora sportu.

5. Korzystanie z boisk jest bezpłatne i wymaga zgłoszenia się u animatora sportu i okazania 
legitymacji lub dowodu tożsamości.

6. Boiska są czynne codziennie w godz. 8:00 - 22:00.
7. Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z boiska u animatora sportu.
8. Animator sportu ustala harmonogram imprez oraz rozkład treningów i rozgrywek 

przeprowadzanych na terenie obiektów sportowych z uwzględnieniem pierwszeństwa 
korzystania z boisk w kolejności dla: dzieci i młodzieży w ramach zajęć szkolnych, uczniowskich 
klubów sportowych, mieszkańców Miasta i Gminy Swarzędz, pozostałych zainteresowanych.

9. Na terenie kompleksu sportowego zabrania się prowadzenia działalności komercyjnej.
10. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju i  obuwia 

sportowego z dozwoloną powierzchnią spodów.
11. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich 

przeznaczeniem zabrania się :
a) korzystania z boisk bez zgody animatora sportu,
b) używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców,
c) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk, na 

przykład rower, motorower, deskorolka, rolki itp.,
d) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska,
e) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,
f) palenia tytoniu i spożywania alkoholu,
g) zaśmiecania,
h) przeszkadzania w zajęciach lub grze,
i) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,
j) wprowadzania zwierząt,
k) przebywania i korzystania z obiektów poza godzinami otwarcia.
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12. Korzystający z kompleksu sportowego mogą korzystać również z pomieszczeń szatni 
położonych na terenie kompleksu sportowego w uzgodnieniu z animatorem sportu.

13. Za zniszczenia powstałe w czasie korzystania z boisk odpowiedzialność materialną 
ponoszą osoby korzystające.

14. Wyposażenie i sprzęt sportowy znajdujący się na obiekcie należy użytkować zgodnie z 
przeznaczeniem.

15. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych o korzystaniu z boisk decyduje 
animator sportu.

16. Uwagi dotyczące funkcjonowania obiektów sportowych można zgłaszać do 
administratora, Swarzędzkie Centrum Sportu i Rekreacji, tel. 61 650 95 20.

17. Animatorem sportu jest: .......................................................... tel. ................................... .
18. Telefon alarmowy: 112 lub

a) Policja: 997,
b) Pogotowie: 999,
c) Straż Pożarna: 998,
d) Straż Miejska w Swarzędzu: 616510986.
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/224/2016

Rady Miejskiej w Swarzędzu

z dnia 17 maja 2016 r.

Regulamin korzystania z  KOMPLEKSU SPORTOWEGO „ORLIK” w Swarzędzu

1. Regulamin określa zasady korzystania z kompleksu sportowego położonego w 
Swarzędzu na os. Macieja Mielżyńskiego 3a.

2. Administratorem kompleksu sportowego „Orlik” w Swarzędzu jest Szkoła Podstawowa nr 
5 w Swarzędzu, os. M. Mielżyńskiego 3a, tel. 61 817 53 03.

3. Kompleks sportowy obejmuje boisko do piłki nożnej oraz boisko wielofunkcyjne.
4. Korzystający z kompleksu sportowego są zobowiązani do przestrzegania niniejszego 

regulaminu oraz stosowania się do uwag animatora sportu.
5. Korzystanie z boisk jest bezpłatne i wymaga zgłoszenia się u animatora sportu i okazania 

legitymacji lub dowodu tożsamości.
6. Boiska są czynne codziennie w godz. 8:00 - 22:00 z zastrzeżeniem, że w godzinach zajęć 

lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 5 pierwszeństwo w korzystaniu z boisk mają uczniowie 
szkoły pod opieką nauczycieli WF.

7. Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z boiska u animatora sportu, który ustala 
harmonogram imprez oraz rozkład treningów i rozgrywek przeprowadzanych na terenie 
obiektów sportowych.

8. Animator sportu ustala harmonogram imprez oraz rozkład treningów i rozgrywek 
przeprowadzanych na terenie obiektów sportowych z uwzględnieniem pierwszeństwa 
korzystania z boisk w kolejności dla: dzieci i młodzieży w ramach zajęć szkolnych, uczniowskich 
klubów sportowych, mieszkańców Miasta i Gminy Swarzędz, pozostałych zainteresowanych.

9. Na terenie kompleksu sportowego zabrania się prowadzenia działalności komercyjnej.
10. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju i  obuwia 

sportowego z dozwoloną powierzchnią spodów.
11. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich 

przeznaczeniem zabrania się :
a) korzystania z boisk bez zgody animatora sportu,
b) używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców,
c) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk, na 

przykład rower, motorower, deskorolka, rolki itp.,
d) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska,
e) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,
f) palenia tytoniu i spożywania alkoholu,
g) zaśmiecania,
h) przeszkadzania w zajęciach lub grze,
i) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,
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j) wprowadzania zwierząt,
k) przebywania i korzystania z obiektów poza godzinami otwarcia.

