
 

 

UCHWAŁA NR VIII/47/19 

RADY GMINY HERBY 

z dnia 18 czerwca 2019 r. 

w sprawie określenia zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej będących 

własnością Gminy Herby, sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z nich oraz powierzenie Wójtowi 

Gminy Herby uprawnienia do stanowienia o ich wysokości 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.  

z 2019 r. poz. 506)  art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia  20 grudnia 1996 r.  o gospodarce komunalnej (t.j.  Dz. U. 

z 2019 r. poz. 712) Rada Gminy Herby ustala, co następuje: 

§ 1. Uchwała niniejsza określa zasady korzystania z obiektów stanowiących własność Gminy Herby tj.: 

1) z pomieszczeń znajdujących się w budynkach Zespołów Szkolno-Przedszkolnych, 

2) z pomieszczeń znajdujących się w remizach strażackich, 

3) z pomieszczeń znajdujących się w budynkach administrowanych przez jednostki organizacyjne gminy, 

4) z pomieszczeń znajdujących się w budynku kotłowni, 

5) z pomieszczeń znajdujących się w budynkach wielofunkcyjnych, 

6) z pomieszczeń znajdujących się  w budynkach sportowych. 

§ 2. Ustala się zasady i tryb korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej stanowiących 

własność gminy Herby. 

1. Gminne obiekty użyteczności publicznej są ogólnodostępne. 

2. Korzystanie z obiektów może odbywać się odpłatnie lub nieodpłatnie. 

3. Podstawą do korzystania z  obiektów użyteczności publicznej jest umowa zawarta z Wójtem Gminy. 

4. Obiekty udostępniane są: 

1) mieszkańcom Gminy Herby, 

2) gminnym jednostkom organizacyjnym, 

3) instytucjom, stowarzyszeniom i organizacjom społecznym oraz podmiotom niezaliczanym do sektora  

finansów publicznych, 

4) innym osobom  prawnym lub fizycznym, w tym prowadzącym działalność gospodarczą. 

5. Obiekty użyteczności publicznej udostępniane są  nieodpłatnie  dla: 

1) uczestników grup szkolnych, przedszkolnych w ramach lekcji wychowania fizycznego  prowadzonych 

przez szkoły dla których gmina Herby jest organem prowadzącym, 

2) klubów sportowych, które realizują zadania własne Gminy oraz własne zadania statutowe, 
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3) organizatorów imprez zleconych przez Gminę Herby lub odbywających się pod patronatem Wójta Gminy, 

4) członków ochotniczych straży pożarnych  czynnie działających w gminie. 

§ 3. Wysokość  opłat ustalana jest na podstawie kalkulacji kosztów, która uwzględnia  bieżące koszty 

utrzymania danego obiektu lub urządzenia. 

§ 4. Powierzyć Wójtowi Gminy Herby ustalanie wysokości cen i opłat oraz zniżek za korzystanie  

z  gminnych obiektów użyteczności publicznej. 

§ 5. Traci moc uchwała Nr XV/145/12 Rady Gminy Herby z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie sposobu 

ustalania opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności  publicznej i powierzenia wójtowi gminy  

uprawnienia do stanowienia o ich wysokości. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Herby. 

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

Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodniczący Rady 

 

 

Józef Kozielski 
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