UCHWAŁA NR XI/354/19
RADY MIASTA GDYNI
z dnia 28 sierpnia 2019 r.
w sprawie ustalenia zasad korzystania z obiektów, terenów i urządzeń użyteczności publicznej
zarządzanych przez Laboratorium Innowacji Społecznych
Na podstawie art. 39 ust. 4 oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku
o gospodarce komunalnej (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 712 ) uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się zasady korzystania z obiektów, terenów i urządzeń zarządzanych przez Laboratorium
Innowacji Społecznych, w tym w szczególności z przestrzeni Domów Sąsiedzkich- Przystani:
1) Przystań Lipowa 15,
2) Przystań Śmidowicza 49,
3) Przystań Chylońska 237,
4) Przystań Opata Hackiego 33. oraz sal gimnastycznych, sal szkoleniowych i warsztatów, terenów zielonych,
urządzeń i sprzętu sportowego oraz technicznego zwanych dalej obiektami i terenami.
§ 2. 1. Obiekty i tereny udostępniane są:
1) mieszkańcom Gdyni,;
2) gminnym jednostkom organizacyjnym oraz podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
i nie działającym w celu osiągnięcia zysku,;
3) innym osobom prawnym lub fizycznym, w tym prowadzącym działalność gospodarczą.
2. Korzystanie z obiektów i terenów odbywa się zgodnie z regulaminem ustalonym przez kierownika
Laboratorium Innowacji Społecznych.
3. Pierwszeństwo z korzystania z obiektów i terenów posiadają podmioty prowadzące działalność pożytku
publicznego zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688), realizujące zadania publiczne określone w art. 4 tejże ustawy.
§ 3. Powierza się Prezydentowi Miasta Gdyni uprawnienie do ustalania cen i opłat za korzystanie
z gminnych obiektów, terenów i urządzeń użyteczności publicznej, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią
inaczej.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dnia od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Gdyni
Joanna Zielińska
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UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, organy gminy
mogą wydawać akty prawa miejscowego m.in. w zakresie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i
urządzeń użyteczności publicznej.
Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 1996 r. o gospodarce komunalnej organy stanowiące
jednostek samorządu terytorialnego mogą zadecydować o powierzeniu organom wykonawczym jednostek
samorządu terytorialnego podejmowanie decyzji m.in. o: wysokości cen i opłat albo o sposobie ustalania
cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i
urządzeń użyteczności publicznej.
Mając na uwadze powyższe, w celu ustanowienia preferencyjnych zasad i ułatwienia dostępu do
obiektów, terenów i urządzeń użyteczności publicznej zarządzanych przez Laboratorium Innowacji
Społecznych, m.in. podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, zasadnym jest podjęcie
niniejszej uchwały.
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