12. Korzystający z obiektu mogą korzystać z pomieszczeń szatni w Szkole Podstawowej nr 
5 w Swarzędzu w porozumieniu z animatorem sportu.

13. Za zniszczenia powstałe w czasie korzystania z boisk odpowiedzialność materialną 
ponoszą osoby korzystające.

14. Wyposażenie i sprzęt sportowy znajdujący się na obiekcie należy użytkować zgodnie z 
przeznaczeniem.

15. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych o korzystaniu z boisk decyduje 
animator sportu.

16. Uwagi dotyczące funkcjonowania obiektów sportowych można zgłaszać do 
administratora, dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 5 w Swarzędzu, tel. 61 817 53 03.

17. Animatorem sportu jest: .......................................................... tel. ................................... .
18. Telefon alarmowy: 112 lub

a) Policja: 997,
b) Pogotowie: 999,
c) Straż Pożarna: 998,
d) Straż Miejska w Swarzędzu: 616510986.
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/224/2016

Rady Miejskiej w Swarzędzu

z dnia 17 maja 2016 r.

Regulamin korzystania z  KOMPLEKSU SPORTOWEGO „ORLIK” w Paczkowie

1. Regulamin określa zasady korzystania z kompleksu sportowego położonego w Paczkowie 
przy ul. Szkolnej 16 (wejście od ul. Sokolnickiej).

2. Administratorem kompleksu sportowego „Orlik” w Paczkowie jest Zespół Szkół w 
Paczkowie, ul. Szkolna 16, tel. 61 815 74 45 .

3. Kompleks sportowy obejmuje boisko do piłki nożnej, boisko wielofunkcyjne oraz budynek 
szatni i zaplecza socjalnego.

4. Korzystający z kompleksu sportowego są zobowiązani do przestrzegania niniejszego 
regulaminu oraz stosowania się do uwag animatora sportu.

5. Korzystanie z boisk jest bezpłatne i wymaga zgłoszenia się u animatora sportu i okazania 
legitymacji lub dowodu tożsamości.

6. Boiska są czynne codziennie w godz. 8:00 - 22:00 z zastrzeżeniem, że w godzinach zajęć 
lekcyjnych w Zespole Szkół w Paczkowie pierwszeństwo w korzystaniu z boisk mają uczniowie 
szkoły pod opieką nauczycieli WF.

7. Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z boiska u animatora sportu, który ustala 
harmonogram imprez oraz rozkład treningów i rozgrywek przeprowadzanych na terenie 
obiektów sportowych.

8. Animator sportu ustala harmonogram imprez oraz rozkład treningów i rozgrywek 
przeprowadzanych na terenie obiektów sportowych z uwzględnieniem pierwszeństwa 
korzystania z boisk w kolejności dla: dzieci i młodzieży w ramach zajęć szkolnych, uczniowskich 
klubów sportowych, mieszkańców Miasta i Gminy Swarzędz, pozostałych zainteresowanych.

9. Na terenie kompleksu sportowego zabrania się prowadzenia działalności komercyjnej.
10. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju i  obuwia 

sportowego z dozwoloną powierzchnią spodów.
11. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich 

przeznaczeniem zabrania się :
a) korzystania z boisk bez zgody animatora sportu,
b) używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców,
c) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk, na 

przykład rower, motorower, deskorolka, rolki itp.,
d) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska,
e) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,
f) palenia tytoniu i spożywania alkoholu,
g) zaśmiecania,
h) przeszkadzania w zajęciach lub grze,
i) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,
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j) wprowadzania zwierząt,
k) przebywania i korzystania z obiektów poza godzinami otwarcia.

12. Korzystający z kompleksu sportowego mogą korzystać również z pomieszczeń szatni 
położonych na terenie kompleksu sportowego w uzgodnieniu z animatorem sportu.

13. Za zniszczenia powstałe w czasie korzystania z boisk odpowiedzialność materialną 
ponoszą osoby korzystające.

14. Wyposażenie i sprzęt sportowy znajdujący się na obiekcie należy użytkować zgodnie z 
przeznaczeniem.

15. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych o korzystaniu z boisk decyduje 
animator sportu.

16. Uwagi dotyczące funkcjonowania obiektów sportowych można zgłaszać do 
administratora, dyrektora Zespołu Szkół w Paczkowie, tel. 61 815 74 45 .

17. Animatorem sportu jest: .......................................................... tel. ................................... .
18. Telefon alarmowy: 112 lub

a) Policja: 997,
b) Pogotowie: 999,
c) Straż Pożarna: 998,
d) Straż Miejska w Swarzędzu: 616510986.
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Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/224/2016

Rady Miejskiej w Swarzędzu

z dnia 17 maja 2016 r.

