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UCHWAŁA NR RG.0007.172.2017
RADY GMINY KOWALE OLECKIE
z dnia 28 marca 2017 r.
w sprawie zasad i trybu korzystania z obiektów użyteczności publicznej stanowiących własność
Gminy Kowale Oleckie
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 (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 446, poz. 1579 i poz. 1948) oraz art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia
1996 r. o gospodarce komunalnej (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 573, poz. 960, poz. 1920 i poz. 2260) Rada Gminy
Kowale Oleckie uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwała określa zasady i tryb korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej stanowiących
własność gminy Kowale Oleckie.
§ 2. Obiekty i urządzenia użyteczności publicznej, stanowiące własność gminy, zwane dalej obiektami
i urządzeniami, udostępniane są osobom fizycznym, w tym mieszkańcom gminy, gminnym jednostkom
organizacyjnym i podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych niedziałających w celu
osiągnięcia zysku, realizującym zadania własne gminy mające charakter użyteczności publicznej, oraz
zorganizowanym grupom osób fizycznych, organizacjom społecznym, zakładom pracy i innym podmiotom
prawnym i fizycznym na organizację zebrań, szkoleń, kursów, treningów, zawodów, pokazów, spotkań, zabaw,
dyskotek, uroczystości rodzinnych i okolicznościowych.
§ 3. 1. Obiekty i urządzenia udostępniane są na wniosek złożony do Wójta Gminy Kowale Oleckie.
2. Udostępnienie obiektu i urządzeń odbywa się za zgodą Wójta Gminy, na podstawie zawartej umowy.
3. Korzystanie z obiektów i urządzeń jest odpłatne, z zastrzeżeniem § 4.
§ 4. Z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej mogą korzystać nieodpłatnie:
1) mieszkańcy gminy w ramach zorganizowanych inicjatyw lokalnych, m in. spotkań sportowych,
kulturalnych, okolicznościowych, integracyjnych,
2) uczniowie szkół z terenu gminy w ramach prowadzonych zajęć bądź spędzania zorganizowanych form
czasu wolnego,
3) organy sołectwa w celu organizacji posiedzenia rady sołeckiej lub zebrania wiejskiego,
4) organizacje pozarządowe działające na rzecz mieszkańców gminy dla realizacji zadań statutowych, w tym
również kluby sportowe z terenu gminy.
§ 5. Korzystający z obiektów i urządzeń są zobowiązani dbać o udostępniony obiekt i urządzenia zgodnie
z regulaminem obiektu.
§ 6. Powierza się Wójtowi Gminy Kowale Oleckie uprawnienia do ustalania wysokości cen i opłat za usługi
komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności
publicznej stanowiących mienie gminne.
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§ 7. Traci moc uchwała Nr XXXV/230/2006 Rady Gminy Kowale Oleckie z dnia 17 lutego 2006 r.
w sprawie zasad korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. Urz. Województwa
Warmińsko-Mazurskiego Nr 47, poz. 974 ).
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kowale Oleckie.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Przewodnicząca Rady Gminy
Teresa Truchan

