
UCHWAŁA NR XII/155/13
RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU

z dnia 25 marca 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/599/09 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 26 marca 2009 roku 
w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej 

o charakterze sportowo-rekreacyjnym pozostających w posiadaniu Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Bytomiu oraz upoważnienia Prezydenta Bytomia 

do ustalania cen i opłat za korzystanie z tych obiektów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm), art. 4 
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. nr 45 poz. 
236) oraz art. 4 ust. 1, art. 8 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych 
i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. nr 197, poz. 1172 z późn. zm.)

Rada Miejska u chwala, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały nr XLIV/599/09 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 26 marca 2009 roku 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 3 otrzymuje brzmienie: 

„1. Korzystanie z obiektów może odbywać się odpłatnie lub nieodpłatnie. 

2. Wysokość opłat i cen oraz zniżki za korzystanie z obiektów ustala Prezydent Bytomia, na podstawie 
propozycji Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bytomiu uwzględniających koszty utrzymania obiektów. 

3. W uzasadnionych interesem publicznym przypadkach dopuszcza się udzielenie zniżek, które 
spowodują określenie cen i opłat na poziomie niższym od kosztów eksploatacji obiektów.”;

2) § 4 otrzymuje brzmienie: 

„1. Podstawą do korzystania z obiektów jest umowa zawarta z Ośrodkiem albo zakup biletu, 
z zastrzeżeniem postanowień § 5 ust. 2. 

2. Bilety mogą być jednorazowe lub okresowe.”;

3) § 5 otrzymuje brzmienie: 

„1. Obiekty, po uprzednim uzgodnieniu z Ośrodkiem, mogą być nieodpłatnie udostępniane na potrzeby: 

1) uczestnictwa we współzawodnictwie sportu młodzieżowego sekcji młodzieżowych klubów 
sportowych mających swoją siedzibę w Bytomiu, prowadzących szkolenie dzieci i młodzieży; 

2) działalności bytomskich uczniowskich klubów sportowych; 

3) nieodpłatnych kursów i szkoleń organizowanych dla mieszkańców Bytomia przez Gminę Bytom 
oraz jej jednostki; 
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4) imprez sportowych, kulturalnych i rekreacyjnych organizowanych przez Gminę Bytom oraz jej 
jednostki organizacyjne; 

5) szkolnego współzawodnictwa sportowego grup dziecięcych i młodzieżowych z terenu Bytomia; 

6) niekomercyjnych imprez sportowych, kulturalnych i rekreacyjnych organizowanych przez podmioty 
realizujące zadania własne Gminy Bytom; 

7) niekomercyjnych imprez sportowych, kulturalnych i rekreacyjnych organizowanych przez 
organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Bytom; 

8) uczestnictwa grup szkolnych w lekcjach wychowania fizycznego, jeżeli ich temat i charakter 
nie pozwala na zorganizowanie zajęć lekcyjnych na terenie placówki oświatowej.

2. Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bytomiu, w uzasadnionych interesem publicznym 
przypadkach innych niż określone w ust. 1, po uzyskaniu akceptacji Prezydenta Bytomia, może 
nieodpłatnie udostępnić gminne obiekty użyteczności publicznej o charakterze sportowo-rekreacyjnym, 
pozostające w posiadaniu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bytomiu.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 

 

Wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej

Jerzy Rogowski
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