
UCHWAŁA NR  II/11/2014 

RADY GMINY ROZDRAŻEW 

z dnia 29 grudnia 2014r. 

w sprawie zasad korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej 

oraz sposobu ustalania opat za korzystanie z tych obiektów i urządzeń 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.), art. 4 ust.1 pkt 2 w związku z ust. 2 

ustawy z 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011r. Nr 45, poz. 236) Rada Gminy 

Rozdrażew uchwala, co następuje: 

§ 1.1. Uchwała niniejsza normuje zasady korzystania z następujących obiektów i urządzeń 

użyteczności publicznej stanowiących własność Gminy: 

- pomieszczeń i urządzeń oraz wyposażenia znajdującego się w budynkach przedszkoli, szkół 

podstawowych wraz z filiami oraz gimnazjów prowadzonych przez gminę Rozdrażew, w tym 

pracowni komputerowych, sal lekcyjnych, hal sportowych, boisk szkolnych wraz z urządzeniami 

i wyposażeniem, 

- boisk sportowych oraz obiektów położonych na terenie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji 

w Rozdrażewie wraz z urządzeniami i wyposażeniem,    

- sal i świetlic wiejskich wraz z urządzeniami i wyposażeniem, 

- pomieszczeń Gminnej Biblioteki Publicznej i jej filii wraz z urządzeniami i wyposażeniem.  

2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 

1) gminie - rozumie się przez to Gminę Rozdrażew; 

2) obiektach i urządzeniach użyteczności publicznej prowadzonych przez gminę - rozumie się przez 

to będące własnością Gminy Rozdrażew obiekty i urządzenia użyteczności publicznej wymienione 

w ust. 1. 

3) pozastatutowe korzystanie z obiektów i urządzeń - rozumie się przez to korzystanie z obiektów i 

urządzeń wykraczające poza ramy określone w statutach gminnych jednostek organizacyjnych; 

4) organizatorze - rozumie się przez to osobę prawną lub fizyczną, jednostkę organizacyjną nie 

posiadającą osobowości prawnej, która na mocy podpisanej umowy dzierżawy, najmu bądź 

użyczenia korzysta w określonym celu z obiektów i urządzeń; 

5) administratorze – rozumie się przez to kierownika jednostki organizacyjnej gminy, inny podmiot 

lub osobę, której Wójt Gminy powierzył zarządzanie i utrzymanie obiektów i urządzeń 

użyteczności publicznej,  

6 )  imprezie - rozumie się przez to planowane zajęcie – za zgodą administratora – obiektu lub 

urządzenia celem zaspokojenia potrzeb organizatora, w szczególności: odbycie się spotkania, 

uroczystości, przedstawienia, koncertu, kursu, szkolenia, zawodów, meczu, treningu, zajęć 

rekreacyjnych, pokazu, zabawy, dyskoteki lub widowiska, w tym z odpłatnym lub darmowym 

udziałem publiczności.   



§ 2. 1. Ustala się następujące zasady pozastatutowego korzystania z obiektów i urządzeń: 

 1) obiekty i urządzenia udostępniane są, po uzgodnieniu z administratorem obiektu: 

- mieszkańcom gminy i podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 

i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, realizującym zadania własne gminy mające 

charakter użyteczności publicznej a także innym podmiotom wspomagającym realizację zadań 

własnych gminy, 

- innym osobom prawnym lub fizycznym oraz jednostkom organizacyjnym nieposiadającym 

osobowości prawnej, w tym prowadzącym działalność gospodarczą, 

2) korzystanie z obiektów i urządzeń odbywa się w oparciu o stosowną umowę, określającą zasady 

korzystania i wysokość opłat zawartą między Wójtem Gminy lub administratorem obiektu 

a organizatorem,  

3) korzystanie z obiektów i urządzeń odbywa się z uwzględnieniem istniejących dla danego obiektu 

lub urządzenia regulaminów lub instrukcji oraz harmonogramu, ustalanego przez administratora 

obiektu,  

4) pozastatutowe korzystanie z obiektów i urządzeń jest odpłatne z zastrzeżeniem § 3, a uzyskane 

środki przeznaczone będą na utrzymanie i rozwój obiektów i urządzeń, 

5) za bezpieczeństwo i porządek odpowiada organizator imprezy, do którego obowiązków należy 

w szczególności:  

- respektowanie postanowień niniejszej uchwały,  

- zapewnienie ładu i porządku przed rozpoczęciem imprezy, w czasie jej trwania oraz po 

zakończeniu imprezy, 

- niezwłoczne podejmowanie działań mających na celu usunięcie zagrożenia życia lub zdrowia 

uczestników imprezy lub zapobieżenia niszczeniu mienia. 

§ 3. 1. Z opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń zwalnia się: 

1) placówki oświatowe prowadzone przez gminę,  

2) gminne jednostki organizacyjne - na cele związane z działalnością w zakresie kultury, kultury 

fizycznej, sportu i rekreacji, 

3) uczniowskie kluby sportowe z terenu gminy, 

4) stowarzyszenia, w tym kluby sportowe - na cele związane z realizacją zadań użyteczności 

publicznej na podstawie umów zawartych z gminą, 

5) organizatorów imprez zleconych przez gminę lub odbywających się pod patronatem gminy bądź 

Wójta Gminy, 

6) sołtysów, rady sołeckie, ochotnicze straże pożarne, koła gospodyń wiejskich, kółka rolnicze oraz 

inne organizacje społeczne działające w danym środowisku wiejskim - na organizowanie zebrań 

i spotkań. 

2.  Wójt Gminy może wyrazić zgodę na zwolnienie z opłaty za wynajem obiektu użyteczności 

publicznej innych podmiotów niż wymienione ust. 1, gdy przemawia za tym charakter lub cel 

organizacji imprezy. Zwolnienie takie może mieć charakter częściowy i nie obejmować kosztów 

zużytych mediów.  



§ 4. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do ustalenia w drodze zarządzenia: 

1) wysokości opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń, z zachowaniem postanowień niniejszej 

uchwały, 

2) wzorów umów na korzystanie z obiektów i urządzeń. 

3) regulaminów lub instrukcji korzystania. 

2.  Przy ustalaniu wysokości opłat, o których mowa w ust. 1 pkt 1) uwzględnia się koszty 

utrzymania danego obiektu lub urządzenia. 

§ 5. Wcześniej zawarte umowy o korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej 

powinny zostać dostosowane do postanowień niniejszej uchwały w ciągu 6 miesięcy od dnia jej 

wejścia w życie. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 7. Traci moc Uchwała Nr XL/218/2014 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 4 lipca 2014r. w sprawie 

powierzenia uprawnień Wójtowi Gminy. 

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

Województwa Wielkopolskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Artur Jakubek   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UZASADNIENIE 

Z art. 40 ustawy o samorządzie gminnym wynika kompetencja Rady Gminy do ustanowienia 

w drodze aktu prawa miejscowego zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń 

użyteczności publicznej. Jednocześnie ustawa o gospodarce komunalnej w art. 4 upoważnia Radę 

Gminy do ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności 

publicznej lub powierzenia upoważnienia w tym zakresie Wójtowi Gminy. Proponowana uchwała 

zawiera ponadto katalog zwolnień z opłaty za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności 

publicznej.  

 

Wójt Gminy  

Mariusz Dymarski  


