UCHWAŁA NR VII/43/2011
RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.
z dnia 04 kwietnia 2011 roku
w sprawie opłat za korzystanie z pola biwakowego, domku letniskowego i parkingu
znajdujących się na terenie Kompleksu Wypoczynkowego w Jarosławkach

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz.1591 ze zm.)
oraz art. 4 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej
(Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 ze zm.) Rada Miejska w Książu Wlkp. uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się odpłatność za korzystanie z:
1) pola biwakowego,
2) domku letniskowego,
3) parkingu.
znajdujących się na terenie Kompleksu Wypoczynkowego w Jarosławkach.
2. Opłaty, za korzystanie z obiektów, o których mowa w ust. 1 wynoszą:
1) za zajęcie pola biwakowego za 1 dobę:
a) pod namiot 2-osobowy
15,00 zł;
b) pod namiot 3-osobowy
16,00 zł;
c) pod namiot 4-osobowy
17,00 zł;
d) pod namiot 5-osobowy
19,00 zł;
e) pod przyczepę campingową
27,00 zł;
f) za postój samochodu na polu biwakowym
5,50 zł;
g) za postój motocykla na polu biwakowym
3,00 zł,
2) za domek letniskowy 5 – osobowy za 1 dobę

70,00 zł,

3) za parking, dziennie jednorazowo z zastrzeżeniem § 2:
a) za samochód osobowy w godz. 9.00 do 18.00
7,00 zł;
b) za samochód osobowy w godz. 18.00 do 24.00.
3,50 zł;
c) za samochód ciężarowy w godz. 9.00 do 24.00
14,00 zł;
d) za autobus w godz. 9.00 do 24.00
14,00 zł;
e) za motocykl w godz. 9.00 do 24.00
2,50 zł;
f) karnet sezonowy
45,00 zł,
§ 2. Opłaty parkingowe wskazane w § 1 ust.2 pkt. 3 nie obowiązują w dniu otwarcia
sezonu. W tym dniu obowiązuje jedna opłata dla wszystkich pojazdów w kwocie 10,00 zł.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXIX/199/2009 Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 02 marca 2009 r. w sprawie opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń w Ośrodku
Wypoczynkowym w Jarosławkach.
§ 4.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Uzasadnienie
do uchwały nr VII/ 43 /2011 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 04 kwietnia 2011 r.

Przepisy ustawy z

dnia 20 grudnia 1996

r. o gospodarce

komunalnej

(Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 ze zm.) poprzez treść art. 4 ust.1 pkt. 2 stwarzają podstawę do
ustalania opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej jednostek
samorządu terytorialnego.
Korzystanie z Kompleksu Wypoczynkowego w Jarosławkach, w którego skład wchodzą: pole
biwakowe, domek letniskowy i parking wiąże się z ponoszeniem przez Gminę Książ Wlkp.
kosztów związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem.
Ustalone przez Radę Miejską opłaty mają na celu zapewnienie pokrycia tych kosztów.
Z tych względów podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Burmistrz
/-/ Teofil Marciniak

