
                                                       UCHWAŁA NR X/ 53 /2007
                                             RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. 
                      
                                                          z dnia 14 maja.  2007 r.

w sprawie opłat za korzystanie z terenu, urządzeń oraz usług świadczonych w gminnym 
Ośrodku Wypoczynkowym w Jarosławkach.

    

           Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U.z 2001r., Nr 142, poz.1591 ze zm.)  Rada Miejska w Książu Wlkp. uchwala co następuje:

                                                               
          § 1 Ustala się:
         
          1/ opłaty na 2007 rok za korzystanie z terenu i urządzeń gminnego  Ośrodka 
Wypoczynkowego w Jarosławkach, zgodnie z treścią załącznika Nr 1 do niniejszej  uchwały, 
stanowiącego jej  integralną część,
         2/ opłaty na 2007 rok za usługi rekreacyjno-wypoczynkowe świadczone w gminnym Ośrodku 
Wypoczynkowym w Jarosławkach, zgodnie z treścią załącznika Nr 2 do niniejszej  uchwały, 
stanowiącego jej integralną część.

           § 2  Opłaty będą stosowane w przypadkach o których mowa w  § 1, w szczególności na 
podstawie  umów cywilnoprawnych zawartych z podmiotami korzystającymi z terenu, urządzeń 
oraz  usług świadczonych w gminnym Ośrodku Wypoczynkowym w Jarosławkach.
     
                                                                    
           § 3  Niniejsza uchwała stanowi wytyczne skierowane do Burmistrza Książa Wlkp. oraz 
gminnych  jednostek organizacyjnych w zakresie  stosowania opłat  w przypadkach o których 
mowa w  & 1.

           § 4   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp.

           § 5  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
                           

                                                                               Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                              w Książu Wlkp.
                                                                                         /-/ Paweł Walkowiak



                                                                                                     Załącznik nr 1
                                                                                                     do Uchwały Nr  X/53 /2007

Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia  14 maja 2007 roku 

                                                                  Opłaty na 2007 rok
za korzystanie z terenu i urządzeń Gminnego Ośrodka Wypoczynkowego 

w Jarosławkach
I. Za domki campingowe w Gminnym Ośrodku Wypoczynkowym w Jarosławkach.: 

Wyszczególnienie            :                                                                                                                         

                      stawka:  

1. Opłata za 1m2  gruntu na terenie Lasów Państwowych     6,00 zł.

2. Opłata za 1m2  gruntu na terenie gminy Książ Wlkp.     4,50 zł.

3. Opłata za wywóz nieczystości stałych za 1 domek            50,00 zł.

4. Opłata za oświetlenie stałe (teren ośrodka)   40,00 zł.

5. Pozostałe opłaty:                    250,00 zł.

- pracownik gospodarczy, 50,00 zł

- ratownicy, 80,00 zł

- utrzymanie kąpieliska,                            40,00 zł

- utrzymanie sieci energetycznej i wodociągowej)                                 80,00 zł.

6. Zaliczka na poczet zużycia energii elektrycznej    50,00 zł.

II. Za obiekty handlowe w Gminnym Ośrodku Wypoczynkowym

w Jarosławkach:

1. Opłata za 1m2  gruntu    18,50 zł.

2. Opłata za 1m2  kostki brukowej      7,40 zł.

Powyżej 50 m2 obejścia płatność za kostkę brukową wynosi

      40% z 18,50= 7,40 zł.

2. Opłata za oświetlenie stałe (teren ośrodka)                                             40,00 zł.

3. Opłata za wywóz nieczystości stałych

a) większe obiekty                      500,00 zł.

b) małe obiekty-stragany   300,00 zl.

4. Pozostałe opłaty – partycypacja w kosztach, 

    których mowa w pkt. I. 5.   300,00 zł.

                                                                               Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                              w Książu Wlkp.
                                                                                         /-/ Paweł Walkowiak



                                                                                                      Załącznik nr 2
do Uchwały Nr X/53 /2007
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 14 maja 2007 roku

Opłaty na 2007 rok

na usługi rekreacyjno-wypoczynkowe w Gminnym Ośrodku Wypoczynkowym

w Jarosławkach

I. Pole biwakowe na 1 dobę:

1. namiot 2-osobowy 14,00 zł.

