
 

 

UCHWAŁA nr  V/2022 

Prezesa Zarządu 

Serockich Inwestycji Samorządowych Sp. z o.o. 

z dnia 1 sierpnia 2022 r. 

 

w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z usług publicznych świadczonych przez Serockie 

Inwestycje Samorządowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Serocku w zakresie 

zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty z zakresu kultury fizycznej oraz  tworzenia warunków, w 

tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy  z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 

r. poz. 679) uchwala  się, co następuje: 

 

§ 1. 

Ustala się „Regulamin korzystania z usług publicznych świadczonych przez Serockie Inwestycje 

Samorządowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Serocku” w brzmieniu 

określonym w załączniku nr 1 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały. 

 

§ 2. 

Regulamin dostępny jest do wglądu w biurze Spółki przy ul. Pułtuskiej 47 w Serocku (05-140) oraz na 

stronie BIP spółki pod adresem: https://sis.serock.pl/bip/.  

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Burmistrza. 

 
 
 

  

 
 

https://sis.serock.pl/bip/
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr  V/2022 
Prezesa Zarządu 

Serockich Inwestycji Samorządowych Sp. z o.o. 
z dnia 1 sierpnia 2022 r. 

 

REGULAMIN 

korzystania z usług publicznych świadczonych przez Serockie Inwestycje Samorządowe Spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Serocku 

 

§ 1. 

Serockie Inwestycje Samorządowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Serocku, 

w ramach realizacji Umowy Wykonawczej o nr RMP.272.4.2020 w sprawie realizacji zadań własnych, 

w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej zawartej pomiędzy Miastem 

i Gminą Serock a spółką Serockie Inwestycje Samorządowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 

świadczy usługi publiczne z zakresu kultury fizycznej i turystyki poprzez prowadzenie zajęć 

sportowych dla mieszkańców Miasta i Gminy Serock oraz zarządzanie obiektami sportowo – 

rekreacyjnymi należącymi do Miasta i Gminy Serock.  

 

§ 2. 

Poprzez usługi publiczne z zakresu kultury fizycznej i turystyki poprzez prowadzenie zajęć sportowych 

dla mieszkańców Miasta i Gminy Serock oraz zarządzanie obiektami sportowo – rekreacyjnymi 

należącymi do Miasta i Gminy Serock rozumie się:  

1) w odniesieniu do prowadzenia zajęć sportowych: organizowanie i prowadzenie zawodów 

sportowo-rekreacyjnych związanych z działalnością poszczególnych sekcji, opiekę nad 

zawodnikami drużyn i uczestnikami sekcji, popularyzacja sportu i czynnego wypoczynku, 

koordynacja działań sekcji i drużyn oraz Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej, nadzór nad 

pracą zatrudnionych instruktorów i trenerów poszczególnych sekcji i drużyn oraz 

koordynatorów sportu, prowadzenie działań promocyjnych sekcji i drużyn, realizacja 

Kalendarza Imprez Sportowych organizowanych przez Miasto i Gminę Serock, organizowanie 

i prowadzenie imprez sportowo-rekreacyjnych, opiekę nad zawodnikami i uczestnikami 

organizowanych imprez, nadzór nad pracą osób zatrudnionych do organizowanych imprez 

oraz podmiotów wykonujących czynności i prace podczas tych imprez, koordynowanie 

i organizowanie wymiany partnerskiej dzieci i młodzieży, prowadzenie działań promocyjnych 

imprez sportowo-rekreacyjnych. 