Regulamin korzystania z  KOMPLEKSU SPORTOWEGO przy Szkole Podstawowej w 
Zalasewie

1. Regulamin określa zasady korzystania z kompleksu sportowego położonego w Zalasewie 
przy ul. Jana Heweliusza 26.

2. Administratorem kompleksu sportowego jest Szkoła Podstawowa w Zalasewie, ul. Jana 
Heweliusza 26, tel. 61 226 32 32.

3. Kompleks sportowy obejmuje boisko do piłki nożnej, boisko wielofunkcyjne oraz bieżnia 
lekkoatletyczna i jest miejscem przeznaczonym do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego, 
zajęć rekreacyjno-sportowych oraz miejscem spędzania przerw międzylekcyjnych przez 
uczniów Szkoły.

4. Za bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć oraz przerw odpowiadają prowadzący zajęcia 
oraz nauczyciele dyżurujący.

5. Korzystający z kompleksu sportowego są zobowiązani do przestrzegania niniejszego 
regulaminu, zasad bezpieczeństwa (przepisów bhp i p. poż.) i stosowania się do uwag 
Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zalasewie lub nauczycieli dyżurujących.

6. W czasie poprzedzającym rozpoczęcie zajęć i po ich zakończeniu Dyrektor nie ponosi 
odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczniów znajdujących się na boiskach szkolno-
sportowych.

7.  Za bezpieczeństwo osób nie będących uczniami szkoły, przebywających na boiskach 
poza godzinami pracy szkoły, Dyrektor nie ponosi odpowiedzialności.

8. Korzystanie z boisk wymaga wcześniejszego zgłoszenia w sekretariacie Szkoły, 
rezerwacji terminu, okazania legitymacji lub dowodu tożsamości i, w przypadku odpłatności, 
zawarcia umowy.

9. Boiska są czynne codziennie w godz. 8:00 - 22:00 z zastrzeżeniem, że w godzinach zajęć 
lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Zalasewie pierwszeństwo w korzystaniu z boisk mają 
uczniowie Szkoły pod opieką nauczycieli WF.

10. Szkoła ustala harmonogram imprez oraz rozkład treningów i rozgrywek 
przeprowadzanych na terenie obiektów sportowych z uwzględnieniem pierwszeństwa 
korzystania z boisk w kolejności dla: uczniów Szkoły Podstawowej w Zalasewie w ramach zajęć 
WF, dzieci i młodzieży innych szkół z terenu Miasta i Gminy Swarzędz w ramach zajęć 
szkolnych, uczniowskich klubów sportowych, mieszkańców Miasta i Gminy Swarzędz, 
pozostałych zainteresowanych.

11. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju i  obuwia 
sportowego z dozwoloną powierzchnią spodów.

12. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich 
przeznaczeniem zabrania się :
a) korzystania z boisk bez zgody Dyrektora,
b) używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców,
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c) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk, na 
przykład rower, motorower, deskorolka, rolki itp.,

d) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska,
e) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,
f) palenia tytoniu i spożywania alkoholu,
g) zaśmiecania,
h) przeszkadzania w zajęciach lub grze,
i) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,
j) wprowadzania zwierząt,
k) przebywania i korzystania z obiektów poza godzinami otwarcia.

13. Korzystający z kompleksu sportowego mogą korzystać z pomieszczeń szatni na terenie 
Szkoły Podstawowej w Zalasewie w porozumieniu z Dyrektorem lub dyżurującym nauczycielem.

14. Wyposażenie i sprzęt sportowy znajdujący się na terenie obiektu należy użytkować 
zgodnie z przeznaczeniem.

15. Teren kompleksu sportowego jest monitorowany.
16. Za wszelkie uszkodzenia odpowiada materialnie osoba, która wyrządziła szkodę lub

w przypadku osoby nieletniej - jej prawni opiekunowie.
17. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych o korzystaniu z boisk decyduje 

Dyrektor lub dyżurujący nauczyciel.
18. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy i przedmioty pozostawione na terenie 

kompleksu sportowego.
19. Uwagi dotyczące funkcjonowania obiektów sportowych można zgłaszać do 

administratora, dyrektora Szkoły Podstawowej w Zalasewie tel. 61 226 32 32.
20. Opiekunem kompleksu sportowego jest: .......................................................... tel. 

................................... .
21. Telefon alarmowy: 112 lub

a) Policja: 997,
b) Pogotowie: 999,
c) Straż Pożarna: 998,
d) Straż Miejska w Swarzędzu: 616510986.
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym, organy stanowiące
jednostki samorządu terytorialnego są upoważnione do wydawania przepisów porządkowych
w zakresie zasad i trybu korzystania z gminnym obiektów i urządzeń użyteczności
publicznej.

W związku z funkcjonowaniem na terenie gminy kompleksów sportowych składających się
z boisk o sztucznej nawierzchni trawiastej oraz wielofunkcyjnych boisk o nawierzchni
poliuretanowej, w tym nowo wybudowanego kompleksu przy Szkole Podstawowej w
Zalasewie, zasadne jest przyjęcie ich regulaminów w formie uchwały Rady Miejskiej w
Swarzędzu.
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