
UCHWAŁA NR XIX/210/2020 
RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE 

z dnia 5 czerwca 2020 r. 

w sprawie opłat za korzystanie z usług wypożyczalni sprzętu wodnego, rowerów i sprzętu 
rowerowego w Barcinie. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 713), art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 712 i 2020) Rada Miejska uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się stawki opłat za korzystanie z usług wypożyczalni sprzętu wodnego, rowerów 
i sprzętu rowerowego zgodnie z załącznikiem do uchwały. 

§ 2. W indywidualnych, jednorazowych przypadkach związanych z organizacją imprez 
charytatywnych, promujących miasto lub region oraz z organizacją wypoczynku, szkoleń, obozów 
sportowych upoważnia się do negocjowania wysokości opłat oraz stosowania zwolnień z opłat 
określonych w niniejszej uchwale. 

§ 3. Opłaty określone w niniejszej uchwale zawierają podatek VAT. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Barcina. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 

  
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Janusz Wojtkowiak 
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Załącznik do uchwały Nr XIX/210/2020 

Rady Miejskiej w Barcinie 

z dnia 5 czerwca 2020 r. 

Stawki opłat za korzystanie z usług wypożyczalni sprzętu wodnego, rowerów i sprzętu 
rowerowego 

Sprzęt Cena brutto (zł/h) Cena brutto (zł/h) – 
wypożyczenie całodniowe1) 

Rower wodny 10 50 
Kajak 8 40 
Rower szosowy 4 20 
Gokart 4 20 
Riksza rowerowa 6 30 
Kask 
Kamizelka odblaskowa 
Fotelik dziecięcy 
Przyczepka rowerowa 

 
bezpłatnie 

 
bezpłatnie 

DLA POSIADACZY KARTY – „DUŻA RODZINA Z BARCINA” – RABAT W WYSOKOŚCI 30% 
 
Rodzaj usługi Cena brutto za 1 dobę2) Cena brutto za 1 miesiąc 
Postój jednostki w basenie 
przystani poniżej 6 godzin 
(bez możliwości korzystania z 
mediów i natrysków) 

bezpłatnie x 

Postój jednostki w basenie 
przystani powyżej 6 godzin (w 
cenie media, tj. woda, energia 
elektryczna, zrzut nieczystości) 

15 zł 100 zł 

Postój jednostki w basenie 
przystani powyżej 8 godzin 
dla mieszkańców Miasta i 
Gminy Barcin (w cenie media, 
tj. woda, energia elektryczna, 
zrzut nieczystości) 

15 zł 30 zł 

Postój jednostki w basenie 
przystani powyżej 8 godzin (w 
tym media, tj. woda, energia 
elektryczna), wodowanie, 
skorzystanie z natrysków dla 
członków Klubu Żeglarskiego 
Neptun w Barcinie 

bezpłatnie bezpłatnie 

Wodowanie (dotyczy 
wciągnięcia jednostki na wodę 
oraz ponownego wciągnięcia na 
ląd) 

25 zł x 

Skorzystanie z natrysków 5 zł x 
1) PRZEZ WYPOŻYCZENIE CAŁODNIOWE ROZUMIE SIĘ GODZINY PRACY WYPOŻYCZALNI W DANYM DNIU 
TYGODNIA.   
2)PRZEZ DOBĘ ROZUMIE SIĘ 24 H OD MOMENTU WPŁYNIĘCIA JEDNOSTKI DO BASENU PRZYSTANI. 

PŁATNOŚĆ TYLKO GOTÓWKĄ 
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Uzasadnienie

Podstawą do ustalenia stawek opłat za korzystanie z usług wypożyczalni sprzętu wodnego,
rowerów i sprzętu rowerowego jest art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce
komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712), zgodnie z którym, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią
inaczej, organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego postanawiają o wysokości cen i opłat
albo o sposobie ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz
za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej jednostek samorządu terytorialnego.
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