
UCHWAŁA Nr XXXI/179/17 

RADY GMINY DMOSIN 

z dnia 28 listopada 2017 r. 

 

w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz 

określenie sposobu ustalania 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 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) w związku z art. 4 ust. 1 pkt. 2 i ust. 2 

ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 827) 

uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 

1) gminie - rozumie się przez to Gminę Dmosin; 

2) obiektach i urządzeniach użyteczności publicznej - rozumie się przez to obiekty i 

urządzenia użyteczności publicznej, które mogą być wykorzystywane na cele oświatowe, 

kulturalne i sportowe, a w szczególności: boisko, salę gimnastyczną z zapleczem 

sanitarnym, sale lekcyjne, pracownie komputerowe, świetlicę szkolną, stołówkę szkolną, 

świetlicę wiejską i inne pomieszczenia użytkowe wraz z urządzeniami i wyposażeniem 

pozostające we władaniu Gminy Dmosin, wykorzystywane do organizowania imprez, 

szkoleń, kursów lub inną pozastatutową działalność, zwane w dalszej części uchwały 

obiektami i urządzeniami; 

3) pozastatutowe korzystanie z obiektów i urządzeń – rozumie się przez to korzystanie z 

obiektów i urządzeń wykraczające poza zadania określone w statutach gminnych 

jednostek organizacyjnych; 

4) organizatorze - rozumie się przez to osobę prawną, fizyczną lub jednostkę organizacyjną, 

która na mocy umowy dzierżawy, najmu, użyczenia lub jednorazowej zgody wyrażonej 

przez administratora obiektu korzysta w określonym celu z obiektów i urządzeń; 

5) administratorze obiektu - rozumie się przez to Gminę Dmosin lub jednostkę 

organizacyjną gminy, albo inny podmiot, któremu Gmina Dmosin powierzyła zarządzanie 

i utrzymanie obiektu i urządzeń; 

6) imprezie - rozumie się przez to planowane zajęcie obiektu lub urządzenia przez 

organizatora na podstawie umowy, którego celem jest w szczególności odbycie się 

spotkania, przedstawienia, koncertu, kursu, pokazu, zawodów, treningu, zabawy, 

dyskoteki lub zajęć sportowych z udziałem publiczności, o charakterze nieodpłatnym; 

7) imprezie komercyjnej - rozumie się przez to planowane zajęcie obiektu lub urządzenia 

przez organizatora na podstawie umowy, którego celem jest w szczególności odbycie się 

spotkania, przedstawienia, koncertu, kursu, pokazu, zawodów, treningu, zabawy, 

dyskoteki lub zajęć sportowych z udziałem publiczności, o charakterze odpłatnym. 

 

§ 2. 1. Ustala się następujące zasady pozastatutowego korzystania z obiektów i urządzeń: 

1) korzystanie z placów zabaw jest bezpłatne, z wyjątkiem udostępnienia obiektu osobom 

fizycznym, osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym nieposiadającym 

osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną w celu organizacji 

imprezy komercyjnej. Decyzje o udostępnieniu obiektów wskazanych w zdaniu 

powyższym osobom fizycznym, osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym 

nieposiadającym osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną w celu 
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organizacji imprezy komercyjnej podejmuje administrator obiektu; 

2) korzystanie z boisk jest bezpłatne dla mieszkańców gminy Dmosin, z wyjątkiem 

udostępnienia obiektu osobom fizycznym, osobom prawnym lub jednostkom 

organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje 

zdolność prawną w celu organizacji imprezy komercyjnej. Decyzje o udostępnieniu 

obiektów wskazanych w zdaniu powyższym osobom fizycznym, osobom prawnym lub 

jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, którym ustawa 

przyznaje zdolność prawną w celu organizacji imprezy komercyjnej podejmuje 

administrator obiektu; 

3) korzystanie z sal gimnastycznych jest nieodpłatne dla: 

a) mieszkańców gminy Dmosin, 

b) jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych gminy, 

c) innych placówek oświatowych, 

d) organizacji pozarządowych oraz podmiotów z terenu gminy Dmosin, o których 

mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

realizujących cele statutowe, 

e) innych organizacji i grup nieformalnych z terenu gminy Dmosin 

z wyjątkiem udostępnienia obiektu osobom fizycznym, osobom prawnym lub jednostkom 

organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje 

zdolność prawną w celu organizacji imprezy komercyjnej. Decyzje o udostępnieniu sali 

gimnastycznej osobom fizycznym, osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym 

nieposiadającym osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną w celu 

organizacji imprezy komercyjnej podejmuje administrator obiektu; 

