
UCHWAŁA NR X/67/2019

RADY GMINY GZY

z dnia 29 listopada 2019r.

w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnej hali sportowej w Gzach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 
roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 
i ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 
712 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§1.Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) gminie - rozumie się przez to Gminę Gzy;

2) organizatorze - rozumie się przez to osobę fizyczną, prawną, jednostkę organizacyjną lub 
klub sportowy, którzy na mocy umowy dzierżawy najmu, użyczenia lub biletu wstępu 
korzystają w określonym celu z obiektu i urządzeń;

3) administratorze obiektu - rozumie się przez to jednostkę organizacyjną Gminy lub inny 
podmiot, któremu powierzono zarządzanie i utrzymanie gminnej hali sportowej w Gzach ;

4) imprezie - rozumie się przez to planowane zajęcie gminnej hali sportowej w Gzach przez 
organizatora celem zaspokojenia potrzeb organizatora;

5) harmonogramie - rozumie się przez to godzinowy plan wykorzystania hali.

§2 . 1 .  Ustala się następujące zasady korzystania z gminnej hali sportowej w Gzach, 
zwanej dalej także halą:

1) hala udostępniana jest po uzgodnieniu z administratorem obiektu:

a) mieszkańcom gminy, jednostkom organizacyjnym gminy, podmiotom niezaliczanym do 
sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, realizującym 
zadania własne gminy mające charakter użyteczności publicznej, a także innym podmiotom, 
osobom prawnym lub fizycznym wspomagającym realizację zadań własnych gminy oraz 
promujących gminę,

b) innym osobom fizycznym i prawnym, w tym prowadzącym działalność gospodarczą;

2) korzystanie z hali odbywa się na podstawie ustalonego harmonogramu lub za zgodą 
administratora obiektu,

3) pierwszeństwo do korzystania z hali posiadają w następującej kolejności:



a) administrator zarządzający obiektem - na zajęcia własne oraz sportowe i sportowo - 
rekreacyjne dzieci i młodzieży,

b) jednostki oświatowe, dla których gmina jest organem prowadzącym,

c) uczniowie szkół i innych jednostek oświatowych z terenu gminy Gzy, dla których gmina 
nie jest organem prowadzącym,

d) organizacje pozarządowe, kluby sportowe oraz inne organizacje niezaliczane do sektora 
finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, realizujące zadania własne 
gminy na podstawie umowy z G m iną,

e) organizacje pozarządowe, kluby sportowe raz inne organizacje niezaliczane do sektora 
finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku działające na terenie gminy,

f) osoby prawne lub fizyczne, w tym prowadzące działalność gospodarczą;

4) korzystanie z hali jest odpłatne, a środki finansowe z tego tytułu stanowią dochód budżetu 
gminy;

5) korzystanie z hali odbywa się w oparciu o zawartą umowę.

2. Ustala się regulamin korzystania z gminnej hali sportowej w Gzach stanowiący załącznik 
do uchwały.

§ 3. Określa się sposób ustalania cen i opłat za korzystanie z hali:

1) upoważnia się Wójta Gminy Gzy do ustalania wysokości cen i opłat za korzystanie 
z gminnej hali sportowej w Gzach;

2) wysokość cen i opłat wprowadza Wójt Gminy Gzy w drodze zarządzenia;

3) ustalenie wysokości cen i opłat przez Wójta Gminy Gzy, poprzedza przedłożenie w tym 
zakresie propozycji ich wysokości przez administratora hali;

4) administrator hali przedkłada Wójtowi Gminy Gzy propozycję cen i opłat za korzystanie 
z obiektu i urządzeń wraz z kalkulacją uwzględniającą bieżące niezbędne koszty utrzymania 
hali w stanie nie pogorszonym;

5) ustalony cennik za korzystanie z hali może przewidywać inne ulgi niż wskazane w § 4.

§ 4. Ustala się następujące zasady stosowania ulg i zwolnień w opłatach za korzystanie
z hali:

1) ustala się ulgę w opłacie za indywidualne korzystanie z hali w wysokości do 50% stawki 
dla dzieci i młodzieży uczącej się w wieku do 18 lat, emerytów, rencistów i osób 
niepełnosprawnych za okazaniem legitymacji lub orzeczenia o niepełnosprawności;

2) ustala się ulgę w opłacie za korzystanie z obiektu i urządzeń w wysokości do 99% dla 
organizacji pozarządowych, klubów sportowych oraz innych organizacji niezaliczanych do



sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, które realizują 
zadania publiczne gminy na podstawie zawartych umów finansowanych przez gminę, po 
złożeniu wniosku z uzasadnieniem do Wójta Gminy Gzy;

3) z opłat za korzystanie z hali sportowej w celu realizacji zadań statutowych zwalnia się 
jednostki organizacyjne Gminy, które realizują zadania publiczne gminy;

4) z opłat za korzystanie z gminnej hali sportowej w Gzach, w celu realizacji zajęć 
dydaktycznych, realizacji zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych wynikających ze szkolnego 
planu nauczania oraz planu zajęć pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę, zwalnia się 
jednostki oświatowe z terenu gminy Gzy.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gzy.