2) w odniesieniu do zarządzania obiektami sportowymi: prowadzenie systematycznych 

przeglądów, bieżącej konserwacji, drobnych napraw instalacji elektrycznej i hydraulicznej, 

a także urządzeń znajdujących się w zarządzie Spółki, utrzymanie czystości i porządku 

w magazynach technicznych oraz konserwacja i utrzymanie zieleni obiektów, 

przygotowywanie do zawodów sportowych obiektów, utrzymanie w sprawności technicznej 

i bieżącej konserwacji  powierzonych maszyn, urządzeń i narzędzi 
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3) w odniesieniu do prowadzenia sekcji piłki nożnej: korzystanie przez Spółkę z prawa do  nazwy 

- Klub Sportowy „Sokół” Serock, w rozgrywkach, w których uczestniczą drużyny sekcji piłki 

nożnej, korzystanie przez Spółkę z prawa do  nazwy - Klub Sportowy „Sokół” Serock, w 

rozgrywkach, w których uczestniczą drużyny sekcji tenisa stołowego, korzystanie przez 

Spółkę z prawa do  nazwy – Akademia Piłkarska „Sokół” Serock w rozgrywkach, w których 

uczestniczą drużyny sekcji piłki nożnej funkcjonujące w ramach akademii, korzystanie z prawa 

do udziału w rozgrywkach MZPN i PZPN oraz innych rozgrywkach, do których Klub ma prawo 

w odniesieniu do sekcji piłki nożnej i sekcji tenisa stołowego, 

4) w odniesieniu do prowadzenia zajęć sportowych dla mieszkańców Miasta i Gminy Serock: 

prowadzenie sekcji sportowych i rekreacyjnych w szczególności: tenisa stołowego, korfballu, 

siatkówki, piłki nożnej, szach, koszykówki, badmintona oraz innego rodzaju zajęć ruchowych 

mających na celu szerzenie i propagowanie zajęć z kultury fizycznej, 

5) w odniesieniu do realizacji zajęć z turystyki: organizacja wymian z miastami partnerskimi 

Miasta i Gminy Serock, współudział w organizacji zajęć w okresach świątecznych, przerw 

szkolnych oraz współudział w imprezach, których głównym organizatorem jest Miasto 

i Gmina Serock, 

6) w odniesieniu do zarządzania obiektami sportowymi: zarządzanie i utrzymanie obiektów 

zarządzanych przez spółkę, które spółka ma prawo udostępniać. 

 

§ 3. 

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 

1. spółce – należy przez to rozumieć Serockie Inwestycje Samorządowe spółkę z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Serocku; 

2. obiektach – należy przez to rozumieć wszystkie obiekty sportowe, rekreacyjne, kultury, 

edukacyjne i administracyjne, wchodzące w skład i zarządzane przez Serockie Inwestycje 

Samorządowe, tj.: 

1) Kompleksy plażowe i sportowo-rekreacyjne, 

2) Boiska piłkarskie o nawierzchni naturalnej, 

3) Boiska piłkarskie o nawierzchni sztucznej, 

4) Boiska wielofunkcyjne, 

5) Placówki oświatowe, w tym: szkoły podstawowe, przedszkola, zespoły szkolno-przedszkolne, 

6) Budynki sanitarne,  

7) Ośrodki Wypoczynku Letniego,  

8) Stadiony miejskie, 

9) Hale sportowe i sale gimnastyczne, 
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10) Sale lekcyjne i gabinety szkolne, korytarze,  

11) pomieszczenia administracyjne szkół, 

12) pomieszczenia sanitarne, 

13) pomieszczenia techniczne, 

14) biblioteki szkolne 

15) place zabaw, 

16) sale konferencyjne, 

17) parkingi, 

18) działki, 

19) pomieszczenia biurowe i techniczne spółki. 

3. usługach publicznych – należy przez to rozumieć usługi publiczne świadczone przez spółkę w 

ogólnym interesie gospodarczym, polegające na wykonywaniu zadań własnych Miasta i Gminy 

Serock, powierzonych spółce na mocy umowy nr RMP.272.4.2020 w sprawie realizacji zadań 

własnych, w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej  

4. podmiotach korzystających – należy przez to rozumieć podmioty korzystające z usług 

publicznych świadczonych przez spółkę, tj.: 

1) podmioty mające siedzibę w Serockich Inwestycjach Samorządowych Sp. z o.o., korzystające 

ze wskazanych obiektów w celu realizacji zadań statutowych 

2) pozostałe podmioty, w tym: 

a) jednostki organizacyjne Miasta i Gminy Serock, 

b) organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2022 r., 

poz. 1327 i 1812), prowadzące działalność na terenie Miasto i Gmina Serock, którym 

