
        DRUK NR 10/XXX 
 
   

UCHWAŁA NR ………………                  
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE 

z dnia ……………. 2016 r. 
 

w sprawie zmiany uchwały NR XLV/496/09 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia  
12 listopada 2009 r.  

 

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2016 roku poz. 446, poz. 1579) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. W uchwale Nr XLV/496/09 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 12 listopada 2007 r.                  
w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z boisk piłkarskich położonych                   
w miejscowościach wiejskich § 1. ust.1 otrzymuje brzmienie: „Boiskiem zarządza Ośrodek Sportu    
i Rekreacji w Gryfinie.”         

2. W uchwale Nr XLV/496/09 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 12 listopada 2007 r.                  
w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z boisk piłkarskich położonych                   
w miejscowościach wiejskich załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku do 
niniejszej uchwały. 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Zachodniopomorskiego. 

 

 

         

PRZEWODNICZĄCA  RADY 

                Elżbieta Kasprzyk  

 

 

 

 

 

 

 



 

UZASADNIENIE 

 

Zmiana w Uchwale Nr XLV/496/09 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 12 listopada 2009 r.                  

w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z boisk piłkarskich położonych                   

w miejscowościach wiejskich podyktowana została tym, że Gmina Gryfino wykonała dwa nowe 

boiska w miejscowościach Nowe Czarnowo i Mielenko Gryfińskie.  

W związku z powyższym należało dodać je do wykazu boisk, na których obowiązuje 

„Regulamin korzystania z boiska piłkarskiego”. 

 
 
 
Sporządził: 
Daniel Cieślak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do Uchwały 
Nr ………….. 
Rady Miejskiej w Gryfinie 
z dnia ……….. 2016 roku 

 
 
 

Wykaz boisk, na których obowiązuje „Regulamin korzystania z boiska piłkarskiego. 
 

1. Boisko w miejscowości Bartkowo znajdujące się na działce nr 112/3 w obrębie ewidencyjnym 
Bartkowo. 
2. Boisko w miejscowości Chwarstnica znajdujące się na działce nr 74/1 w obrębie ewidencyjnym 
Chwarstnica. 
3. Boisko w miejscowości Daleszewo znajdujące się na działce nr 141/5 w obrębie ewidencyjnym 
Daleszewo. 
4. Boisko w miejscowości Dołgie znajdujące się na działce nr 34/74 w obrębie ewidencyjnym 
Dołgie. 
5. Boisko w miejscowości Drzenin znajdujące się na działce nr 29/57 w obrębie ewidencyjnym 
Drzenin. 
6. Boisko w miejscowości Gardno znajdujące się na działce nr 52/104 w obrębie ewidencyjnym 
Gardno. 
7. Boisko w miejscowości Krzypnica znajdujące się na działce nr 177/4 w obrębie ewidencyjnym 
Krzypnica. 
8. Boisko w miejscowości Mielenko Gryfińskie znajdujące się na działce nr27/2/4 w obrębie 
ewidencyjnym Mielenko. 
9. Boisko w miejscowości Nowe Czarnowo znajdujące się na działce nr 125/1 w obrębie 
ewidencyjnym Nowe Czarnowo. 
10. Boisko w miejscowości` Pniewo znajdujące się na działce nr 560 w obrębie ewidencyjnym 
Pniewo. 
11. Boisko w miejscowości Sobiemyśl znajdujące się na działce nr 16/80 w obrębie ewidencyjnym 
Sobiemyśl. 
12. Boisko w miejscowości Sobieradz znajdujące się na działce nr 281 w obrębie ewidencyjnym 
Sobieradz. 
13. Boisko w miejscowości Steklno znajdujące się na działce nr 116/2  w obrębie ewidencyjnym 
Steklno. 
14. Boisko w miejscowości Stare Brynki znajdujące się na działce nr 19/9 w obrębie ewidencyjnym 
Stare Brynki. 
15. Boisko w miejscowości Wirów znajdujące się na działce nr 17/13 w obrębie ewidencyjnym 
Wirów. 
16. Boisko w miejscowości Wysoka Gryfińska znajdujące się na działce nr 12/2 w obrębie 
ewidencyjnym Wysoka Gryfińska.” 
 


