UCHWAŁA NR XXXI/217/2017
RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.
z dnia 24 kwietnia 2017 r.
w sprawie opłat za korzystanie z pola biwakowego i parkingu położonych na stanowiących
własność Gminy Książ Wlkp. terenach rekreacyjnych w Jarosławkach.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca1990r.o samorządzie gminnym
(Dz. U.
z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 4 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce
komunalnej (Dz. U. z 2016 r., poz. 573 ze zm.) Rada Miejska w Książu Wlkp. uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się opłaty za korzystanie z:
1) pola biwakowego;
2) parkingu, położonych na stanowiących własność Gminy Książ Wlkp. terenach rekreacyjnych
w Jarosławkach.
2. Opłaty, o których mowa w ust. 1, wynoszą:
1) za zajęcie pola biwakowego za jedną dobę:
a) za namiot

10,00 zł;

b) za każdą osobę w namiocie

3,00 zł;

c) za postój samochodu na polu biwakowym przy namiocie

6,00 zł;

d) za postój motocykla na polu biwakowym przy namiocie

3,00 zł;

2) za zajęcie pola biwakowego za przyczepę campingową wraz z samochodem za:
a) pięć miesięcy - od 1 maja do 30 września
b) cztery miesiące - od 1 maja do 31 sierpnia

1.500,00 zł;
lub od 1 czerwca do 30 września

1.400,00 zł;

c) trzy miesiące - od 1 czerwca do 31 sierpnia lub od 1 lipca do 30 września

1.300,00 zł;

d) dwa miesiące - od 1 lipca do 31 sierpnia

900,00 zł;

e) jeden miesiąc:
- maj

280,00 zł;

- czerwiec

280,00 zł;

- lipiec

550,00 zł;

- sierpień

550,00 zł;

- wrzesień

280,00 zł;

f) jeden tydzień

168,00 zł;

g) od poniedziałku do piątku

140,00 zł;

3) za zajęcie pola biwakowego przez samą przyczepę campingową za jeden dzień

30,00 zł;

4) za korzystanie z parkingu, dziennie jednorazowo z zastrzeżeniem § 3:
a) za samochód osobowy w godz. od 9.00 do 18.00

10,00zł;

b) za samochód osobowy w godz. od 18.00 do 24.00.

3,50zł;

c) za samochód ciężarowy w godz. od 9.00 do 24.00

20,00zł;
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d) za autobus w godz. od 9.00 do 24.00

15,00zł;

e) za motocykl w godz. od 9.00 do 24.00

2,50 zł;

f) za quad w godz. 9.00 do 24.00

5,00 zł.

§ 2. W miesiącach lipcu i sierpniu można korzystać z parkingu na zasadach karnetu - 50,00 zł. za
miesiąc.
§ 3. Opłaty parkingowe wskazane w § 1 ust.2pkt 4 nie obowiązują w dniu imprezy plenerowej
„Otwarcie Sezonu”. W tym dniu obowiązuje jedna opłata dla wszystkich pojazdów w kwocie 10,00 zł.
§ 4. 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
wJarosławkach.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXXI/217/2017 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 24 kwietnia 2017 r.
Przepisy ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016r., poz.
446 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.
Uchwała określa opłatyoraz terminy płatności za korzystanie z terenów rekreacyjnych
w Jarosławkach od osób przebywających na tym obszarze w celach turystycznych,
wypoczynkowych i rekreacyjnych. Ponadto stanowi aktualizację wysokości opłat w stosunku do
ustalonych w poprzednio obowiązującej uchwale związaną ze zmianami organizacyjnymi
i zwiększeniem standardu na terenach rekreacyjnych w Jarosławkach. Z tych względów podjęcie
uchwały jest uzasadnione.
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