
UCHWAŁA NR XXXVIII/309/2018
RADY GMINY STANISŁAWÓW

z dnia 23 sierpnia 2018 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, art. 40 ust. 2 pkt 4, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2018, poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. 
o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017, poz. 827) Rada Gminy Stanisławów uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała niniejsza normuje zasady korzystania z następujących obiektów i urządzeń użyteczności 
publicznej stanowiących własność Gminy Stanisławów:

1) z pomieszczeń i urządzeń oraz wyposażenia znajdującego się w budynkach szkół prowadzonych przez Gminę, 
w tym: z pracowni komputerowych, sal lekcyjnych, sal gimnastycznych oraz innych powierzchni 
i pomieszczeń użytkowych;

2) z pomieszczeń Urzędu Gminy Stanisławów;

3) z pomieszczeń użytkowych znajdujących się w remizach strażackich;

4) ze świetlic wiejskich;

5) z placów zabaw i siłowni zewnętrznych.

§ 2. 1. Obiekty i urządzenia użyteczności publicznej wymienione w § 1, służą przede wszystkim do 
wykonywania zadań własnych Gminy realizowanych przez gminne jednostki organizacyjne i jednostki 
pomocnicze, w zakresie określonym w statutach tych jednostek.

2. Obiekty i urządzenia mogą być udostępniane innym podmiotom na cele pozastatutowe pod warunkiem, że 
wykorzystanie nie spowoduje trwałego zniszczenia lub uszkodzenia mienia.

§ 3. Obiekty i urządzenia użyteczności publicznej udostępniane są:

1) mieszkańcom gminy;

2) gminnym jednostkom organizacyjnym i jednostkom pomocniczym;

3) instytucjom, stowarzyszeniom i organizacjom społecznym niezaliczanym do sektora finansów publicznych 
i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, realizującym zadania publiczne zlecone przez Gminę Stanisławów;

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

§ 4. 1. Korzystanie z obiektów i urządzeń, o których mowa w § 1 odbywa się na podstawie właściwego dla 
danego obiektu lub urządzenia regulaminu (instrukcji) oraz zgodnie z harmonogramem ustalonym przez 
kierownika jednostki administrującej obiektem w oparciu o zawartą umowę.

2. Korzystanie z obiektów i urządzeń jest odpłatne z zastrzeżeniem § 5, a uzyskane środki finansowe stanowią 
dochód budżetu gminy. 

§ 5. 1. Nie pobiera się opłat od:

a) jednostek organizacyjnych gminy,

b) dzieci i uczniów przedszkoli i szkół prowadzonych przez Gminę Stanisławów,

c) uczniowskich klubów sportowych, które realizują zadania własne gminy w ramach umów zawartych z Gminą,

d) organizacji harcerskich i innych organizacji niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających 
w celu osiągnięcia zysku, które wspomagają proces edukacyjny oraz w zakresie kultury, kultury fizycznej 
i sportu lub realizujących programy profilaktyczne na rzecz dzieci i młodzieży z terenu Gminy Stanisławów,

e) organizatorów imprez zleconych przez Gminę lub odbywających się pod patronatem Wójta Gminy Stanisławów,

f) organizatorów różnych imprez, w szczególności charytatywnych, patriotycznych, ekologicznych i prorodzinnych 
uzgodnionych z Wójtem Gminy Stanisławów,
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g) sołtysów, rad sołeckich, Kół Gospodyń Wiejskich oraz innych organizacji społecznych działających 
w środowisku - na organizację zebrań i spotkań,

h) stowarzyszeń, w tym klubów sportowych, które realizują zadania własne Gminy oraz zadania własne określone 
w statutach tych jednostek, na podstawie umów zawartych z Gminą Stanisławów.

§ 6. Określa się sposób ustalenia opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń:

1) wysokość opłat ustala Wójt Gminy w drodze zarządzenia z uwzględnieniem postanowień niniejszej uchwały;

2) kalkulacja opłat powinna uwzględniać pełne koszty utrzymania danego obiektu i urządzeń.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stanisławów.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Elżbieta Król
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