
UCHWAŁA NR XV/306/04
Rady Miasta Szczecina

z dnia 19 stycznia 2004 r.

w sprawie przyjęcia zasad korzystania z gminnych obiektów znajdujących się w 
zarządzie jednostki budżetowej pn. „Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji” 
oraz upoważnienia Prezydenta Miasta Szczecina do ustalania wysokości cen i opłat za 
korzystanie z obiektów

Na podstawie art. 40 ust 2 pkt 4 w związku z art. 41 ust 1 ustawy o samorządzie 
gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 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, Nr 177, poz.1725) i art.4 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce 
komunalnej (Dz. U z 1997r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 121, poz. 770, z 1998 r.
Nr 106, poz. 668, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 96 poz. 874) oraz uchwały Nr 
XLIV/930/01 Rady Miasta Szczecina z dnia 15 października 2001 r. w sprawie Polityki 
Miasta Szczecina w zakresie kultury fizycznej na lata 2001 – 2015; Rada Miasta Szczecina 
uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się ogólne zasady i tryb korzystania z miejskich obiektów sportowych - jak w 
załączniku do niniejszej uchwały - będących w zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu, 
Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie: 

1) MIEJSKI STADION LEKKOATLETYCZNY UL. LITEWSKA 20
2)  SZCZECIŃSKI DOM SPORTU UL. WĄSKA 16
3) TOR KOLARSKI  AL. WOJSKA POLSKIEGO 246
4) HALA SPORTOWA PRZY UL. TWARDOWSKIEGO 12
5) MŁODZIEŻOWE CENTRUM SPORTU UL. NARUTOWICZA 17
6) STADION MŁODZIEŻOWY UL. TENISOWA 38
7) STADION MIEJSKI UL. KARŁOWICZA 28

§ 2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Szczecina do ustalania wysokości cen i opłat za 
korzystanie z miejskich obiektów sportowych znajdujących się w zarządzie Miejskiego 
Ośrodka Sportu Rekreacji i Rehabilitacji.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecina.

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

Przewodniczący Rady Miasta Szczecina

Jan Stopyra



Załącznik
do Uchwały Nr XV/306/04
Rady Miasta Szczecina
z dnia 19 stycznia 2004 r.

OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z MIEJSKICH OBIEKTÓW SPORTOWYCH
BĘDĄCYCH W ZARZĄDZIE  MIE JSKIEGO OŚRODKA SPORTU REKREACJI I 

REHABILITACJI  W  SZCZECINIE

Wprowadza się następujące zasady korzystania z obiektów sportowych będących w zarządzie 
Miejskiego Ośrodka Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie, zwanego dalej MOSRiR.
1. Prawo do nieodpłatnego korzystania z obiektów sportowych posiadają następujące 

podmioty zwane dalej Organizacjami:
1) Stowarzyszenia Kultury Fizycznej uczestniczące we współzawodnictwie Ministerstwa 

Edukacji Narodowej i Sportu,
2) Stowarzyszenia Kultury Fizycznej prowadzące szkolenie dzieci i młodzieży,
3) Stowarzyszenia zrzeszone w związkach należących do Komitetu Paraolimpijskiego,
4) Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Szczecinie,
5) Zespół Szkół Sportowych w Szczecinie,
6) Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Szczecinie,
7) Szczecińskie Szkoły Publiczne prowadzące klasy sportowe.

2. Podstawą do korzystania z miejskich obiektów sportowych jest umowa zawarta z 
Miejskim Ośrodkiem Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie.

3. Organizacja zajęć treningowo-sportowych na terenie obiektów MOSRiR, odbywać się 
będzie wg grafików opracowanych przez MOSRiR na podstawie zapotrzebowania 
Organizacji wynikających z planu szkolenia.

4. Zajęcia sportowo-treningowe Organizacji zostaną ujęte w harmonogramie korzystania z 
obiektu po rozpatrzeniu możliwości techniczno-organizacyjnych.

5. Pierwszeństwo w korzystaniu z Miejskich Obiektów Sportowych posiadają podmioty 
wymienione w ust.1 pkt 2 powyższych zasad.

6. W przypadku organizacji zawodów sportowych i imprez niekomercyjnych ważnych dla 
promocji Miasta Szczecina MOSRiR będzie udostępniał bezpłatnie bazę sportową.

7. Organizacja zawodów, turniejów i meczy nie biletowanych odbywa się bezpłatnie.
8. Organizacja zajęć treningowo-sportowych w dni ustawowo wolne od pracy odbywa się 

odpłatnie wg zatwierdzonego przez Prezydenta Miasta cennika.
9. Korzystanie z bazy sportowej na organizację biletowanych imprez sportowych odbywa się 

wg obowiązującego w  MOSRiR cennika.
10. Kluby sportowe spoza miasta Szczecina korzystają z bazy sportowej odpłatnie. 
11. Organizacje pobierające odpłatność (czesne) od uczestników zajęć korzystają z obiektów 

sportowych odpłatnie, zgodnie z obowiązującym w MOSRiR cennikiem.  
12. W przypadku korzystania  ze sztucznego oświetlenia znajdującego się na obiekcie, koszty 

z tym związane ponosi Organizacja (dotyczy toru kolarskiego, stadionu piłkarskiego, 
stadionu lekkoatletycznego).

13. Organizacje zobowiązane są do przedstawienia listy zawodników i osób korzystających z 
obiektów i zrzeszonych w klubach bądź klasach sportowych.

14. Dane do opracowania terminarza kwartalnego zajęć sportowo-treningowych ( ilość 
zawodników, czas treningu i dyscyplina oraz nazwisko osoby odpowiedzialnej za 
przeprowadzenie zajęć) muszą być dostarczone MOSRiR przez Organizację do 20 dnia 
miesiąca poprzedzającego kwartał.



15. MOSRiR ma prawo odwołania treningów nieodpłatnych w przypadku zamówień na:
1) organizację zawodów  lokalnych i wojewódzkich,
2) organizację zawodów  ogólnopolskich,
3) organizację zawodów  międzynarodowych,
4) organizację na obiekcie zgrupowań Kadry Narodowej.
16. Organizacje, które korzystają nieodpłatnie z bazy sportowej MOSRiR, a nie odwołały 

swoich zajęć w formie pisemnej będą obciążane kosztami zgodnie z zatwierdzonym 
cennikiem.

17. Osoby pełnoletnie korzystające z urządzeń i sprzętu sportowego ponoszą 
odpowiedzialność za  bezpieczeństwo we własnym zakresie.

18. Dzieci i młodzież niepełnoletnia zrzeszona w Organizacjach korzystających z obiektu 
uczestniczy w zajęciach wyłącznie pod nadzorem trenera, instruktora lub innej 
uprawnionej osoby pełnoletniej, które to osoby ponoszą pełną odpowiedzialność za 
bezpieczeństwo uczestników zajęć.

19. Osoby prowadzące zajęcia jak i uczestnicy zajęć zobowiązani są do ścisłego 
przestrzegania czasowego harmonogramu zajęć.

20. Osoba przeprowadzająca trening lub zajęcia po raz pierwszy na obiektach sportowych 
MOSRiR, bezwarunkowo musi potwierdzić zapoznanie się z treścią regulaminu 
użytkowania obiektu (w formie pisemnej).


