
 

 

UCHWAŁA NR V.38.2019 

RADY GMINY LEGNICKIE POLE 

z dnia 21 marca 2019 r. 

w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej 

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 506) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 

1) gminie – rozumie się przez to Gminę Legnickie Pole; 

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

publicznej znajdujące się na terenie Gminy Legnickie Pole, a w szczególności: świetlice wiejskie, zaplecza 

sportowe, boiska sportowe, hale sportowe, sale gimnastyczne, remizy, pomieszczenia do nauki przy 

Zespole Szkół w Legnickim Polu, pomieszczenia Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Legnickim Polu 

wraz z zapleczem socjalnym i inne pomieszczenia użytkowe wraz z majątkiem ruchomym będące 

własnością gminy, wykorzystywane do organizowania imprez lub na inną pozastatutową działalność; 

3) administratorze  – rozumie się przez to jednostkę organizacyjną gminy Legnickie Pole, instytucję kultury 

lub inny podmiot, któremu Gmina Legnickie Pole powierzyła zarządzanie oraz utrzymanie obiektów 

i urządzeń; 

4) organizatorze – rozumie się przez to osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną gminy lub inny 

podmiot, która na mocy podpisanej umowy dzierżawy, najmu bądź użyczenia korzysta w określonym celu 

z obiektów i urządzeń; 

5) imprezie – rozumie się przez to planowane zajęcie obiektu i urządzenia przez organizatora na podstawie 

umowy, celem zaspokojenia potrzeb organizatora w sposób nie sprzeczny z funkcjami korzystania 

z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. 

§ 2. 1. Gminne obiekty i urządzenia użyteczności publicznej są udostępniane: 

1) mieszkańcom gminy i podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu 

osiągnięcia zysku, realizującym zadania własne gminy mające charakter użyteczności publicznej, a także 

innym podmiotom wspomagającym realizację zadań własnych gminy – po uzgodnieniu z administratorem 

obiektu; 

2) innym osobom prawnym, fizycznym lub jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości 

prawnej, w tym prowadzącym działalność gospodarczą. 

2. Korzystanie z obiektów może odbywać się odpłatnie i nieodpłatnie. 

3. Wójt  może upoważnić administratora do zawierania umów, o których mowa w § 1 pkt 4. 
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4. Korzystanie z obiektów lub jego części odbywa się w oparciu o umowę lub zgodę wyrażoną przez 

administratora. 

§ 3. 1. Korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej odbywa się z zachowaniem 

następujących zasad: 

1) dzieci i młodzież niepełnoletnia korzystająca z obiektów i urządzeń może uczestniczyć w zajęciach  

lub imprezach wyłącznie pod nadzorem opiekuna, trenera, instruktora lub innej uprawnionej osoby, 

2) zakazuje się wstępu osobom, których zachowanie wskazuje, że znajdują się w stanie pod wpływem 

alkoholu lub pod wpływem środka odurzającego, 

3) zabrania się użytkowania urządzeń i sprzętu w sposób niezgodny z przeznaczeniem, 

4) osoby korzystające z obiektów i urządzeń są obowiązane do zachowania ładu i porządku  

oraz  przestrzegania zasad bezpieczeństwa, 

5) korzystający z obiektów i urządzeń sa obowiązani do stosowania się do poleceń i uwag pracowników  

lub osób odpowiedzialnych za dany obiekt, a także organizatorów imprez, 

6) korzystanie z obiektów i urządzeń nie może stwarzać zagrożenia dla innych osób. 

2. Za bezpieczeństwo i porządek imprezy odpowiada organizator. 

§ 4. Gminne obiekty i urządzenia użyteczności publicznej mogą być udostępniane nieodpłatnie 

w szczególności na: 

1) zebrania wiejskie i spotkania z mieszkańcami gminy organizowane przez Wójta Gminy, Radę Gminy, 

sołtysa, 

2) spotkania, zajęcia i nieodpłatne imprezy organizowane w celach niekomercyjnych dla mieszkańców gminy 

przez organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje i inne podmioty w zakresie realizacji ich zadań 

statutowych, 

3) imprezy zlecone przez gminę lub odbywające się pod patronatem wójta, 

4) zajęcia dla uczniów szkół prowadzonych przez gminę, 

5) imprezy charytatywne lub patriotyczne za uprzednią zgodą Wójta. 

§ 5. Traci moc uchwała nr XVIII/167/2013 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 25 czerwca 2013 r. 

w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z placów zabaw, świetlic wiejskich i boisk sportowych 

zlokalizowanych na terenie gminy Legnickie Pole (t.j. Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 

z 2014 r., poz. 349). 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Legnickie Pole. 

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

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy Legnickie Pole: 

D. Szczerba 
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