DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
Rzeszów, dnia 5 listopada 2015 r.
Poz. 3080
UCHWAŁA NR XVII/360/2015
RADY MIASTA RZESZOWA
z dnia 27 października 2015 r.
zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie uchwalenia Regulaminu udostępniania
i użytkowania infrastruktury Stadionu Miejskiego „Stal” w Rzeszowie
Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt 4 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515)
Rada Miasta Rzeszowa uchwala, co następuje:
§ 1. W Regulaminu udostępniania i użytkowania infrastruktury Stadionu Miejskiego „Stal” w Rzeszowie,
wprowadzonym Uchwałą nr XXX/582/2012 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 27 marca 2012 r. wprowadza się
następujące zmiany:
1) w § 4:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Zawarcie umowy na udostępnienie stadionu na organizację imprezy lub innych zajęć następuje po
zaakceptowania regulaminu.”,
b) ust. 4 - 7 otrzymują brzmienie:
„4. Pierwszeństwo w korzystaniu z obiektu przysługuje organizatorom imprez sportowych, w następnej
kolejności organizatorom pozostałych imprez. W przypadku organizowania treningów sportowych
i innych zajęć o tym charakterze lub przygotowań do imprez kulturalno-rozrywkowych, pierwszeństwo
w najmie mają organizatorzy treningów sportowych. W przypadku zbiegu ofert na organizację treningu
sportowego i imprezy kulturalno-rozrywkowej, pierwszeństwo w najmie przysługuje organizatorom
przedmiotowych imprez.
5. Poszczególne terminy najmu obiektu przypadać mogą nie później niż w terminie 12 miesięcy od
pierwszego dnia najmu wskazanego w ogłoszeniu o przetargu na wynajem.
6. Okres korzystania ze stadionu nie może być jednorazowo krótszy niż 1 dzień kalendarzowy i dłuższy
niż 14 dni kalendarzowych.
7. Organizatorzy imprez oraz innych zajęć ubiegać się mogą o najem stadionu w poszczególnych
terminach (datach) przypadających w danym miesiącu, kwartale bądź roku, a także w zależności od
potrzeb.”,
c) ust. 12 otrzymuje brzmienie:
„12. Przez równorzędne wnioski rozumie się wnioski podmiotów chcących zorganizować:
1) imprezę o podobnym profilu oraz z tą samą stawką czynszu najmu,
2) inne zajęcia o podobnym profilu oraz z tą samą stawką czynszu najmu.”;
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2) w § 5:
a) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Wynajęcie stadionu następuje na podstawie umowy zawieranej pomiędzy organizatorem imprezy lub
innych zajęć a Gminą Miastem Rzeszów.”,
b) po ust. 10 dodaje się ust. 11 o treści:
„11. W przypadku stwierdzenia przez przedstawiciela Wynajmującego bezumownego korzystania
z obiektu, korzystający zostanie obciążony za każdy dzień użytkowania dwukrotnością kwoty
wywoławczej czynszu netto za jeden dzień najmu, z uwzględnieniem różnych stawek w zależności od
rodzaju przeprowadzanego przedsięwzięcia, zgodnie z obowiązującym zarządzeniem Prezydenta Miasta
Rzeszowa.”.
§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Rzeszowa

Andrzej Dec
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Uzasadnienie
Regulamin udostępniania i użytkowania infrastruktury Stadionu Miejskiego „Stal” w Rzeszowie został
wprowadzony Uchwałą nr XXX/582/2012 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 27 marca 2012 r.
W celu umożliwienia udostepnienia stadionu wszystkim zainteresowanym podmiotom, należy zmienić
jednorazowy okres korzystania ze stadionu z maksymalnie 5 dni kalendarzowych na 14 dni. Dłuższy
jednorazowo okres udostępniania może wpłynąć na zainteresowanie najmem podmiotów organizujących
imprezy masowe kulturalno-rozrywkowe, których przygotowanie może trwać od kilku do kilkunastu dni.
Ponadto wprowadza się zapis o obciążaniu korzystających z obiektu bezumownie. Pozostałe zmiany
uszczegóławiają zasady wynajmu stadionu, m.in. doprecyzowują kwestię pierwszeństwa w najmie obiektu
w odniesieniu do treningów sportowych oraz imprez kulturalno-rozrywkowych, jak również uściślają zapisy
dotyczące złożenia równorzędnych wniosków przez podmioty ubiegające się o najem stadionu.
Przedmiotowe zmiany zostały już wprowadzone w załącznikach do wniosku o dofinansowanie projektu pn.
„Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie”.