2. namiot 3-osobowy 15,00 zł.

3. namiot 4-osobowy 16,00 zł.

4. namiot 5-osobowy 18,00 zł.

5. przyczepa campingowa 25,00 zł.

6. za postój samochodu   5,00 zł.

7. za postój motocykla   2,50 zł

8. za korzystanie z prysznica   3,00 zł.

II.     Domki campingowe na 1 dobę:

      1. domek 5-osobowy                                60,00 zł.

          Dodatkowo opłata za zużytą energię elektryczną wg wskazań licznika

III.   Wypożyczenie sprzętu wodnego na 1 godzinę w piątki, soboty, niedzielę, święta i  

dni przedświąteczne:

1. łódka 5-osobowa              10,00 zł.

2. łódka 3-osobowa                8,00 zł.

3. kajak 2-osobowy                7,00 zł.

4. rower wodny z leżakiem               11,00 zł.

5. rower wodny 2-osobowy                 9,00 zł.

IV.      Wypożyczenie sprzętu wodnego na 1 godzinę od poniedziałku do czwartku:

1. łódka 5-osobowa                 7,00 zł.

2. łódka 3-osobowa                 5,00 zł.

3. kajak 2-osobowy                 5,00 zł.

4. rower wodny z leżakiem                 8,00 zł.

5. rower wodny 2-osobowy                  7,00 zł. 

V.      Kort tenisowy na 1 godzinę:                   9,00 zł.



VI.     Cennik na handel obwoźny na 1 dzień:

1. od poniedziałku do piątku                                                  15,00 zł.

         2. soboty, niedzielę, święta i  dni przedświąteczne                30,00 zł

            (w tym otwarcie i zamknięcie  sezonu):

VII.  Cennik biletów na parking na 1 dzień:

          1. samochód osobowy (cały dzień)                                         6,00 zł.

          2. samochód osobowy od godz. 18.00 do 24.00.             3,00 zł.

          3. samochód ciężarowy, autobus           12,00 zł.

          4. motocykl             2,00 zł.

        5. karnet sezonowy dla mieszkańców Gminy Książ Wlkp.    35,00 zł.

Ceny biletów parkingowych nie obowiązują w dniu 30.06.2007r. 

(otwarcie sezonu). W tym dniu obowiązuje cena biletu:             8,00 zł. 

                                                                               Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                              w Książu Wlkp.
                                                                                         /-/ Paweł Walkowiak



                                                               Uzasadnienie
do uchwały Nr  X/ 53 /2007  Rady Miejskiej w Książu Wlkp   z dnia 14 maja 2007 r.

                      Przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(Dz.U. z 2004r. Nr 

142,poz.1591 ze zm.), nie dają podstaw do ustalania przez Radę Gminy opłat za korzystanie z 

mienia komunalnego w formie aktu normatywnego powszechnie obowiązującego.

                     Rada Gminy ma jednak możliwość wpływania na treść korzystania z mienia komuna- 

lnego w szczególności na treść umów cywilnoprawnych, w których przedmiotem będzie wskazany 

składnik mienia komunalnego, a stroną umowy Gmina. Czynić to może poprzez akty kierownictwa 

wewnętrznego, skierowane do określonych organów i gminnych podmiotów, zawierające wytyczne 

w zakresie gospodarowania tym mieniem.

Korzystanie z terenu i urządzeń oraz usług gminnego Ośrodka Wypoczynkowego w Jarosławkach 

wiąże się z ponoszeniem  przez Gminę Książ Wlkp. kosztów związanych z utrzymaniem i 

funkcjonowniem Ośrodka. 

Ustalone przez Radę Miejską opłaty mają na celu zapwenienie pokrycia tych kosztów.

 Z tych względów podjęcie uchwały jest uzasadnione.

                                                                                             p.f. Burmistrza
                                                                                       Książa Wielkopolskiego
                                                                                      /-/ Bronisław Lachowicz




