
                                                                                                                

UCHWAŁA Nr XXXI/320/13 

RADY GMINY ZŁOTÓW 

z dnia 27 marca 2013 r. 

    

w sprawie  ustalenia regulaminu określającego zasady korzystania z amfiteatru               

w miejscowości Święta 

 

          Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                     

o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,       

Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80,  

poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167,              

poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, 

poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, 

poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, 

poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, 

Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz. 153) 

Rada Gminy Złotów uchwala: 

 
REGULAMIN KORZYSTANIA Z AMFITEATRU W MIEJSCOWOŚCI ŚWIĘTA  

 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 
 

§ 1. 1.  Regulamin określa zasady korzystania oraz wynajmowania wiaty zadaszonej oraz 

przynależnego terenu położonego w miejscowości Święta zwanego dalej amfiteatrem. 

 

2.  Celem działania amfiteatru jest: 

            

   1)  integracja środowiska lokalnego, 

   2)  organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych, sportowo-rekreacyjnych,  

   3)   promocja wsi i Gminy Złotów. 

 

3. Amfiteatr jest ogólnodostępnym obiektem publicznym, w związku z tym użytkownicy 

zobowiązani są do: 

 

   1) zachowania porządku i czystości, 

   2) poszanowania mienia publicznego, 

   3) kulturalnego zachowania się. 

 

Rozdział 2 

Zarządzanie majątkiem amfiteatru 
 

§ 2. 1.  Amfiteatr stanowi własność Gminy Złotów. 

 

         2.  Amfiteatr może być: 

 

    1)  odpłatnie wynajmowany, 

    2)  nieodpłatnie udostępniany na imprezy organizowane przez Gminę Złotów, Sołtysa, 

Radę Sołecką, organizacje społeczne działające w środowisku wiejskim (Koło Gospodyń 

Wiejskich, Ochotniczą Straż Pożarną, itp.) oraz szkoły z terenu gminy Złotów. 



      3. Opiekunem amfiteatru jest sołtys wsi.  

 

4. Z amfiteatru można korzystać po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z sołtysem wsi.  
 

Rozdział 3 

Wynajem amfiteatru 
 

§ 3. 1.  Wynajęcie amfiteatru odpłatnie odbywa się zgodnie ze stawkami ustalonymi 

Zarządzeniem Wójta Gminy Złotów. 

 

2.  Środki uzyskane z wynajęcia amfiteatru stanowią dochód Gminy Złotów. 

 

3.  Podstawą wynajęcia amfiteatru jest złożenie pisemnego wniosku o wynajęcie, który 

musi zawierać: 

 

       1) imię i nazwisko oraz adres osoby dokonującej najmu (organizatora), 

       2) rodzaj imprezy, na którą wynajmowany jest amfiteatr, 

       3) datę i planowany czas korzystania z amfiteatru, 

        4) zobowiązanie do pokrycia strat, naprawy uszkodzonych elementów stanowiących  

           wyposażenie, powstałych w trakcie wynajęcia amfiteatru, 

        5) zobowiązanie do dokonania wpłaty za najem amfiteatru w kasie Urzędu Gminy    

          Złotów lub na rachunek bankowy Gminy Złotów. 
 

        4. Przy każdorazowym przekazaniu amfiteatru (wynajem lub bezpłatnie) sołtys oraz 

osoba, na rzecz, której następuje przekazanie (organizator) spisują stosowny protokół 

zdawczo-odbiorczy. 

 

Rozdział 4 

Finansowanie amfiteatru 

 

§ 4. 1.  Utrzymanie amfiteatru finansowane jest bezpośrednio z budżetu Gminy Złotów.  

 

2.  Gmina ponosi koszty utrzymania amfiteatru w zakresie: 

 

       1) remontów i modernizacji, 

       2) odbioru odpadów. 

 

Rozdział 5 

Postanowienia końcowe 

 

         § 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Złotów. 

 

          § 6. Traci moc Uchwała Nr XXIX/307/13 Rady Gminy Złotów z dnia 28 lutego 2013 r.                  

w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady korzystania z amfiteatru 

w miejscowości Święta 

 

          § 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

 

 



 

 

 

UZASADNIENIE 

do Uchwały Nr XXXI/320/13 Rady Gminy Złotów z dnia 27 marca 2013 r.                           

w sprawie  ustalenia regulaminu określającego zasady korzystania z amfiteatru 

w miejscowości Święta 

 

 

 

Zgodnie z art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) organy gminy mogą wydawać akty prawa 

miejscowego w zakresie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń 

użyteczności publicznej. 

 

 W związku z powyższym, projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu 

określającego zasady korzystania z amfiteatru w miejscowości Święta powstał z uwagi na 

fakt, iż Gmina Złotów aktualnie nie posiada w/w aktu prawa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


