
UCHWAŁA NR V/28/2019
RADY GMINY TARNAWATKA

z dnia 1 lutego 2019 r.

w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz sposobu 
ustalania opłat za ich wykorzystywanie 

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 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz 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 z późn. zm.) Rada Gminy Tarnawatka uchwala, co 
następuje: 

§ 1. Uchwała niniejsza normuje zasady korzystania z następujących obiektów i urządzeń użyteczności 
publicznej stanowiących własność Gminy Tarnawatka: 

1) z pomieszczeń i urządzeń oraz wyposażenia znajdującego się w budynkach szkół prowadzonych przez Gminę, 
w tym: z pracowni komputerowych, sal lekcyjnych, sal gimnastycznych oraz innych pomieszczeń użytkowych; 

2) z pomieszczeń Urzędu Gminy Tarnawatka, 

3) z pomieszczeń budynku Gminnego Ośrodka Kultury, 

4) z pomieszczeń świetlic wiejskich.

§ 2. 1. Obiekty i urządzenia użyteczności publicznej wymienione w § 1, służą przede wszystkim do 
wykonywania zadań własnych Gminy realizowanych przez gminne jednostki organizacyjne, w zakresie 
określonym w statutach tych jednostek. 

2.  Obiekty i urządzenia mogą być udostępniane innym podmiotom na cele pozastatutowe pod warunkiem, że 
wykorzystanie nie spowoduje trwałego zniszczenia lub uszkodzenia mienia.

§ 3. Obiekty i urządzenia użyteczności publicznej udostępniane są: 

1) mieszkańcom gminy, 

2) gminnym jednostkom organizacyjnym, 

3) instytucjom, stowarzyszeniom i organizacjom społecznym oraz podmiotom niezaliczonym do sektora finansów 
publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, realizującym zadania publiczne zlecone przez Gminę 
Tarnawatka, 

4) innym osobom prawnym lub fizycznym, w tym prowadzącym działalność gospodarczą.

§ 4. 1. Korzystanie z obiektów i urządzeń, o których mowa w § 1 uchwały, odbywa się na podstawie 
właściwego dla danego obiektu regulaminu (instrukcji) oraz zgodnie z harmonogramem ustalonym przez 
kierownika jednostki administrującej obiektem. 

2.  Regulaminy i instrukcje korzystania z obiektów i urządzeń pozostających w użytkowaniu lub zarządzie 
gminnych jednostek organizacyjnych ustalają kierownicy tych jednostek.

§ 5. 1. Wykorzystywanie obiektów i urządzeń na cele pozastatutowe jest odpłatne a uzyskane środki finansowe 
stanowią dochód budżetu gminy i będą przeznaczane na utrzymanie i rozwój obiektów. 

2.  Umowy o korzystanie z obiektów i urządzeń, mieszczące się w granicach zwykłego zarządu, zawierają 
kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych wymienionych w § 1 uchwały, na podstawie udzielonych im 
przez Wójta pełnomocnictw.

§ 6. 1. Upoważnia się Wójta do ustalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności 
publicznej w drodze zarządzenia, oddzielnie dla każdego obiektu, urządzenia lub pomieszczenia w obiekcie, 
z zachowaniem postanowień niniejszej uchwały. 
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2.  Administratorzy obiektu przedkładają Wójtowi Gminy Tarnawatka propozycję wysokości opłat za 
korzystanie z obiektów i urządzeń będących w ich utrzymaniu wraz z kalkulacją uwzględniającą bieżące niezbędne 
koszty utrzymania danego obiektu lub urządzenia w stanie niepogorszonym z zachowaniem postanowień niniejszej 
uchwały.

§ 7. Z opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń zwalnia się: 

1) gminne jednostki organizacyjne - na cele związane z działalnością w zakresie kultury, kultury fizycznej 
i sportu, 

2) uczniowskie kluby sportowe z terenu gminy, 

3) stowarzyszenia, w tym kluby sportowe, w związku z realizacją zadań użyteczności publicznej na podstawie 
umów zawartych z Gminą, 

4) organizacje pozarządowe i grupy nieformalne niezaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające 
w celu osiągnięcia zysku, prowadzące działania na rzecz profilaktyki prozdrowotnej, promocji, rozwoju 
i integracji społeczności lokalnej gminy Tarnawatka, 

5) Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy w związku z realizacją zadań statutowych, 

6) organizatorów imprez zleconych przez Gminę Tarnawatka lub odbywających się pod patronatem Gminy 
Tarnawatka bądź Wójta.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnawatka. 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubelskiego. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy 

Kazimiera Mańdziuk
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