
 

 

UCHWAŁA NR XVI/127/2016 

RADY GMINY PRZEROŚL 

z dnia 17 listopada 2016 r. 

w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz sposobu 

ustalania opłat za ich wykorzystywanie 

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 (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r.  

o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się zasady korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej stanowiących własność 

Gminy Przerośl, w tym dla będących w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych gminy. 

§ 2. 1. Obiekty i urządzenia użyteczności publicznej służą przede wszystkim do wykonywania zadań 

własnych Gminy realizowanych przez gminę oraz przez gminne jednostki organizacyjne, w zakresie 

określonym w statutach tych jednostek. 

2. Obiekty i urządzenia mogą być udostępniane innym podmiotom w celu organizacji szkoleń, kursów, 

zawodów, treningów, widowisk, koncertów, pokazów, zabaw, wesel i innych tym podobnych imprez  

– płatnych lub bezpłatnych pod warunkiem, że wykorzystanie to nie spowoduje trwałego zniszczenia lub 

uszkodzenia mienia. 

§ 3. Obiekty i urządzenia użyteczności publicznej udostępniane są osobom fizycznym, osobom prawnym 

i jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej. 

§ 4. Korzystanie z obiektów i urządzeń odbywa się na podstawie właściwego dla danego obiektu 

regulaminu, ustalonym  przez Wójta lub dyrektora/kierownika jednostki dysponującej obiektem. 

§ 5. Ustala się następujące zasady korzystania z obiektów i urządzeń: 

1. nieodpłatnie: 

a) zorganizowanym grupom uczniów szkół z terenu Gminy Przerośl wraz z opiekunem, 

b) gminnym jednostkom organizacyjnym – w przypadku wykorzystania na cele statutowe, 

c) uczniowskim klubom sportowym, które realizują zadania własne gminy w ramach umów zawartych z gminą 

lub na podstawie odrębnej uchwały, 

d) stowarzyszeniom w tym klubom sportowym, realizującym zadania użyteczności publicznej na podstawie 

umów zawartych z Gminą Przerośl, 

e) innym organizacjom pozarządowym nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym  

w celu osiągnięcia zysku, o ile wspomagają proces edukacyjny dzieci, młodzieży lub dorosłych i realizują 

programy profilaktyczne lub zajmują się rehabilitacją osób niepełnosprawnych, 

f) organizatorom imprez zleconych przez Gminę Przerośl lub odbywających się pod patronatem Gminy 

Przerośl bądź Wójta Gminy Przerośl; 
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2. odpłatnie innym podmiotom w oparciu o zawartą umowę. Uzyskane środki finansowe stanowią dochód 

budżetu gminy lub - w przypadku pozostawania w dyspozycji gminnej jednostki organizacyjnej - dochód tej 

jednostki. 

§ 6. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do ustalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń 

użyteczności publicznej w drodze zarządzenia, z zachowaniem postanowień niniejszej uchwały. 

2. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 1, ustala się na podstawie kalkulacji uwzględniającej bieżące 

koszty utrzymania danego obiektu lub urządzenia. 

3. Umowy o korzystanie z obiektów i urządzeń zawiera Wójt lub dyrektorzy/kierownicy gminnych 

jednostek organizacyjnych na podstawie udzielonych im przez Wójta pełnomocnictw. 

§ 7. Za bezpieczeństwo i porządek w obiektach odpowiada organizator imprezy, do którego obowiązków   

w szczególności należy: 

1) respektowanie postanowień niniejszej uchwały, regulaminu korzystania z obiektu oraz zapewnienia ładu  

i porządku przed rozpoczęciem imprezy, w czasie jej trwania oraz po jej zakończeniu; 

2) niezwłoczne podejmowanie działań mających na celu usunięcie zagrożenia życia lub zdrowia uczestników 

imprezy lub zapobieżenia niszczenia mienia oraz ponoszenie odpowiedzialności za wszelkie szkody, urazy 

i wypadki w czasie korzystania z obiektu i urządzeń. 

§ 8. Wcześniej zawarte umowy o korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, należy 

dostosować do postanowień niniejszej uchwały w ciągu 3 miesięcy od dnia jej wejścia w życie. 

§ 9. Traci moc uchwała nr VIII/48/2007 Rady Gminy Przerośl z dnia 18 października 2007 r. w sprawie 

ustalenia opłat za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej stanowiących własność Gminy Przerośl. 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przerośl. 

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

Województwa Podlaskiego. 

 Przewodniczący Rady Gminy 

Wiesław Radzewicz 
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