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

PRZEWODNICZĄCY

Zdzisław Kaczorowski



Załącznik do Uchwały Nr X/67/2019 
Rady Gminy Gzy 
z dnia 29 listopada 2019r.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z GMINNEJ HALI 
SPORTOWEJ W GZACH

§ 1. Obiekt jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.30 oraz w trakcie trwania 
zaplanowanych imprez.

§2. W godzinach od 8.00 do 15.30 hala udostępniana jest przede wszystkim na realizację zadań 
dydaktycznych z zakresu wychowania fizycznego dla młodzieży uczącej się w publicznych 
i niepublicznych szkołach, znajdujących się na terenie gminy Gzy;

§3. W pozostałych godzinach hala udostępniana jest osobom fizycznym i innym podmiotom.

§4. Hala sportowa przeznaczona jest do zajęć wychowania fizycznego, treningów sekcji 
sportowych, zajęć rekreacyjnych oraz innych, dopuszczonych przez Wójta.

§5. Korzystanie z hali odbywa się za zgodą Wójta Gminy Gzy w oparciu o harmonogram oraz 
zasady wynajmu hali sportowej dla pozaszkolnych grup zorganizowanych i osób 
indywidualnych.

§6. Wejście na halę jest dozwolone jedynie w stroju sportowym (spodenki, koszulka, ubranie 
treningowe, miękkie obuwie sportowe), chyba że administrator postanowi inaczej.

§7. Opiekun hali, w przypadku stwierdzenia, iż na parkiecie powstają rysy, mimo posiadania 
przez użytkownika obowiązującego obuwia, ma prawo do zarządzenia zmiany obuwia na inne.

§8. Korzystanie z urządzeń na hali przez osoby niepełnoletnie jest dozwolone tylko 
w obecności prowadzącego zajęcia nauczyciela, trenera, instruktora lub innej pełnoletniej 
osoby prowadzącej zajęcia.

§9. Przed rozpoczęciem zajęć sportowych należy pobrać klucze, sprawdzić stan szatni, łazienek 
oraz hali, sprzętu i urządzeń do ćwiczeń, a ewentualne uszkodzenia lub braki zgłaszać 
natychmiast administratorowi hali. Za bezpieczeństwo ćwiczących odpowiada prowadzący 
zajęcia.

§10. Urządzenia oraz sprzęt sportowy, znajdujący się na hali, jest do dyspozycji prowadzącego 
zajęcia i jego grupy ćwiczeniowej.

§ 11. Za stan w/w sprzętu i urządzeń oraz ich przydatność w czasie zajęć odpowiada nauczyciel, 
trener, instruktor lub inna osoba prowadząca zajęcia.

§12. Sprzęt do ćwiczeń należy rozstawiać tylko w obecności prowadzącego zajęcia. 
W przypadku uszkodzenia czy zniszczenia sprzętu czy urządzenia sportowego należy 
niezwłocznie powiadomić o tym opiekuna hali.

§13. Korzystający z hali ćwiczący przygotowują się do zajęć w pomieszczeniach do tego celu 
przystosowanych. Rozbieranie i ubieranie się na hali jest niedozwolone.

§14. Prowadzący zajęcia opuszcza halę jako ostatni i zwraca klucze opiekunowi hali 
po odbytych zajęciach.

§15.Przebywający na terenie hali sportowej muszą przestrzegać przepisy prawa 
powszechnego, ponadto nie wolno im:



1) wnosić gumy do żucia;
2) wnosić i używać opakowań i innych przedmiotów ze szkła;
3) wnosić i używać sprzęt nie będący sprzętem sportowym bez zgody administratora hali;
4) wprowadzać zwierząt;
5) wieszać się na obręczach i konstrukcji do piłki koszykowej.
§16. Osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających, nie 
będą wpuszczane do hali sportowej.

§17. Korzystający z hali oraz widzowie zobowiązani są do zachowania porządku i czystości na 
terenie obiektu oraz stosowania się do poleceń obsługi obiektu, pod groźbą 
usunięcia z hali.

§18. Organizatorzy imprez i zajęć ponoszą na równi z prowadzącymi zajęcia pełną 
odpowiedzialność za powstałe w trakcie korzystania z hali szkody.

§19. Niepełnoletni uczestnicy zajęć w hali sportowej mogą wejść do obiektu wyłącznie pod 
opieką nauczyciela, trenera, instruktora bądź innej osoby odpowiedzialnej za grupę.

§20. Udostępnienie sprzętu i wyposażenia odbywa się wyłącznie za wiedzą i zgodą 
administratora hali.

§21. Za przestrzeganie przepisów niniejszego regulaminu odpowiedzialni są trenerzy, 
nauczyciele, inne osoby prowadzące zajęcia opiekunowie grup oraz organizatorzy imprez.

§22. Administrator hali nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie obiektu.

§23. Za wypadki na terenie obiektu administrator hali nie ponosi odpowiedzialności.

§24. Wszystkich użytkowników obiektu obowiązuje przestrzeganie przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy przeciwpożarowe.

PRZEWODNICZĄCY
RADY 

Zdzisław Kaczorowski


