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UCHWAŁA NR .................... 
RADY MIASTA SZCZECIN 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie przyjęcia zasad korzystania z gminnych obiektów sportowych znajdujących się 
w zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie oraz 

powierzenia Prezydentowi Miasta Szczecin uprawnień do ustalenia wysokości opłat za 
korzystanie z obiektów. 

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005 i 1079), art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. 
o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021r. poz. 679); Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:  

§ 1. Ustala się ogólne zasady korzystania z gminnych obiektów sportowych znajdujących się 
w zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie w brzmieniu 
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin uprawnienia do stanowienia o wysokości cen 
i opłat albo o sposobie ustalenia cen i opłat za korzystanie z gminnych obiektów sportowych 
znajdujących się w zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie. 

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XII/450/19 Rady Miasta Szczecina z dnia 26 listopada 2019 r., 
w sprawie przyjęcia zasad korzystania z gminnych obiektów znajdujących się w zarządzie Miejskiego 
Ośrodka Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie oraz upoważnienia Prezydenta Miasta Szczecin 
do ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów (Dz. Urz. Woj Zachodniopomorskiego 
z 2020r. poz. 1 i 2). 

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin. 

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

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 4C2281D1-BE5D-43FC-ABF4-930F247F4B4F. Projekt Strona 1



Załącznik do uchwały Nr .................... 

Rady Miasta Szczecin 

z dnia....................2022 r. 

OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z GMINNYCH OBIEKTÓW SPORTOWYCH 
ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W ZARZĄDZIE MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU REKREACJI 
I REHABILITACJI W SZCZECINIE 

Wprowadza się następujące zasady korzystania z gminnych obiektów sportowych znajdujących się 
w zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie, zwanego dalej 
MOSRiR. 

1. Korzystanie z gminnych obiektów sportowych będących w zarządzie MOSRiR jest odpłatne, 
według zatwierdzonego przez Prezydenta Miasta Szczecin cennika opłat albo według określonych 
przez niego zasad. 

2. Podstawą do odpłatnego korzystania z gminnych obiektów sportowych jest umowa zawarta 
z MOSRiR. 

3. Organizacja zajęć na terenie gminnych obiektów sportowych pozostających w zarządzie 
MOSRiR, odbywać się będzie wg grafików opracowywanych przez MOSRiR na podstawie 
zawieranych umów o których mowa w ust. 2. 

4. W przypadku chęci korzystania ze sztucznego oświetlenia na wskazanych niżej gminnych 
obiektach sportowych, koniecznym jest uprzednie złożenie do MOSRiR pisemnego wniosku 
o umożliwienie korzystania z takiego oświetlenia: 

Zespół Obiektów Sportowych „Tor Kolarski al. Wojska Polskiego 246, Miejski Stadion 
Lekkoatletyczny ul. Litewska 20 oraz Obiekt Sportowy al. Wojska Polskiego 127. 

5. Wniosek, o którym mowa w pkt 4 złożyć należy na 3 miesiące przed planowaną datą 
korzystania ze sztucznego oświetlenia. Koszt przedmiotowego oświetlenia ponosi w całości 
wnioskodawca, na odrębnych ustalonych przez MOSRiR warunkach. 

6. MOSRiR ma prawo do odwołania zajęć, na warunkach określonych w umowie, o której mowa 
w ust. 2. 

7. Dzieci i młodzież niepełnoletnia zrzeszona w Organizacjach korzystających z gminnych 
obiektów sportowych, uczestniczy w zajęciach sportowo-treningowych wyłącznie pod nadzorem 
trenera, instruktora lub innej uprawnionej osoby pełnoletniej, które to osoby ponoszą pełną 
odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników zajęć. 

8. Osoby prowadzące zajęcia sportowo-treningowe oraz uczestnicy tych zajęć zobowiązani są do 
ścisłego przestrzegania czasowego harmonogramu zajęć. 

  

9. Osoby korzystające z gminnych obiektów sportowych zobowiązane są zapoznać się 
z treścią regulaminu użytkowania danego obiektu sportowego. 
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UZASADNIENIE 

 

w sprawie przyjęcia zasad korzystania z gminnych obiektów sportowych znajdujących się 
w zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie oraz 
powierzenia Prezydentowi Miasta Szczecin uprawnień do ustalenia wysokości opłat za korzystanie z 
obiektów. 

Podjęcie przez Gminę uchwały w tej sprawie ma na celu optymalne wykorzystanie obiektów sportowych. 
Zmiana daje możliwość wprowadzenia zasad kształtowania i negocjacji cen w zależności od obiektu jak i 
charakteru wydarzenia np. sportowego albo kulturalnego o przesłaniu charytatywnym przy współudziale 
GMS czy komercyjnym.  
Ta zmiana pozwoli lepiej zaspokajać i spełniać potrzeby społeczne w tym potrzeby stowarzyszeń, które nie 
prowadzą działalności gospodarczej i często nie są w stanie udźwignąć ciężaru kosztów związanych z 
korzystaniem z obiektów sportowych. Z kolei kluby sportowe często są zainteresowane podpisaniem umowy 
ryczałtowej na cały sezon – wynajem pomieszczeń pod mecze i treningi. Obecny cennik nie daje takiej 
możliwości.  
Elastyczność cenowa w powiązaniu z kalendarzem wydarzeń umożliwi lepszą gospodarkę wynajmami, 
szczególnie w sezonie letnim, a wprowadzane instrumenty pozwolą na okreslenie, nie tylko wysokości opłat 
ale i sposobu ich ustalania z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb korzystajacych z obiektów.  
 
W związku z powyższym, ustala się zasady korzystania z gminnych obiektów sportowych znajdujących się 
w zasobach GMS w brzmieniu stanowiącym załącznik do projektu uchwały. 
 
Traci moc Uchwała Nr XII/450/19 Rady Miasta Szczecina z dnia 26 listopada 2019 r.,  
w sprawie przyjęcia zasad korzystania z gminnych obiektów znajdujących się w zarządzie Miejskiego 
Ośrodka Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie oraz upoważnienia Prezydenta Miasta Szczecin do 
ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów (Dz. Urz. Woj Zachodniopomorskiego  
z 2020r. poz. 1 i 2). 
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