UCHWAŁA NR LXVI/438/2022
RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH
z dnia 28 lipca 2022 r.
w sprawie regulaminu korzystania z boiska piłkarskiego „Słoneczna Arena” zlokalizowanego na
stadionie przy ul. Kusocińskiego 17 w Ząbkowicach Śląskich
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2022 r., poz. 559, 583, 1005 i 1079) Rada Miejska Ząbkowic Śląskich uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się regulamin korzystania z boiska piłkarskiego „Słoneczna Arena” zlokalizowanego
na stadionie przy ul. Kusocińskiego 17 w Ząbkowicach Śląskich w brzmieniu określonym w załączniku
nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ząbkowic Śląskich.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Andrzej Dominik
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Załącznik do uchwały Nr LXVI/438/2022
Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich
z dnia 28 lipca 2022 r.
Regulamin korzystania z boiska piłkarskiego „Słoneczna Arena”
zlokalizowanego na stadionie przy ul. Kusocińskiego 17 w Ząbkowicach Śląskich
§ 1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1. Boisko piłkarskie „Słoneczna Arena” zlokalizowane na stadionie sportowym przy ul. Kusocińskiego
17 w Ząbkowicach Śląskich, stanowi własność Gminy Ząbkowice Śląskie.
2. Boisko piłkarskie „Słoneczna Arena” z trawy syntetycznej ma wymiary pola gry 65m x 101 m
i powierzchnię łączną ze strefami wybiegu 71m x 111 m. Jest to obiekt certyfikowany, spełniający
standardy FIFA Quality PRO.
3. Z boiska mogą korzystać drużyny piłkarskie młodzieżowe i seniorskie realizujące zadania w zakresie
szkolenia dzieci, młodzieży oraz dorosłych uzdolnionych sportowo oraz zorganizowane grupy szkolne
i amatorskie sportowe, będące pod nadzorem trenera, nauczyciela lub instruktora w czasie zgodnym
z harmonogramem zajęć sportowych.
4. Boisko jest obiektem użyteczności publicznej służącym rozwojowi sportu.
5. Boisko udostępniane jest wszystkim zainteresowanym na równych warunkach.
6. Korzystanie z boiska jest odpłatne.
7. Za wyjątkiem dni, w których rozgrywane są mecze i turnieje objęte kalendarzem rozgrywek, boisko
jest czynne:
a) od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 20.00
b) w soboty i niedziele od 10.00 – 20.00
8. Na terenie boiska piłkarskiego zabrania się przybywania osób nieupoważnionych przez zarządcę.
§ 2. WARUNKI KORZYSTANIA
1. Korzystanie z boiska jest równoznaczne z zobowiązaniem się użytkownika do przestrzegania
postanowień niniejszego regulaminu.
2. Każda osoba znajdująca się na terenie boiska, winna obowiązkowo podporządkować się przepisom
regulaminu oraz zaleceniom zarządzającego i obsługi.
3. Na terenie boiska jak i w jego sąsiedztwie obowiązuje zakaz:
a) wnoszenia oraz spożywania żywności, w tym żucia gumy,
b) przebywania na boisku poza terminami wyznaczonymi z Zarządcą,
c) zachowań stwarzających zagrożenie dla innych uczestników zajęć.
4. Wszystkich korzystających z boiska obowiązuje strój sportowy oraz odpowiednie obuwie sportowe,
tj. obuwie sportowe z płaską podeszwą, obuwie piłkarskie typu „lanki”. Zabrania się używania obuwia
z metalowymi kołkami.
§ 3. ZASADY KORZYSTANIA
1. Zasady i sposób korzystania z boiska oraz jego urządzeń w zakresie organizacji imprez, meczów
piłkarskich, zajęć treningowych określa umowa.
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2. Przed terminem korzystania z boiska należy dokonać rezerwacji.
3. Rezerwacji dokonuje się pisemnie, e-mailem lub telefonicznie na 7 dni przed terminem korzystania.
Możliwe jest dokonania rezerwacji w dniu jego korzystania po wcześniejszym uzgodnieniu z Zarządcą.
4. Na boisku mogą przebywać jednocześnie:
a) dwie drużyny piłki nożnej w przypadku rozgrywania meczu,
b) trzy i więcej drużyn w przypadku rozgrywania turniejów,
c) dwie i trzy drużyny (instytucji, stowarzyszenia, szkoły, itp.) w czasie zajęć treningowych.
5. Korzystający z boiska odbywają zajęcia według ustalonego harmonogramu zajęć treningowych oraz
terminarza spotkań piłkarskich.
6. Informacje dotyczące rezerwacji boiska, można uzyskać w biurze, a także na stronie internetowej
Zarządcy.
7. Zajęcia sportowe na boisku odbywają się tylko pod opieką trenera, nauczyciela lub instruktora.
8. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych Zarządca może zawiesić możliwość
korzystania z boiska.
§ 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Korzystający z boiska zobowiązani są do dbałości o boisko i wszystkie znajdujące się na terenie
obiektu urządzenia, do utrzymania czystości przed, w trakcie i po zakończonych zajęciach, meczach
piłkarskich, itp.
2. Z urządzeń, sprzętu i wyposażenia znajdujących się na boisku należy korzystać zgodnie z ich
przeznaczeniem.
3. Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania boiska należy kierować do Zarządcy.
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Uzasadnienie
Regulamin określa zasady korzystania dla wszystkich użytkowników z boiska piłkarskiego „Słoneczna
Arena” zlokalizowanego na stadionie sportowym przy ul. Kusocińskiego 17 w Ząbkowicach Śląskich.
Uchwalenie regulaminu nałoży na osoby korzystające z boiska obowiązek stosowania określonych norm
i zasad w celu zapewnienia bezpieczeństwa jej użytkownikom oraz zabezpieczenia przez
zniszczeniem.Warunki te zostały określone w Regulaminie stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.
Sporządził: Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami - Rafał Kozak
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