Gmina Serock powierzyła lub wsparła wykonywanie zadań publicznych w trybie tej 

ustawy  

c) organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2022 r., 

poz. 1327 i 1812) prowadzące działalność na terenie Miasta i Gminy Serock – 

korzystające z usług publicznych w czasie wykonywania innych, niż powierzonych lub 

wspartych przez Miasto i Gminę Serock, zadań publicznych, 

d) polskie związki sportowe krajowe i wojewódzkie; 

e) inne podmioty, które nie znajdują się w w/w punktach, 

3) osoby indywidualne. 
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§ 4. 

1. Spółka udostępnia w ramach realizacji powierzonych jej usług publicznych obiekty wymienione 

w § 2 pkt. 2 za odpłatnością, w wysokościach określonych w Cennikach określonych przez 

Burmistrza Miasta i Gminy Serock lub Prezesa Zarządu spółki. 

2. W przypadku niewskazanych w Cennikach usług publicznych świadczonych przez Serockie 

Inwestycje Samorządowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, , odpłatność ustalana będzie 

indywidualnie w zależności od zakresu korzystania oraz znaczenia przedsięwzięcia dla spółki oraz 

Miasta i Gminy Serock. 

3. Udostępnianie obiektów wymienionych w § 2 pkt. 2, w ramach korzystania z usług publicznych w 

zakresie organizacji przedsięwzięć sportowych, kulturalnych, artystycznych lub innych, może 

odbywać się także na zasadzie współorganizacji ze spółką. W takim przypadku przepisu ust. 1 nie 

stosuje się. 

4. Cenniki, o których mowa w ust. 1 dostępne są w biurze spółki przy ul. Pułtuskiej 47, na stronie 

internetowej oraz BIP. 

  

§ 5. 

1. Korzystanie z usług publicznych odbywa się po uprzednim kontakcie ze spółką, podczas którego 

zostaną przedstawione: 

1) dane wnioskodawcy, czyli osoby lub podmiotu, który wyraził chęć skorzystania z usług 

realizowanych przez spółkę, 

2) opis oraz termin planowanych zadań, 

3) szczegółowy zakres rzeczowy realizowanej usługi, 

4) termin i okres korzystania z obiektu. 

2. Szczegółowe terminy oraz warunki korzystania z usług publicznych określane są w umowie 

zawartej pomiędzy spółką, a podmiotem korzystającym lub osobą indywidualną. 

3. Umowa, o której mowa w ust. 2, wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 6. 

1. Spółka udostępni obiekty na realizację usług publicznych w terminach niekolidujących 

z zawartymi umowami oraz wykonywaniem niezbędnych czynności utrzymujących prawidłowy 

stan techniczny obiektu. 

2. Podmiotom korzystającym, o których mowa w § 3 pkt 4 udostępnia się obiekty w terminach 

uprzednio ustalonych ze spółką „z góry”. Terminy oraz godziny korzystania z obiektów są 

ustalane w harmonogramach. 



 

5 
 

3. Spółka zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć, jeśli ich terminy będą zbieżne z planowanymi 

wydarzeniami sportowo-kulturalnymi, istotnymi z punktu widzenia Spółki dla realizacji jej zadań 

statutowych. 

4. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany terminów i warunków korzystania z obiektów 

z przyczyn od niej niezależnych, stanu wyższej konieczności, niesprzyjających warunków 

atmosferycznych, potrzeby przeprowadzenia pielęgnacji i niezbędnych napraw oraz ważnego 

interesu spółki. 

 

§ 7. 

Podmioty korzystające zobowiązane są do zachowania porządku, bezpieczeństwa oraz przestrzegania 

regulaminów szczegółowo określających zasady korzystania z poszczególnych obiektów i urządzeń. 

 

§ 8. 

1. Niniejszy Regulamin zostaje ustanowiony na czas nieokreślony i obowiązuje z chwilą jego 

zatwierdzenia. 

2. Zmiana Regulaminu następuje w trybie przewidzianym dla jego ustanowienia. 


