
     UCHWAŁA NR XI.127.2015 
     RADY GMINY NADARZYN 
     z dnia 30 września 2015r. 

w sprawie określenia zasad korzystania z obiektów sportowych GOS w Nadarzynie 
należących do Gminy Nadarzyn oraz cennika opłat 

 Na podstawie art. 40 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm.) art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 
roku o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011r. Nr 45, poz. 236) oraz art. 13 ustawy z dnia 20 
lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. 
Dz. U. z 2011 roku nr 197 poz. 1172) Rada Gminy Nadarzyn uchwala, co następuje: 

      § 1 

Ustala się zasady korzystania z obiektów sportowych, użyczonych Gminnemu Ośrodkowi 
Sportu w Nadarzynie: 

1. Czas korzystania z obiektów określa się z dokładnością do 30 minut i liczy się od 
chwili zajęcia obiektu przez korzystającego lub organizatora, do chwili jego 
opuszczenia. Opłata będzie naliczana według stawki godzinowej. Za każde 30 minut 
ponad lub poniżej pełnej godziny naliczana będzie stawka w wysokości 50% stawki 
godzinowej.  

2. W ramach korzystania z obiektu i naliczonej z tego tytułu opłaty, korzystającemu 
przysługuje prawo do używania szatni oraz natrysków na 30 minut przed 
rozpoczęciem korzystania z obiektu oraz 30 minut po zakończeniu korzystania z 
obiektu.  

3. Zwalnia się z ponoszenia opłat za korzystanie z obiektów Gminnego Ośrodka Sportu 
w Nadarzynie: 

1) organizatorów imprez zleconych przez gminę lub odbywających się pod 
patronatem Wójta Gminy Nadarzyn, 

2) organizatorów imprez patriotycznych, charytatywnych, i prorodzinnych 
uzgodnionych z dyrektorem GOS w Nadarzynie, 

3) placówki oświatowe prowadzone przez Gminę Nadarzyn, które korzystają z 
obiektów sportowych w celu prowadzenia zajęć wychowania fizycznego i 
organizacji imprez szkolnych, 

4) realizujące zadania własne Gminy: stowarzyszenia kultury fizycznej,  kluby 
sportowe działające na terenie gminy Nadarzyn, organizacje i jednostki 
organizacyjne gminy. 

4.  Wobec osób posiadających Kartę Nadarzyniaka stosuje się zniżkę w wysokości 30% 
za korzystanie z obiektów sportowych Gminnego Ośrodka Sportu w Nadarzynie, 



określaną w oparciu o wysokość stawek i opłat stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej 
uchwały. 

5. Przy ustalaniu grafików korzystania z obiektów sportowych Gminnego Ośrodka 
Sportu w Nadarzynie pierwszeństwo mają  realizujące zadania własne gminy: 
stowarzyszenia kultury fizycznej,  kluby sportowe działające na terenie gminy Nadarzyn, 
organizacje i jednostki organizacyjne gminy. 

§ 2 

Określa się wysokość stawek opłat za korzystanie z obiektów sportowych GOS w 
Nadarzynie, co stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

      § 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nadarzyn. 

      § 4 

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

      § 5 

Traci moc Uchwała Rady Gminy Nadarzyn Nr XLV/397/2010 z dnia 31 marca 2010r. 


