
UCHWAŁA NR XX/157/2013
RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE

z dnia 29 kwietnia 2013 r.

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

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 
142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt. 2 i ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce 
komunalnej (Dz. U. z 2011 Nr 45, poz. 236), Rada Miejska w Kałuszynie uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Ustala się zasady korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej stanowiących własność Gminy 
Kałuszyn również dla będących w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych gminy, z wyłączeniem 
korzystania z obiektu Zalewu Karczunek w Kałuszynie wraz z miejscem wykorzystywanym do kąpieli 
zlokalizowanym na nim oraz Kortów Tenisowych, uregulowanych odrębnymi uchwałami. 

§ 2. 

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

2) Obiekty i urządzenia mogą być również udostępniane podmiotom zewnętrznym w celu organizacji szkoleń, 
kursów, zawodów i treningów, imprez okolicznościowych, widowisk, koncertów, pokazów i tym podobnych 
imprez - płatnych lub bezpłatnych. 

3) Obiekty i urządzenia mogą być udostępniane innym podmiotom, pod warunkiem, że wykorzystanie 
nie spowoduje trwałego zniszczenia lub uszkodzenia mienia oraz będzie zgodne z właściwymi przepisami 
prawa.

§ 3. 

Obiekty i urządzenia użyteczności publicznej udostępniane są: 

1) mieszkańcom gminy; 

2) gminnym jednostkom organizacyjnym; 

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

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

§ 4. 

1) Wykorzystywanie obiektów i urządzeń na cele pozastatutowe jest odpłatne, a uzyskane środki finansowe 
stanowią dochód jednostki i będą przeznaczane na utrzymanie i rozwój obiektów. 

2) Umowy o korzystanie z obiektów i urządzeń, mieszczące się w granicach zwykłego zarządu, zawierają 
dyrektorzy gminnych jednostek organizacyjnych na podstawie udzielonych im przez Burmistrza 
pełnomocnictw.

§ 5. 

1) Upoważnia się Burmistrza do ustalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności 
publicznej o których mowa w § 1, w drodze zarządzenia, z zachowaniem postanowień niniejszej uchwały. 
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2) Wysokość opłat, o których mowa w ust. 1, ustala się na podstawie kalkulacji uwzględniającej bieżące koszty 
utrzymania danego obiektu lub urządzenia. 

3) Wysokość czynszu za najem lub dzierżawę obiektów i urządzeń wykorzystywanych do prowadzenia 
działalności gospodarczej wynika z przeprowadzanych przetargów na oddanie w najem lub dzierżawę.

§ 6. 

Z opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń zwalnia się: 

1) uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Kałuszyn, 

2) gminne jednostki organizacyjne - w przypadku wykorzystywania na cele statutowe, 

3) uczniowskie kluby sportowe, które realizują zadania własne gminy w ramach umów zawartych z Gminą 
Kałuszyn lub na podstawie odrębnej uchwały, 

4) stowarzyszenia, w tym kluby sportowe, które realizują zadania użyteczności publicznej na podstawie umów 
zawartych z Gminą Kałuszyn; 

5) inne organizacje pozarządowe nie zaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu 
osiągnięcia zysku, o ile wspomagają proces edukacyjny dzieci i młodzieży i realizują programy profilaktyczne 
lub zajmują się rehabilitacją osób niepełnosprawnych; 

6) członków ochotniczych straży pożarnych działających w gminie; 

7) organizatorów imprez zleconych przez Gminę Kałuszyn lub odbywających się pod patronatem Gminy 
Kałuszyn bądź Burmistrza Kałuszyna.

§ 7. 

Skorzystanie ze zwolnień z opłat jest możliwe po okazaniu udostępniającemu obiekt lub urządzenie 
odpowiednich dokumentów. 

§ 8. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi. Kałuszyna. 

§ 9. 

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

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Ewa Wanda Standziak
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