
             
       Załącznik nr 1  

do Zarządzenia  nr 0050.39.2020 
Wójta Gminy Krzemieniewo 

           z dnia 16 lipca 2020 roku 

                                                                      
REGULAMIN WYNAJMOWANIA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ 

 
I POSTANOWIENIA OGÓLNE: 

1. Przez pojęcie obiekt użyteczności publicznej rozumie się salę wiejską, grilowisko oraz 
wigwam w dalszej części regulaminu zwanym „obiektem” 

 
2. Obiekt udostępniany jest osobom pełnoletnim. 
 
3. Obiekt jest miejscem spotkań mieszkańców wsi, zgodnie z potrzebami lokalnej społeczności 
oraz miejscem, gdzie prowadzona jest działalność statutowa w zakresie kultury. 
 
4. Opiekunem obiektu jest Sołtys wsi/leśniczy.  
 
5. Klucze do obiektu posiada sołtys oraz osoby do tego upoważnione. 
 
6. Osoba wynajmująca posiadające klucze do obiektu , ponosi odpowiedzialność materialną za 
powierzony im sprzęt i urządzenia stanowiące wyposażenie świetlicy i ponosi odpowiedzialność 
materialną za szkody wyrządzone na obiekcie w trakcie jego użytkowania. 
 
II. OPIEKUN OBIEKTU - DO OBOWIĄZKÓW OPIEKUNA OBIEKTU NALEŻY: 
 
1. Utrzymywanie dobrych relacji z mieszkańcami sołectwa oraz z podmiotami działającymi na ich 
terenie. 
 
2. Dbanie o czystość obiektu i przyległego terenu, oraz zapewnienie bezpiecznego korzystania z 
obiektu. 
 
3. Dbanie o urządzenia i sprzęt znajdujący się w obiekcie oraz na przyległym terenie. 
 
4. Udostępnianie obiektu, na zebrania i spotkania wiejskie oraz imprezy i uroczystości 
okolicznościowe, zapoznanie osób z obiektem oraz z regulaminem korzystania z obiektu, 
przekazanie sprzętu i urządzeń osobom uprawnionym, odbiór obiektu po zakończeniu zebrań, 
spotkań czy uroczystości. 
 
5. Zgłaszanie do komórki organizacyjnej w Urzędzie Gminy w Krzemieniewie : usterek, awarii, 
potrzeb. 
 
6. Dbanie o oszczędność energii elektrycznej, gazowej(szczególnie przy korzystaniu z 
ogrzewania). 

III. ZASADY KORZYSTANIA Z OBIEKTU: 
1. Osoby uprawnione do korzystania z obiektu: Sołtys, rada sołecka oraz inne organizacje 
działające w danym środowisku, mieszkańcy w ramach zorganizowanych inicjatyw lokalnych, 
takich jak imprezy sportowe i kulturalne ( imprezy okolicznościowe i inne), osoby i podmioty w 
celach prywatnych, komercyjnych i innych (wesela, komunie, chrzciny, imprezy i zebrania 
okolicznościowe, szkolenia prowadzone przez osoby z zewnątrz itp.). 



2. Wynajem obiektu odbywa się po dokładnym ustaleniu zasad korzystania ze obiektu.  
 
3.Udostępnienie obiektu następuje po podpisaniu umowy i uiszczeniu opłaty w Urzędzie Gminy 
Krzemieniewo z podaniem danych osoby, której powierza się obiekt. 
 
4. Osoba, której udostępniony jest obiekt ponosi odpowiedzialność za zniszczenie mienia, w tym 
za działania osób, którymi się opiekuje, jeśli w wyniku ich działania powstały szkody materialne. 
W przypadku wyrządzenia szkód powstałych w trakcie trwania umowy opiekun obiektu 
zobowiązany jest spisać protokół z wyrządzonych szkód podpisany przez opiekuna obiektu i 
wynajmującego. 
 
5. Uczestnicy imprez odbywających się w obiekcie zobowiązani są do przestrzegania niniejszego 
regulaminu. 
6. Osoby korzystające z obiektu zobowiązane są do segregacji śmieci wg ogólnie przyjętych 
zasad. 
 
7. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz palenia tytoniu. 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
1. Osoby korzystające z obiektu winny przestrzegać przepisów BHP, ppoż, dotyczących porządku 
publicznego oraz sanitarnych a także przepisów dotyczących gospodarki odpadami komunalnym 
(odpowiednia segregacja śmieci).  
 
2. Opiekun obiektu nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody na osobach i mieniu 
będące skutkiem korzystania z obiektu lub jej wyposażenia w sposób niezgodny z ich 
przeznaczeniem, bądź z postanowieniami niniejszego regulaminu. 
 


