
UCHWAŁA NR VIII/49/2019  
RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. 

 
z dnia 29 kwietnia 2019 r. 

 

-TEKST UJEDNOLICONY - 

 

w sprawie opłat za korzystanie z pola biwakowego, parkingu i wyznaczonych miejsc postojowych 

położonych na Terenach Rekreacyjnych w Jarosławkach. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  
(Dz. U.  z 2019r.,  poz. 506)  oraz  art. 4 ust.1  pkt 2 ustawy  z dnia  20 grudnia  1996 r.  o gospodarce 

komunalnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 712) uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. 1. Ustala się opłaty za korzystanie z: 
 

1) pola biwakowego; 
 

2) parkingu i wyznaczonych miejsc postojowych, których zakres i położenie na Terenach Rekreacyjnych  
w Jarosławkach określa załącznik do Uchwały Nr VIII/48/2019 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z 

dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie Regulaminu korzystania z Terenów Rekreacyjnych 

w Jarosławkach. 
 

2. Opłaty, o których mowa w ust. 1, wynoszą: 
 

1) za zajęcie pola biwakowego za jedną dobę: 
 

a) za namiot 15,00 zł; 
 

b) za postój samochodu na polu biwakowym przy namiocie 10,00 zł; 

c) za postój motocykla na polu biwakowym przy namiocie 5,00 zł; 

d) za każdą osobę w namiocie - 3,00 zł; 1 
 

2) za zajęcie pola biwakowego za przyczepę campingową wraz z samochodem za: 
 

a) pięć miesięcy - od 1 maja do 30 września 1.500,00 zł;  

b) cztery miesiące - od 1 maja do 31 sierpnia 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 przyczepę campingową: 
 

a) za jeden dzień w okresie od 1 maja do 30 września 50,00 zł. 
 

b) w miesiącach od 1 października do 30 kwietnia – jednorazowa opłata, bez względu  

 
1 W brzmieniu nadanym przez Uchwałę nr XI/77/2019 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 26 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w 
sprawie opłat za korzystanie z pola biwakowego, parkingu i wyznaczonych miejsc postojowych położonych na Terenach Rekreacyjnych 
w Jarosławkach 
 



na czas postoju przyczepy campingowej 

- do 1 miesiąca 50 zł; 

- powyżej 1 miesiąca do 2 miesięcy 70 zł; 

- powyżej 2 miesiąca do 3 miesięcy 100 zł; 

- powyżej 3 miesiąca do 4 miesięcy 130 zł; 

- powyżej 4 miesiąca do 5 miesięcy 150 zł; 

- powyżej 5 miesiąca do 7 miesięcy 200 zł;2 
 

4) za korzystanie z parkingu oraz wyznaczonych miejsc postojowych, dziennie jednorazowo z 

zastrzeżeniem § 3: 
 

a) za samochód osobowy w godz. od 9.00 do 18.00 na parkingu – 12,00zł; 
 

b) za samochód osobowy w godz. od 9.00 do 18.00 na wyznaczonych miejscach postojowych –  
10,00zł; 

 
c) za samochód osobowy w godz. powyżej 18.00 do 24.00 na parkingu oraz wyznaczonych miejscach 

postojowych – 5,00zł; 
 

d) za samochód ciężarowy, autobus w godz. od 9.00 do 24.00 na parkingu oraz wyznaczonych 

miejscach postojowych – 30,00zł; 
 

e) za motocykl w godz. od 9.00 do 24.00 na parkingu oraz wyznaczonych miejscach postojowych –  
5,00zł; 

 
f) za quad w godz. 9.00 do 24.00 na parkingu oraz wyznaczonych miejscach postojowych – 15,00zł. 

 

§ 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.2 pkt 4 nie obowiązują w dniu imprez plenerowych. 

W tym dniu obowiązuje jedna opłata dla wszystkich pojazdów w kwocie 15,00 zł. za cały dzień. 

§ 4. Traci moc uchwała Nr  XXXI/217/2018 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 (Dz. Urz. Woj. 

Wlkp. z dnia 5 maja 2017r. poz. 3674). 
 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp. 
 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
2 W brzmieniu nadanym przez Uchwałę nr XI/77/2019 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 26 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę 
w sprawie opłat za korzystanie z pola biwakowego, parkingu i wyznaczonych miejsc postojowych położonych na Terenach 
Rekreacyjnych w Jarosławkach 


