
Uchwala nr V/28/2015 
Rady Gminy Sochocin 
z dnia 31 marca 2015 r. 

w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektow uZytecznosci publicznej. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 
1990r. 0 samorz~dzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 4 ust. 1 
pkt. 2 i ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. 0 gospodarce komunalnej (tj. Dz. U. z 2011 r. 
Nr 45, poz. 236) Rada Gminy Sochocin uchwala, co nastypuje: 

§ 1. Ilekroc w niniejszej uchwale jest mowa 0 : 

1) gminie - rozumie siy przez to Gminy Sochocin; 

2) obiektach urz~dzeniach uzytecznosci publicznej rozumle Sly przez to 
obiekty i urz~dzenia uzytecznosci pubIicznej, a w szczeg6lnosci: boiska, 

sale gimnastyczne, swietlice wiejskie, pomieszczenia do nauki i iIUle pomieszczenia 
uzytkowe wraz 

z urz~dzeniami WYPosaZeniem byd~ce wlasnosci~ Gminy Sochocin, 

wykorzystywane do organizowania imprez lub na inn~ pozastatutow~ dzialalnosc, zwane 

w dalszej czysci uchwaly obiektami i urllldzeniami; 

3) organizatorze - rozumie siy przez to osoby prawn~, fizyczn~ lub jednostky organizacyjn~, 

kt6ra na mocy umowy dzierzawy, najmu, uzyczenia lub jednorazowej zgody wyrazonej 

przez administratora obiektu korzysta w okreslonym celu z obiekt6w i urz~dzen; 

4) administratorze obiektu - rozumie siy przez to jednostky organizacyjn~ gminy lub inny 

podmiot, kt6remu Gmina Sochocin powierzyla zarz~dzanie i utrzymanie obiekt6w 

i urz~dzen; 
5) pozastatutowym korzystaniu z obiekt6w i urz~dzen - rozumie siy przez to 

korzystanie z obiekt6w i urllldzen wykraczaj~ce poza zadania okreslone w 
statutach gminnych jednostek organizacyjnych; 

6) imprezie - rozumie siy przez to planowane zajycie obiektu lub urz~dzenia przez 

organizatora na podstawie umowy, kt6rego celem jest w szczeg6lnosci odbycie siy 

spotkania, przedstawienia, koncertu, kursu, pokazu, zawod6w lub zajyc sportowych 

z udzialem publicznosci odplatnym lub nieodplatnym. 

§ 2. 1. Ustala siy nastypuj~ce zasady korzystania z obiekt6w i urz~dzen: 

1) obiekty i urz~dzenia udostypniane s~: 

a) mieszkancom Gminy Sochocin i podmiotom nie zaliczanym do sektora finans6w 

publicznych i niedzialaj~cym w celu osi~gniycia zysku, realizuj~cym zadania 
wlasne gminy maj~ce charakter uzytecznosci publicznej, a takZe innym podmiotom 
wspomagaj~cym real izacj y zadan wlasnych gminy po uzgodnieniu 
z administratorem obiektu, 



b) innym osobom prawnym lub fizycznym, w tym prowadz<j.cym dzialalnose 
gospodarczq, 

2. 	 Korzystanie z obiekt6w i urz~dzen odbywa siy w oparciu 0 zawart~ umowy. 
3. 	 Korzystanie z obiekt6w i urz~dzen moze bye odplatne, a srodki finansowe 

stanowi~ doch6d wlasny podmiotu, kt6ry posiada tytul prawny do obiektu i przeznaczone 
byd~ na utrzymanie i rozw6j obiekt6w i urz~dzen; 

§ 3. Z oplat zwalnia siy: 
1. Dzieci i uczni6w oddzial6w przedszkolnych, szk61 podstawowych i gimnazjum, 

prowadzonych przez gminy. 
2. Organizacje nie zaliczane do sektora finans6w publicznych i niedzialaj~ce w celu osi~gania 

zysku, kt6re wspomagaj~ proces edukacyjny dzieci i mlodziezy lub realizuj~ce programy 

profilaktyczne. 
3. Organizator6w imprez zleconych przez gminy lub odbywaj~cych siy pod patronatem W6jta 