 

4) korzystanie ze świetlic wiejskich, sal lekcyjnych, pracowni komputerowych, świetlic 

szkolnych oraz stołówek szkolnych jest nieodpłatne dla: 

a) mieszkańców gminy Dmosin, 

b) jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych gminy, 

c) innych placówek oświatowych, 

d) organizacji pozarządowych oraz podmiotów z terenu gminy Dmosin, o których 

mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

realizujących cele statutowe, 

e) kół gospodyń wiejskich z gminy Dmosin, 

f) innych organizacji i grup nieformalnych z terenu gminy Dmosin 

działających na terenie gminy oraz na rzecz mieszkańców gminy Dmosin w ramach 

zorganizowanej dla mieszkańców gminy (wsi) inicjatywy lokalnej: zebrania wiejskiego, 

imprezy sportowo – kulturalnej, bezpłatnego szkolenia, kursu, prelekcji z wyłączeniem 

imprez okolicznościowych organizowanych w celach prywatnych (w szczególności: 

płatne szkolenia, wesela, komunie, chrzciny, uroczystości pogrzebowe, płatne pokazy i 

prezentacje oraz inne prywatne uroczystości), imprez komercyjnych. Decyzje o 

udostępnieniu obiektów wskazanych w zdaniu powyższym podejmuje Wójt Gminy 

Dmosin lub administrator obiektu; 

 

5) pozostałe obiekty i urządzenia (inne pomieszczenia użytkowe wraz z urządzeniami i 

wyposażeniem) udostępniane są: 

a) nieodpłatnie mieszkańcom gminy Dmosin, jednostkom organizacyjnym i 

jednostkom pomocniczym gminy, innym placówkom oświatowym, organizacjom 
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pozarządowym oraz podmiotom z terenu gminy Dmosin, o których mowa w art. 3 

ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, realizującym 

cele statutowe oraz kołom gospodyń wiejskich i innym organizacjom i grupom 

nieformalnym, działającym na terenie gminy na rzecz mieszkańców, po 

uzgodnieniu z administratorem obiektu, 

b) odpłatnie innym osobom prawnym lub fizycznym, a także jednostkom 

organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje 

zdolność prawną. 

2. Za bezpieczeństwo i porządek w obiektach odpowiada organizator imprezy lub imprezy 

komercyjnej, do którego obowiązków w szczególności należy: 

1) respektowanie postanowień niniejszej uchwały, regulaminu korzystania z obiektu 

oraz zapewnienie ładu i porządku przed rozpoczęciem imprezy, w czasie jej 

trwania oraz po zakończeniu imprezy; 

2) niezwłoczne podejmowanie działań mających na celu usunięcie zagrożenia życia 

lub zdrowia uczestników imprezy lub zapobieżenia niszczenia mienia oraz 

ponoszenie odpowiedzialności za wszelkie szkody, urazy i wypadki w czasie 

korzystania z obiektu i urządzeń. 

3. Z opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń, o których mowa w ust. 1, mogą być 

zwolnieni organizatorzy imprez ogólnodostępnych lub imprez służących realizacji celów 

społecznie użytecznych, w tym w szczególności charytatywnych, po uzyskaniu zgody 

Wójta Gminy Dmosin. 

 

§ 3. Wysokości opłat, o których mowa w § 2 zostaną określone w drodze zarządzeń Wójta 

Gminy Dmosin. 

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XI/89/2011 Rady Gminy Dmosin z dnia 30 grudnia 2011 r. w 

sprawie ustalenia zasad oddawania do korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej 

stanowiących własność Gminy Dmosin (Dz. Urz. Woj. Łódz. Nr 600 z 24 lutego 2012 r.). 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dmosin. 

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

Urzędowym Województwa Łódzkiego. 

Przewodnicząca Rady Gminy 

Barbara Kosma  
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