
UCHWAŁA NR XV/503/20 
RADY MIASTA SZCZECIN 

z dnia 25 lutego 2020 r. 

w sprawie przyjęcia zasad korzystania z miejskich obiektów sportowych  i urządzeń 
użyteczności publicznej będących w zarządzie Centrum Żeglarskiego w Szczecinie położonych 
przy ulicy Przestrzennej 19-21 w Szczecinie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 punkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tj. z dnia 
22 lutego 2019 r.  Dz.U. z 2019 r. poz. 506)  oraz 12 ust. 1 oraz art. 12 ust. 2 ustawy o finansach 
publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (tj. z dnia 4 kwietnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 869)  oraz na 
podstawie art. 40 ust. 2 punkt 4 i 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. 
z dnia 22 lutego 2019 r. Dz.U. z 2019 r. poz. 506)  oraz art. 4 ust. 2 punkt 2 ustawy o gospodarce 
komunalnej z dnia 20 grudnia 1996r (tj. z dnia 4 kwietnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 712)  Rada 
Miasta Szczecin uchwala, co następuje: 

§ 1. W treści załącznika do uchwały Rady Miasta Szczecina nr X/194/15 z dnia 28 lipca 2015 r. - 
statut Centrum Żeglarskiego w Szczecinie -  wprowadza się następujące zmiany w § 6 po punkcie 
18 dodaje się punkty 19 i 20 o następującej treści: 

19) prowadzenie działalności promocyjnej na rzecz Gminy, 

20) działalność na rzecz lokalnych społeczności poprzez podejmowanie działań umożliwiających 
uprawianie żeglarstwa oraz turystyki wodnej przez osoby niepełnosprawne. 

§ 2. Ustala się ogólne zasady i tryb korzystania z miejskich obiektów sportowych i urządzeń 
użyteczności publicznej będących w zarządzie Centrum Żeglarskiego w Szczecinie położonych przy 
ul. Przestrzennej 19-21 w Szczecinie w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. Upoważnia się Prezydenta Miasta Szczecina do ustalania wysokości cen i opłat za korzystanie 
z miejskich obiektów sportowych i urządzeń użyteczności publicznej będących w zarządzie Centrum 
Żeglarskiego w Szczecinie. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecina 

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

 

  
 Przewodnicząca Rady Miasta Szczecin 

 
 

Renata Łażewska 
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Załącznik do uchwały Nr XV/503/20 

Rady Miasta Szczecin 

z dnia 25 lutego 2020 r. 

OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z GMINNYCH OBIEKTÓW SPORTOWYCH 
ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W ZARZĄDZIE CENTRUM ŻEGLARSKIEGO 
W SZCZECINIE 

 
 

Wprowadza się następujące zasady korzystania z gminnych obiektów sportowych znajdujących się 
w zarządzie Centrum Żeglarskiego  w Szczecinie, zwanego dalej CŻ. 

1. Korzystanie z gminnych obiektów sportowych będących w zarządzie CŻ jest odpłatne, według 
zatwierdzonego przez Prezydenta Miasta Szczecin cennika opłat. 

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

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

4. CŻ ma prawo do odwołania zajęć, na warunkach określonych w umowie, o której mowa 

w ust. 2. w szczególności niesprzyjających warunków pogodowych. 

5. Dzieci i młodzież niepełnoletnia 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. 

6. Osoby prowadzące zajęcia sportowo-treningowe oraz uczestnicy tych zajęć zobowiązani są do 
ścisłego przestrzegania regulaminu obiektu. 

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