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UCHWAŁA Nr XXX/224/13
RADY MIEJSKIEJ w SZUBINIE
z dnia 7 lutego 2013 r.
w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z obiektów użyteczności publicznej oddanych w trwały
zarząd Miejskiemu Zespołowi Oświaty Sportu i Rekreacji w Szubinie
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 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214,
poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203
i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181,
poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111
i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146,
Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149,
poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567), art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r.
o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwała określa zasady i tryb korzystania z obiektów użyteczności publicznej oddanych w trwały
zarząd Miejskiemu Zespołowi Oświaty Sportu i Rekreacji w Szubinie:
1) stadionu miejskiego położonego przy ul. Jana Pawła II 14 w Szubinie;
2) nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Mostowej 14 w Szubinie.
§ 2. Działalność obiektów użyteczności publicznej mieszczących się na terenie stadionu miejskiego
w Szubinie oraz nieruchomości zabudowanej przy ul. Mostowej 14 w Szubinie, prowadzonych przez gminę
Szubin, ma na celu inicjowanie aktywności kulturalno-oświatowej oraz aktywności ruchowej mieszkańców.
§ 3. Obiekty użyteczności publicznej, o których mowa w § 1 mogą być:
1) udostępniane odpłatnie;
2) udostępniane nieodpłatnie na potrzeby stowarzyszeń i klubów, które prowadzą działalność statutową
z zakresu sportu dzieci i młodzieży na terenie gminy Szubin;
3) udostępniane nieodpłatnie na potrzeby stowarzyszeń i klubów, które prowadzą działalność statutową
z zakresu sportu dla osób niepełnosprawnych na terenie gminy Szubin;
4) udostępniane nieodpłatnie na potrzeby organizacji imprez, festynów i innych zajęć organizowanych na rzecz
społeczności lokalnej przez jednostki organizacyjne Gminy;
5) udostępniane nieodpłatnie na potrzeby organizacji imprez, festynów i innych zajęć organizowanych na rzecz
społeczności lokalnej przez inne podmioty, pod warunkiem, że wstęp na nie jest wolny od opłat.
§ 4.1. Zamiar organizacji imprezy w przypadkach określonych w § 3 pkt 2-5 korzystający z obiektu
powinien zgłosić i uzgodnić z zarządzającym obiektem – dyrektorem Miejskiego Zespołu Oświaty Sportu
i Rekreacji w Szubinie.
2. Zgłoszenie winno określać:
1) organizatora przedsięwzięcia;
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2) osobę odpowiedzialną (osobę powyżej 18 roku życia);
3) przewidywaną ilość osób;
4) czas oraz godziny, w jakich odbywać się ma przedsięwzięcie.
§ 5.1. Wynajem obiektów oraz urządzeń użyteczności publicznej odbywa się odpłatnie, poza sytuacjami
wymienionymi w § 3 pkt 2-5.
2. Środki uzyskane z wynajęcia obiektów sportowych wymienionych w § 1 prowadzonych przez gminę
Szubin, stanowią dochód gminy.
3. Podstawą wynajęcia obiektu jest pisemna umowa zawarta pomiędzy Gminą a Najemcą.
§ 6. Uczestnicy zajęć mają obowiązek przestrzegać przepisów bhp i ppoż. i stosować się do wskazówek
gospodarza obiektu.
§ 7. Upoważnia się Burmistrza Szubina do ustalenia opłat za wynajęcie obiektów użyteczności publicznej
na stadionie miejski w Szubinie oraz na terenie nieruchomości zabudowanej przy ul. Mostowej 14 w Szubinie.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący Rady
Marek Domżała

