UCHWAŁA NR VI/55/2011
RADY MIEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH
z dnia 31 marca 2011 r.
w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz sposobu
ustalania cen i opłat za korzystanie z tych obiektów i urządzeń

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.
1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.
1203, Nr 167, poz. 1759, z2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.
1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.
1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.
675) oraz art. 4 ust. 1 pkt. 2 i ust 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tj. Dz. U. z 2011 r.
Nr 45, poz. 236) Rada Miejska w Zdzieszowicach uchwala, co następuje:
§ 1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1. gminie - rozumie się przez to Gminę Zdzieszowice;
2. obiektach i urządzeniach - rozumie się przez to obiekty i urządzenia użyteczności publicznej, a w
szczególności: boiska sportowe, hale sportowe, sale gimnastyczne, stadiony sportowe, korty tenisowe, kąpielisko
miejskie, basen kryty, saunę, siłownię, park miejski wraz amfiteatrem i wyposażeniem, pomieszczenia do nauki,
świetlice samorządowe i inne pomieszczenia użytkowe wraz z urządzeniami i wyposażeniem będące własnością
Gminy Zdzieszowice, wykorzystywane do organizowania imprez lub na inną pozastatutową działalność, zwane
w dalszej części uchwały obiektami i urządzeniami;
3. organizatorze - rozumie się przez to osobę prawną, fizyczną lub jednostkę organizacyjną, która na mocy
umowy dzierżawy, najmu, użyczenia lub innego tytułu prawnego wyrażonego przez administratora obiektu
korzysta w określonym celu z obiektów i urządzeń;
4. administratorze obiektu - rozumie się przez to jednostkę organizacyjną gminy lub inny podmiot, któremu
Gmina Zdzieszowice powierzyła zarządzanie i utrzymanie obiektów i urządzeń;
5. pozastatutowym korzystaniu z obiektów i urządzeń - rozumie się przez to korzystanie z obiektów i urządzeń
wykraczające poza zadania określone jako własne gminy w ustawach oraz w statutach gminnych jednostek
organizacyjnych;
6. imprezie - rozumie się przez to planowane zajęcie obiektu lub urządzenia przez organizatora na podstawie
umowy, celem zaspokojenia potrzeb organizatora, w sposób nie sprzeczny z funkcjami korzystania z obiektów
i urządzeń użyteczności publicznych.
§ 2. Ustala się następujące zasady korzystania z obiektów i urządzeń:
1. Obiekty i urządzenia udostępniane są:
a) mieszkańcom Gminy Zdzieszowice i podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych
i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, realizującym zadania własne gminy mające charakter użyteczności
publicznej, a także innym podmiotom wspomagającym realizację zadań własnych gminy oraz promującym gminę po uzgodnieniu z administratorem obiektu;
b) innym osobom prawnym lub fizycznym albo jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości
prawnej, w tym prowadzącym działalność gospodarczą.
2. Pierwszeństwo w korzystaniu z obiektów i urządzeń przysługuje mieszkańcom Gminy Zdzieszowice oraz
innym podmiotom działającym na jej terenie, w tym w szczególności dzieciom i młodzieży.
3. Korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznych odbywa się na podstawie ustalonego dla
danego obiektu lub urządzenia regulaminu lub instrukcji oraz zgodnie z harmonogramem lub za zgodą
administratora obiektu lub urządzenia.
4. Korzystanie z obiektów i urządzeń odbywa się w oparciu o zawartą umowę lub bilet wstępu.
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5. Korzystanie z obiektów i urządzeń jest odpłatne, a środki finansowe z tego tytułu stanowią dochód
administratora obiektu,
6. Z opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznych zwalnia się:
a) publiczne przedszkola, szkoły podstawowe oraz gimnazja, w stosunku do których gmina jest organem
prowadzącym;
b) organizatorów imprez zleconych przez gminę, organizowanych przy współudziale gminy oraz pod
patronatem Burmistrza Zdzieszowic lub administratora obiektu;
c) organizatorów imprez charytatywnych lub patriotycznych uzgodnionych z Burmistrzem Zdzieszowic;
d) organizacje i stowarzyszenia osób niepełnosprawnych i kombatantów.
7. Korzystanie z obiektów i urządzeń przez podmioty, którym gmina udzieliła dotacji na wspieranie i rozwój
sportu na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 zpóźń. zm) albo na
realizację zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku
publicznego oraz wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późń. zm) może odbywać się nieodpłatnie po uzyskaniu
zgody Burmistrza Zdzieszowic.
8. Burmistrz Zdzieszowic w uzasadnionych przypadkach może zezwolić na bezpłatne korzystanie z obiektów
i urządzeń przez inne niż wymienione w punktach 5 i 6 niniejszego paragrafu podmioty, stowarzyszenia, grupy
społeczne i osoby fizyczne.
§ 3. Określa się sposób ustalenia cen i opłat za pozastatutowe korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności
publicznych :
1. Wysokość cen i opłat ustala Burmistrz Zdzieszowic.
2. Ustalenie wysokości cen i opłat przez Burmistrza Zdzieszowic, poprzedza przedłożenie w tym zakresie
propozycji ich wysokości przez administratorów obiektów.
3. Administratorzy obiektów przedkładają Burmistrzowi Zdzieszowic propozycję wysokości cen i opłat za
korzystanie z obiektów i urządzeń będących w ich utrzymaniu wraz z kalkulacją uwzględniającą:
a) bieżące niezbędne koszty utrzymania danego obiektu lub urządzenia w stanie nie pogorszonym;
b) środki na rozwój danego obiektu lub urządzenia.
4. Ustalone przez Burmistrza Zdzieszowic wysokości cen i biletów mogą zawierać ulgi podmiotowe
i przedmiotowe.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdzieszowic.
§ 5. Traci moc Uchwała Nr LI/404/10 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 14 września 2010r. w sprawie
powierzenia Burmistrzowi Zdzieszowic uprawnienia do określenia wysokości cen i opłat za korzystanie z urządzeń
użyteczności publicznej.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dnia od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Opolskiego.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Zdzieszowicach

Monika Wąsik-Kudla
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