
UCHWAŁA Nr  XIV/117/2020 

RADY GMINY SOCHOCIN 

z dnia 24 stycznia 2020 r. 

 

w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej  

 

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 2019 poz. 506 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt. 2 i ust. 2 

ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tj. Dz. U. z 2019 poz. 712), Rada 

Gminy Sochocin uchwala, co następuje: 

§ 1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 

1) gminie - rozumie się przez to Gminę Sochocin; 

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

publicznej pozostające w administrowaniu Urzędu Gminy Sochocin oraz szkół gminnych,      

a w szczególności: boiska wielofunkcyjne, hala sportowa, stadion gminny, świetlice wiejskie, 

pomieszczenia do nauki i inne pomieszczenia użytkowe z urządzeniami i wyposażeniem; 

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

klub sportowy, którzy na mocy umowy dzierżawy, najmu, użyczenia korzystają                     

w określonym celu z obiektów i urządzeń; 

4) administratorze obiektów - rozumie się przez to jednostkę organizacyjną gminy lub inny 

podmiot, któremu gmina powierzyła zarządzanie i utrzymanie obiektów i urządzeń; 

5) 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 obiektu i urządzeń; 

6) harmonogramie - rozumie się przez to godzinowy plan wykorzystania obiektu. 

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

1) obiekty i urządzenia udostępniane są po uzgodnieniu z administratorem obiektu: 

a) mieszkańcom gminy, jednostkom organizacyjnym gminy, podmiotom niezaliczanym do 

sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, realizującym 

zadania własne gminy mające charakter użyteczności publicznej, a także innym podmiotom, 

osobom prawnym lub fizycznym wspomagającym realizację zadań własnych gminy oraz 

promujących gminę, 

b) innym osobom fizycznym i prawnym w tym prowadzącym działalność gospodarczą. 



2) korzystanie z obiektów i urządzeń odbywa się na podstawie ustalonego dla danego obiektu 

lub urządzenia regulaminu lub instrukcji oraz zgodnie z harmonogramem lub za zgodą 

administratora obiektu; 

3) pierwszeństwo do korzystania z obiektów i urządzeń posiadają w następującej kolejności: 

a) administrator zarządzający obiektem - na zajęcia własne oraz sportowe i sportowo - 

rekreacyjne dzieci i młodzieży, 

b) jednostki oświatowe, dla których gmina jest organem prowadzącym, 

c) stowarzyszenia, kluby sportowe realizujące zadania własne gminy w zakresie prowadzenia 

zajęć lub imprez sportowych dla dzieci i młodzieży, 

d) stowarzyszenia, kluby sportowe realizujące zadania własne gminy w zakresie prowadzenia 

zajęć lub imprez sportowych dla osób dorosłych, 

f) organizacje pozarządowe działające na terenie gminy, 

g) osoby prawne lub fizyczne, w tym prowadzące działalność gospodarczą w oparciu             

o umowę najmu; 

4) korzystanie z obiektów i urządzeń może być odpłatne, a środki finansowe z tego tytułu 

stanowią dochód budżetu gminy; 

5) korzystanie z obiektów i urządzeń odbywa się w oparciu o zawartą umowę. 

§ 3. Określa się sposób ustalania cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń: 

1) upoważnia się Wójta Gminy Sochocin do ustalania wysokości cen i opłat za korzystanie    

z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej; 

2) wysokość cen i opłat wprowadza Wójt Gminy Sochocin w drodze zarządzenia; 

3) ustalony cennik za korzystanie z obiektów i urządzeń może przewidywać ulgi. 

§ 4. Ustala się następujące zasady stosowania ulg i zwolnień w opłatach za korzystanie           

z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej: 

1) z opłat zwalnia się: 

a) dzieci i uczniów przedszkolnych, szkół podstawowych, prowadzonych przez gminę; 

b) organizacje nie zaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu 

osiągnięcia zysku, które wspomagają proces edukacyjny dzieci i młodzieży lub 

realizujące programy profilaktyczne; 

c) organizatorów imprez zleconych przez gminę lub odbywających się pod patronem 

Wójta Gminy Sochocin; 

d)  organizatorów imprez charytatywnych lub patriotycznych uzgodnionych z Wójtem 

Gminy Sochocin; 



e) organizatorów realizujących zadania w ramach umów o partnerstwie i współpracy 

zawartych z gminą; 

f) stowarzyszenia działające na terenie Gminy Sochocin tj. Ochotnicze Straże Pożarne, 

Koła Gospodyń Wiejskich itp.; 

g) organizacje osób niepełnosprawnych.  

2)   W obiektach, których budowa bądź modernizacja została dofinansowana ze środków 

zewnętrznych, nie jest możliwe pobieranie opłat przez okres trwałości wynikający                  

z  warunków realizacji projektu. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sochocin. 

§ 6. Traci moc uchwała Nr V/28/2015 Rady Gminy Sochocin  z dnia 31 marca 2015 r.            

w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej. 

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

Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

 

         

    

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

do UCHWAŁY Nr XIV/117/2020 

z dnia 24 stycznia 2020 r. 

 
w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej 

 

Zgodnie art. 40 ust. 2 pkt. 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tj. Dz. U. z 2019 poz. 506 ze zm.), organy gminy mogą wydawać akty prawa 

miejscowego m.in. w zakresie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń 

użyteczności publicznej w formie uchwały. 

Do takich obiektów należą m.in. hala sportowa, stadion gminny, świetlice wiejskie. Uchwała 

reguluje całość spraw związanych z zasadami korzystania z obiektów sportowych na terenie 

Gminy Sochocin. Formalizuje również zasady obowiązujące przy wynajmie lub użyczeniu 

obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. 

Celem regulacji jest zapewnienie mieszkańcom gminy Sochocin pełniejszego dostępu do 

obiektów użyteczności publicznej poprzez umożliwienie im wspólnego uczestnictwa             

w imprezach sportowych, kulturalnych, oświatowych lub korzystania z dorobku kulturalno – 

oświatowego oraz organizowanie spotkań, narad, obrad organów samorządu mieszkańców 

sołectw i innych działań tego rodzaju.        

 

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione i konieczne. 

 

 

 

 
 

 


