
 

 

UCHWAŁA NR XXIX/185/2020 

RADY POWIATU TRZEBNICKIEGO 

z dnia 29 września 2020 r. 

w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały nr XXVIII/182/2020 Rady Powiatu Trzebnickiego z dnia 

31 lipca 2020 r. w sprawie regulaminu korzystania z powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności 

publicznej kompleksu boisk sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012" oraz kortów tenisowych 

stanowiących własność Powiatu Trzebnickiego 

Na podstawie art. 12 pkt 11 oraz art. 40 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 920) Rada Powiatu Trzebnickiego uchwala, co następuje: 

§ 1. Zmianie ulega regulamin korzystania z powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej 

kompleksu boisk sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012" oraz kortów tenisowych stanowiący załącznik  

nr 1 do uchwały nr XXVII/182/2020 Rady Powiatu Trzebnickiego z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie 

regulaminu korzystania z powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej kompleksu boisk 

sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012" oraz kortów tenisowych stanowiących własność Powiatu 

Trzebnickiego, któremu nadane zostaje nowe brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Regulamin o którym mowa w § 1 podaje się do wiadomości publicznej poprzez umieszczenie  

na stronie BIP Powiatu Trzebnickiego oraz na tablicach informacyjnych usytuowanych przy wejściu na w/w 

obiekty. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Trzebnickiego. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Powiatu: 

Robert Adach 

 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 14 października 2020 r.

Poz. 5634



Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIX/185/2020 

Rady Powiatu Trzebnickiego 

z dnia 29 września 2020 r. 

 

REGULAMIN 

1. Regulamin określa zasady korzystania z powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej 

o charakterze sportowo - rekreacyjnym stanowiących własność Powiatu Trzebnickiego. 

2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 

1) Powiecie - rozumie się przez to Powiat Trzebnicki, 

2) Zarządcy - rozumie się przez to jednostkę organizacyjną, której Powiat powierzył zarządzanie obiektem, 

3) Biorący w użyczenie – rozumie się przez to jednostkę, której na podstawie umowy użyczenia Powiat 

powierzył wykonywanie zadań w ramach programu ORLIK-2012, 

4) Obiektach i urządzeniach użyteczności publicznej - rozumie się przez to boisko sportowe, wielofunkcyjne, 

ORLIK oraz korty tenisowe stanowiące własność powiatu, 

5) Organizatorze - rozumie się przez to osobę prawną, osobę fizyczną lub jednostkę nieposiadającą 

osobowości prawnej, odpowiedzialną za organizację i przeprowadzanie imprez lub zajęć. 

3. Powiatowe obiekty i urządzenia użyteczności publicznej są ogólnodostępne a korzystanie z nich jest 

nieodpłatne. 

4. Obiekty i urządzenia użyteczności publicznej są czynne: 

1) Żmigród Boisko Orlik i kort tenisowy przy Szkole Powiatowej im. Jana Pawła II dla osób indywidualnych 

i grup zorganizowanych, zwanych „najemcą”, od poniedziałku do piątku w godzinach od 16.00 do 21.00, 

sobota w godzinach od 14.00 do 18.00. Podczas planowanych zajęć szkolnych dla uczniów szkół w okresie 

roku szkolnego od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.45. Uczniowie korzystają z boisk 

sportowych pod nadzorem nauczyciela opiekuna; 

2) Skokowa Boisko Orlik od poniedziałku do piątku w godzinach od 16 do 21.00, sobota od godziny od 14.00 

do 18.00, niedziela od godziny 14.00 do 18.00. 

5. Wszystkie obiekty i urządzenia powinny być użytkowane zgodnie ze swoim przeznaczeniem, 

z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. 

6. Rezerwacji korzystania z Obiektów i urządzeń użyteczności publicznej można dokonywać u Zarządcy 

oraz Biorącego w użyczenie każdego ostatniego dnia miesiąca na kolejny miesiąc lub w każdy sposób z nim 

uzgodniony. 

7. Korzystanie z obiektów lub urządzeń nie może stwarzać zagrożenia dla innych użytkowników. 

8. Korzystający z obiektów są zobowiązani do stosowania się do poleceń i uwag pracowników lub osób 

odpowiedzialnych za dany obiekt, a także organizatorów imprez. 

9. Osoby małoletnie do lat 13 korzystają z obiektów wyłączenie pod nadzorem nauczyciela, trenera, 

instruktora, animatora lub pod opieką osoby pełnoletniej, które to osoby ponoszą pełną odpowiedzialność  

za bezpieczeństwo uczestników zajęć, zabaw oraz imprez. 

10. Na terenie obiektów zabrania się: 

1) użytkowania urządzeń i sprzętu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem, 

2) montowania urządzeń lub sprzętu własnej konstrukcji, 

3) wjazdu na teren obiektu pojazdów mechanicznych, za wyjątkiem pojazdów uprzywilejowanych, obsługi 

technicznej i innych pojazdów posiadających zgodę Zarządcy oraz Biorącego w użyczenie, 

4) przebywania na terenie obiektu poza godzinami jego otwarcia, za wyjątkiem obiektów dostępnych całą 

dobę, 
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5) wstępu osobom, których zachowanie wskazuje, że znajdują się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem 

środków odurzających, 

6) wnoszenia przedmiotów i materiałów niebezpiecznych. 

11. Za bezpieczeństwo uczestników rozgrywek i zajęć sportowych, zabaw i imprez odbywających  

się na terenie obiektów odpowiadają i ponoszą odpowiedzialność organizatorzy, którzy są zobowiązani  

do zapewnienia porządku i ładu przed imprezą, zawodami, zajęciami, w ich trakcie oraz po zakończeniu. 

12. Osoby naruszające porządek publiczny, przepisy niniejszej uchwały, regulamin porządkowy danego 

obiektu lub niestosujące się do zaleceń pracowników odpowiedzialnych za funkcjonowanie obiektu mogą być 

usunięte z jego terenu. 

13. O wszelkich uszkodzeniach urządzeń, sprzętu, wyposażenia lub nawierzchni boisk oraz występujących 

zagrożeniach należy niezwłocznie powiadomić Zarządcę oraz Biorącego w użyczenie obiektu. 

14. Za zniszczenia powstałe w czasie korzystania z boisk odpowiedzialność materialna ponoszą osoby 

korzystające, w przypadku niepełnoletnich odpowiedzialność ponoszą prawni opiekunowie. 

15. Obowiązuje całkowity zakaz korzystania z uszkodzonych urządzeń, sprzętu i wyposażenia. 

16. Korzystający z obiektów sportowych zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu. 
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