
 

 

UCHWAŁA NR XLV.291.2018 

RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE 

z dnia 4 lipca 2018 r. 

w sprawie ustalenia sposobu i trybu korzystania z gminnego obiektu użyteczności publicznej - pływalni 

"Dolnośląski Delfinek" przy Szkole Podstawowej w Chocianowie 

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

gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 poz. 1000) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2i ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 

1966 r. o gospodarce komunalnej (t.j. z 2017 r. poz. 827) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 

1) gminie - należy przez to rozumieć Gminę Chocianów, 

2) pływalni - należy przez to rozumieć pływalnię "Dolnośląski Delfinek" przy Szkole Podstawowej 

w Chocianowie, 

3) pozastatutowym korzystaniu z pływalni - rozumie się przez to korzystanie z obiektu wykraczające poza 

zadania określone w statutach gminnych jednostek organizacyjnych. 

§ 2. Ustala się następujące zasady korzystania z pływalni: 

1. Pływalnia i urządzenia wchodzące w jej skład udostępniane są: 

1) uczniom szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chocianów, 

2) mieszkańcom gminy i podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym  

w celu osiągnięcia zysku, 

3) pozostałym osobom prawnym lub fizycznym. 

2. Korzystanie z pływalni odbywa się na podstawie ustalonego dla niej regulaminu oraz zgodnie 

z harmonogramem pracy pływalni opracowywanym przez administratora. 

3. Pierwszeństwo do korzystania z pływalni mają szkoły podstawowe, dla których organem prowadzącym 

jest Gmina Chocianów w zakresie prowadzonych zajęć dla uczniów. 

§ 3. 1. Korzystanie z pływalni jest odpłatne a środki finansowe z tego tytułu stanowią dochód własny 

Gminy Chocianów. 

2. Odpłatne korzystanie z pływalni odbywa się w oparciu o zawartą umowę lub zakup biletu wstępu. 

§ 4. Z opłat za korzystanie z pływalni zwalnia się: 

1) uczniów szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chocianów, w zakresie 

uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych wynikających z zadań statutowych, organizowanych 

przez szkołę, do której uczęszczają, 
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2) osoby niepełnosprawne zamieszkujące Gminę Chocianów oraz ich opiekunów, 

3) organizatorów imprez zleconych przez gminę lub prowadzonych pod patronatem Burmistrza Miasta 

i Gminy Chocianów. 

§ 5. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów do ustalenia wysokości opłat za korzystanie 

z pływalni. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chocianów. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Chocianowie: 

J. Zielony 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 2 – Poz. 3749


		2018-07-20T11:49:56+0000
	Polska
	Agnieszka Augustynowicz
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