Gminy. 
4. Organizator6w imprez charytatywnych lub patriotycznych uzgodnionych z W6jtem Gminy. 
5. 	 Organizator6w realizuj~cych zadania w ramach um6w 0 partnerstwie i wsp6lpracy 

zawartych z gmin~. 
6. 	 Stowarzyszenia dzialaj~ce na terenie Gminy Sochocin tj. Ochotnicze Straze Pozame, 

Kola Gospodyil Wiejskich itp. 
7. Organizacje os6b niepelnosprawnych. 

§ 4. Okresla siy spos6b ustalenia oplat za pozastatutowe korzystanie z obiekt6w i urz<j.dzen: 

1. Wysokose oplat ustala w drodze zarz~dzania W6jt Gminy Sochocin z uwzglydnieniem 
pkt. 2 i 3. 

2. 	 Kalkulacja, byd~ca podstaw~ ustalenia wnioskowanej wysokosci oplat dla podmiot6w, 

o kt6rych mowa w § 2, ust. 1, pkt. 1, lit. a powinna uwzglydniae biez~ce koszty utrzymania 

danego obiektu; 

3. 	 Kalkulacja, bt(d~ca podstaw~ ustalenia wnioskowanej wysokosci oplat dla podmiot6w, 

o kt6rych mowa w § 2, ust. 1, pkt. 1, lit b powinna uwzglt(dniae peIne koszty dotycz~ce 

utrzymania danego obiektu. 
§ 5. Za bezpieczenstwo i porz~dek odpowiada organizator imprezy, do kt6rego 
obowi~k6w w szczeg6lnosci nalezy: 
1. 	Respektowanie postanowien niniejszej uchwaly oraz zapewnienie Iadu i porz~dku przed 

rozpoczyciem imprezy, w czasie jej trwania oraz po zakonczeniu imprezy. 

2. Niezwloczne podejmowanie dzialan maj~cych na celu usuniycie zagrozenia zycia lub 

zdrowia uczestnik6w imprezy lub zapobiezenia niszczenia mienia. 

§ 6.Wykonanie uchwaly powierza sit( W6jtowi Gminy Sochocin. 

§ 7. Uchwaia wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogioszenia Dzienniku Urzydowym 

Wojew6dztwa Mazowieckiego. 



UZASADNIENIE 

do UCHWALY NR V/28/2015 

RADY GMINY SOCHOCIN 


z dnia 31marca 2015r. 


w sprawie zasad korzystania z gminnych obiekt6w uzytecznosci publicznej. 

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorzqdzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 4 ust. 1 pkt. 2 i ust. 2 ustawy 
z dnia 20 grudnia 1996 r. 0 gospodarce komunalnej (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236) w 
celu unorrnowania zasad i trybu korzystania z gminnych obiekt6w i urzqdzen uzytecznosci 
publicznej zasadne jest okreslenie zasad korzystania z powyzszych obiekt6w gminnych, co 
nalezy do kompetencji organu stanowiqcego gminy. Celem regulacji jest integrowanie 
mieszkanc6w poszczeg61nych solectw poprzez urnozliwienie im wsp61nego uczestniczenia w 
imprezach kulturalnych, oswiatowych lub korzystania z dorobku kulturalno - oswiatowego 
oraz organizowanie spotkail, narad, obrad organ6w samorzqdu mieszkaitc6w wsi i innych 
dzialan tego rodzaju. 

Wobec wzrastajqcej aktywnosci mieszkanc6w celowe i konieczne stalo siy 
uporzqdkowanie tego zagadnienia, poprzez okreslenie jednolitych zasad korzystania z tego 
rodzaju obiekt6w. 


