
 
PROJEKT uchwały 

 Załącznik do zarządzenia nr 0050.13.2018  
Wójta Gminy Dmosin z dnia 12 marca 2018 r. 

 
 
 

Uchwała Nr …..…./…../18 
Rady Gminy Dmosin 

z dnia … marca 2018 r. 
 
w sprawie zasad i trybu 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 ( tj.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 zm. Dz. U. z 2017 r. poz. 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) w 
związku z art. 4 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej ( tj.: 
Dz. U. z 2017 r. poz. 827 ) uchwala się co następuje: 
 
§ 1. Ustala się zasady i tryb korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej 
oraz określenie sposobu ustalania opłat za korzystanie z tych obiektów i urządzeń na terenie gminy 
Dmosin, które stanowią załącznik do uchwały. 
 
§ 2. Traci moc 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. 
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dmosin. 
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PROJEKT uchwały 

 Załącznik do zarządzenia nr 0050.13.2018  
Wójta Gminy Dmosin z dnia 12 marca 2018 r. 

 
Załącznik  

do uchwały nr ………/……/18 
Rady Gminy Dmosin z dnia … marca 2018 r. 

 
Zasady i tryb korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz 
określenie sposobu ustalania opłat za korzystanie z tych obiektów i urządzeń na terenie gminy 
Dmosin. 
 
§ 1. Zasady i tryb korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz 
określenie sposobu ustalania opłat za korzystanie z tych obiektów i urządzeń obowiązuje na terenie: 
sal gimnastycznych z zapleczem sanitarnym, sal lekcyjnych, pracowni komputerowych, świetlic 
szkolnych, stołówek szkolnych, boisk sportowych, placów zabaw, siłowni plenerowych, świetlic 
wiejskich i innych pomieszczeń użytkowych wraz z urządzeniami i wyposażeniem pozostających 
we władaniu Gminy Dmosin. 
 
§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 
1) gminie – rozumie się przez to Gminę Dmosin; 
2) administratorze obiektu - rozumie się przez to jednostkę organizacyjną gminy Dmosin lub inny 
podmiot, któremu Gmina powierzyła zarządzanie i utrzymanie obiektów i urządzeń; 
3) 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. 
 
§ 3. Obiekty wymienione w § 1 są ogólnodostępne. 
 
§ 4. 1. Korzystanie z obiektów może odbywać się odpłatnie lub nieodpłatnie. 
2. Podstawą do odpłatnego korzystania z obiektu, lub jego części jest umowa zawarta z 
administratorem obiektu. 
3. Z opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń, o których mowa w ust. 2,  mogą być zwolnieni 
organizatorzy imprez ogólnodostępnych lub imprez służących realizacji celów społecznie 
użytecznych, w tym w szczególności charytatywnych, po uzyskaniu zgody administratora obiektu. 
 
§ 5. Wysokość opłat ustala w drodze zarządzenia Wójt Gminy Dmosin. 
 
§ 6. Obiekty po uprzednim uzgodnieniu z administratorem mogą być nieodpłatnie udostępnione na 
potrzeby: szkolnego współzawodnictwa sportowego grup dziecięcych i młodzieżowych, imprez 
sportowych, rekreacyjnych lub kulturalnych, zebrań wiejskich, bezpłatnych szkoleń, kursów, 
prelekcji z wyłączeniem imprez okolicznościowych w celach prywatnych, komercyjnych i innych 
jak: szkolenia komercyjne, wesela, komunie, chrzciny,  uroczystości pogrzebowe, płatne pokazy i 
prezentacje i inne prywatne uroczystości. 
 
§ 7. Każdy obiekt powinien być użytkowany zgodnie ze swoim przeznaczeniem i funkcjami. 
 
§ 8. Administrator danego obiektu opracowuje regulamin korzystania z obiektu, urządzeń, sprzętu i 
podaje jego treść do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na terenie obiektu. 
 
§ 9. 1. Podmioty i osoby korzystające z obiektów są zobowiązane do przestrzegania niniejszych 
zasad oraz regulaminów, o których mowa w § 8. 
2. Osoby naruszające porządek publiczny, przepisy niniejszej uchwały, regulamin porządkowy 
obiektu, lub nie stosując się do zaleceń osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie obiektu mogą 
być usunięte z jego terenu. 


