
UCHWAŁA NR XXXV/330/2013
RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM

z dnia 25 kwietnia 2013 r.

w sprawie cennika opłat za korzystanie ze sprzętu wypożyczanego w ramach 
działalności wypożyczalni rowerów w Drawsku Pomorskim 

Na podstawie art. 4 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej 
(Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236) Rada Miejska w Drawsku Pomorskim uchwala, 
co następuje: 

§ 1. Wprowadza się cennik opłat za wypożyczanie sprzętu w wypożyczalni rowerów 
w Drawsku Pomorskim, utworzonej w ramach projektu: ,,Utworzenie wypożyczalni rowerów 
szansą na zwiększenie aktywności życiowej mieszkańców Pojezierza Drawskiego", 
który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Drawsku 

Pomorskim 

mgr Czesław Faliński
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 

XXXV/330/2013 

Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim 

z dnia 25 kwietnia 2013 r. 

 
 I II III 
Lp.

 
Usługa Ceny Informacje dodatkowe 

Rowery 
1. Wypożyczenie roweru 5 zł/ godzina / rower Cena dotyczy wypożyczenia jednego roweru 

2. Wypożyczenie roweru 15 zł/ dzień* / rower Cena obejmuje wypożyczenie jednego roweru na okres całego 
dnia tj. od chwili otworzenia wypożyczalni do momentu jej 
zamknięcia 

3. Pakiet „Dwa R” 12 zł/ dzień* / rower Cena promocyjna stosowana w przypadku wypożyczenia dwóch 
rowerów jednorazowo 
Opłata ponoszona za każdy wypożyczony rower 

4. Pakiet „Trzy R+” 10 zł/ dzień* / rower Cena promocyjna stosowana w przypadku wypożyczenia trzech 
lub więcej rowerów jednorazowo 
Opłata ponoszona za każdy wypożyczony rower 

Przyczepka rowerowa 
5. Wypożyczenie przyczepki 

rowerowej 
5 zł / godzina/ 
przyczepka 

Cena obejmuje wypożyczenie przyczepki rowerowej 

6. Wypożyczenie przyczepki 
rowerowej 

7 zł / 
dzień*/przyczepka 

Cena obejmuje wypożyczenie przyczepki rowerowej 

Fotelik rowerowy 
7. Wypożyczenie fotelika 

rowerowego 
2 zł / godzina Cena obejmuje wypożyczenie fotelika rowerowego 

8. Wypożyczenie fotelika 
rowerowego 

5 zł / dzień* Cena obejmuje wypożyczenie fotelika rowerowego 

Kaucje i opłaty dodatkowe 
9. Zwrot sprzętu po 

deklarowanym terminie 
20 zł / doba Opłata pobierana w przypadku zwrotu sprzętu w kolejnych dniach 

następujących po umówionym terminie zwrotu 

10.
 

Zwrot sprzętu po 
deklarowanym terminie 

5 zł / godzina Opłata pobierana w przypadku zwrotu sprzętu w kolejnych 
godzinach następujących po umówionym terminie zwrotu 

*Uwaga : wypożyczalnia wypożycza sprzęt krótkoterminowo tj. nie dłużej niż na 3 dni. Wynajem długoterminowy nie jest 
możliwy. 
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Uzasadnienie
W dniu 28 listopada 2012 r. Burmistrz Drawska Pomorskiego reprezentujący gminę 

Drawsko Pomorskie podpisał z Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego 
Umowę o przyznaniu pomocy nr 00547-6930-UM1640878/12 na operację z zakresu 
małych projektów w ramach działania 413 "Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju" 
objętego PROW na lata 2007 - 2013. 

Umowa dotyczy przyznania pomocy finansowej na realizację operacji pt. "Utworzenie 
wypożyczalni rowerów szansą na zwiększenie aktywności życiowej mieszkańców 
Pojezierza Drawskiego". 

W ramach realizacji operacji zakupiono sprzęt rowerowy do wypożyczalni. Zakupiono 
14 sztuk rowerów, fotelik rowerowy, przyczepkę rowerową oraz 20 szt. kamizelek 
odblaskowych. 

Punkt wypożyczania rowerów prowadzony będzie przez Informację Turystyczną 
w Drawsku Pomorskim. W związku z powyższym zachodzi konieczność wprowadzenia 
do stosowania opłat za korzystanie ze sprzętu znajdującego się na wyposażeniu 
wypożyczalni. 

Id: 305875BB-1950-4983-84EB-CFD72EAF7D6A. Podpisany Strona 1
——————————————————————————————————————————————————


	
	
	



