
 

                

 

 

LIST INTENCYJNY 
 

Pomiędzy: 

 

1. Klubem Sportowym Rugby Wrocław 
2. Klubem Sportowym Panthers Wrocław 
3. Akademickim Klubem Sportowym Politechniki Wrocławskiej 
4. Wrocławskim środowiskiem koszykarskim 
5. Fighter Wrocław 

wspólnie zwanymi sygnatariuszami 

 

PREAMBUŁA 
Sygnatariusze deklarują niniejszym zawiązanie wrocławskiego porozumienia 
sportowego i podjęcie współpracy w zakresie przygotowania koncepcji i nadzoru 
nad realizacją projektu pn. Modernizacja infrastruktury sportowej Biskupina 
(zwanego w dalszej części „Projektem”) oraz pozyskania dla tej inwestycji 
dofinansowania z budżetu gminy Wrocław w ramach działania Wrocławski 
Budżet Obywatelski 2018. Projekt zakłada niezbędną renowacje murawy boiska 
sportowego w Parku Biskupińskim, rozbudowę części rekreacyjno-
wypoczynkowej, modernizację boiska do koszykówki oraz doposażenie otwartej 
siłowni w parku w sprzęt do treningów sportów walki.  

Inwestycja ta spełnia wymagania określone w ogólnych zasadach konkursu 
Wrocławski Budżet Obywatelski 2018. 

 

  



 

                

 

ARTYKUŁ 1 
 

1. Zadanie, o którym mowa w ust.1 ma charakter usługi publicznej, 
świadczonej w ogólnym interesie społecznym i gospodarczym; jego 
realizacja ma na celu zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. 

2. Strony zobowiązują się do przygotowania wniosku o dofinansowanie 
inwestycji z zadania Wrocławski Budżet Obywatelski 2018 wraz  
z niezbędnymi załącznikami. 

3. Koordynatorami przygotowań są Klub Sportowy Rugby Wrocław oraz Klub 
Sportowy Panthers Wrocław. 

 

ARTYKUŁ 2 
 

1. Strony zobowiązują się prowadzić przygotowania, o których mowa w 
Preambule, w dobrej wierze oświadczają, iż w przypadku zakończenia ich 
ze skutkiem pozytywnym, zawrą umowę regulującą wzajemne 
zobowiązania i sposób nadzoru nad prowadzeniem inwestycji. 

2. Strony zobowiązują się do uwzględnienia we wniosku potrzeb 
treningowych mieszkańców Biskupina oraz lokalnych placówek 
oświatowych. W przypadku kwestii spornych strony będą dążyły do 
porozumienia. 

3. Sporne kwestie będą rozwiązywane przez głosowanie. 

ARTYKUŁ 3 
 

1. W celu realizacji niniejszego Listu intencyjnego Strony podejmą wszelkie 
prawne i faktyczne działania, niezbędne do wykonania wymienionych w 
nim ustaleń. 

2. Sygnatariusze wyrażają wolę prowadzenia wspólnych działań w zakresie 
organizacji i promocji wydarzeń z udziałem stron listu. 

3. Działania te będę regulowane osobnymi porozumieniami. 



 

                

 

ARTYKUŁ 4 
 

1. Niniejszy List Intencyjny sporządzono w pięciu jednobrzmiących 
egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

2. Postanowienia niniejszego Listu Intencyjnego wchodzą w życie z dniem 
podpisania 

3. Zmiany niniejszego listu wymagają zgody wszystkich sygnatariuszy. 

 

LISTA PODPISÓW 
 

1. Klub Sportowy Rugby Wrocław – Bartosz Ryś ………………………………………… 
 
 

2. Klub Sportowy Panthers Wrocław – Michał Latoś ………………………………………… 
 
 

3. Liga Futbolu Amerykańskiego – Marcin 
Wyszkowski 
 

………………………………………… 
 

4. Akademicki Klub Sportowy PWr – Paweł Rańda ………………………………………… 
 
 

5. Wrocławskie Środowisko Koszykówki - Maciej 
Zieliński 

………………………………………… 
 
 

6. Fighter Wrocław – Tomasz Skrzypek ………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 

WROCŁAW, dn. 22 lutego 2018 
 
 
 


