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UCHWAŁA NR XXIX.281.2017
RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI
z dnia 22 maja 2017 r.
w sprawie zasad korzystania z miejskich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4, art. 41 ust. 1 w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948), oraz
art. 4 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r.
poz. 573, 960, 1920 i 2260) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1. mieście – rozumie się przez to Miasto Mińsk Mazowiecki,
2. obiektach i urządzeniach użyteczności publicznej – rozumie się przez to obiekty oświatowe
i sportowe w szczególności: stadiony, korty tenisowe, lodowisko, saunę, baseny, boiska wielofunkcyjne, hale
sportowe, sale gimnastyczne, sale koncertowe, aule, patio, pomieszczenia dydaktyczne i inne pomieszczenia
użytkowe wraz z urządzeniami i wyposażeniem będące własnością Miasta, zwane w dalszej części uchwały
obiektami i urządzeniami,
3. organizatorze – rozumie się przez to osobę prawną, fizyczną lub jednostkę organizacyjną, która na
mocy umowy dzierżawy, najmu bądź użyczenia korzysta w określonym celu z obiektów i urządzeń,
4. administratorze obiektu – rozumie się przez to jednostkę organizacyjną miasta lub inny podmiot,
któremu Miasto powierzyło zarządzanie i utrzymanie obiektów i urządzeń,
5. imprezie – rozumie się przez to planowane zajęcie obiektu lub urządzenia przez organizatora.
§ 2. 1. Ustala się następujące zasady korzystania z obiektów i urządzeń:
1) obiekty i urządzenia udostępniane są:
a) do realizacji celów statutowych administratora obiektu,
b) mieszkańcom Miasta, podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym
w celu osiągnięcia zysku, realizującym zadania własne Miasta mające charakter użyteczności publicznej,
a także innym podmiotom wspomagającym realizację zadań własnych Miasta – po uzgodnieniu
z administratorem obiektu,
c) innym osobom prawnym lub fizycznym, w tym prowadzącym działalność gospodarczą.
2) korzystanie z obiektów i urządzeń odbywa się na podstawie właściwego dla danego obiektu lub urządzenia
regulaminu oraz zgodnie z harmonogramem ustalonym przez administratora obiektu,
3) korzystanie z obiektów i urządzeń może być odpłatne lub nieodpłatne, o nieodpłatności w uzasadnionych
przypadkach decyduje Burmistrz Miasta.
2. Nie pobiera się opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń przez:
1) dzieci do lat 6,
2) jednostki organizacyjne Miasta,
3) uczniów uczęszczających do placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto,
w ramach zawartych umów,
4) organizacje pozarządowe i kluby sportowe realizujące zadania własne Miasta określone w zawartych
z Miastem umowach,
5) organizatorów imprez zleconych przez Miasto lub odbywających się pod patronatem Burmistrza Miasta.
3. Burmistrz Miasta może obniżyć opłaty, do wysokości 80% ustalonej stawki, za korzystanie
z obiektów i urządzeń przez:
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1) dzieci powyżej 6 roku życia,
2) młodzież uczącą się do ukończenia 25 lat,
3) posiadaczy Karty Dużej Rodziny,
4) posiadaczy Mińskiej Karty Dużej Rodziny,
5) emerytów lub rencistów,
6) osoby niepełnosprawne wraz z opiekunem,
7) osoby powyżej 65 roku życia niebędące emerytami lub rencistami.
4. Dopuszcza się umieszczanie reklam i ogłoszeń w obiektach administrowanych przez jednostki
organizacyjne Miasta, na zasadach określonych w umowie zawartej z administratorem.
5. Wysokość opłat ustala Burmistrz Miasta, z uwzględnieniem postanowień niniejszej uchwały.
§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XXII/170/08 Rady Miasta Mińsk
Mazowiecki z dnia 20 października 2008 roku w sprawie zasad korzystania z niektórych obiektów i urządzeń
użytku publicznego, sposobu ustalania opłat za ich korzystanie oraz powierzenia Burmistrzowi Miasta
uprawnienia do stanowienia o ich wysokości zmieniona uchwałą Nr XXXV/293/09 Rady Miasta Mińsk
Mazowiecki z dnia 26 października 2009 roku, uchwałą Nr XXXIX/326/10 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 1 marca 2010 roku, uchwałą XLIII/416/10 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 25 października
2010 roku, uchwałą Nr XLI/408/14 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 26 maja 2014 roku.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mińsk Mazowiecki.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Marian Makowski
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