
 

 

UCHWAŁA NR XIII.64.2019 

RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE 

z dnia 20 maja 2019 r. 

w sprawie zasad i trybu korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej stanowiących 

własność Gminy Chocianów 

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

(tekst jedn. Dz. U. 2019 r., poz. 506) oraz art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce 

komunalnej (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 712 ze zm.) Rada Miejska w Chocianowie uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwała określa zasady i tryb korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej stanowiących 

własność Gminy Chocianów. 

§ 2. 1. Obiekty i urządzenia użyteczności publicznej, stanowiące własność Gminy Chocianów,  

a w szczególności: boiska sportowe, hale sportowe, sale gimnastyczne, stadiony sportowe, świetlice i inne 

pomieszczenia użytkowe będące własnością gminy, zwane dalej obiektami i urządzeniami, udostępniane są: 

1) gminnym jednostkom organizacyjnym i jednostkom pomocniczym; 

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

osiągnięcia zysku, realizującym zadania własne gminy mające charakter użyteczności publicznej; 

3) zorganizowanym grupom osób fizycznych, organizacjom społecznym, zakładom pracy i innym osobom 

prawnym lub fizycznym, w tym prowadzącym działalność gospodarczą. 

2. Pozastatutowe korzystanie z obiektów i urządzeń możliwe jest tylko w terminie nie kolidującym  

ze statutową działalnością jednostki. 

§ 3. Z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej mogą korzystać nieodpłatnie: 

1) placówki oświatowo-wychowawcze dla których organem prowadzącym jest gmina; 

2) organy sołectwa, w szczególności w celu organizacji posiedzenia Rady Sołeckiej, Zebrania Wiejskiego; 

3) organizacje pozarządowe działające na rzecz mieszkańców gminy dla realizacji zadań statutowych, 

w szczególności: Ochotnicze Straże Pożarne, Koła Gospodyń Wiejskich, organizacje harcerskie, kluby 

sportowe i stowarzyszenia, które realizują zadania własne gminy w ramach zawartych umów lub organizują 

imprezy objęte patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów; 

4) jednostki organizacyjne gminy; 

5) organizatorzy imprez zleconych przez gminę lub Regionalne Centrum Kultury odbywających się pod 

patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów; 

6) organizatorzy imprez, w szczególności charytatywnych, patriotycznych,  za pisemną zgodą Burmistrza 

Miasta i Gminy Chocianów. 
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§ 4. Wysokość opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń  ustala Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów. 

§ 5. Traci moc uchwała nr XIV/115/2007 Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 21 grudnia 2007 r. 

w sprawie zasad korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, sposobu ustalania opłat 

za ich korzystanie oraz powierzenia burmistrzowi gminy uprawnienia do stanowienia o ich wysokości. 

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

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

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej: 

J. Ślipko 
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