UCHWAŁA Nr II/7/10
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 13 grudnia 2010 roku
w sprawie zmiany Uchwały NR XXI/121/04 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29 grudnia 2004
roku dotyczącej uchwalenia opłat z obiektów użyteczności publicznej stanowiącej własność
Gminy Krzyżanowice
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. 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 z późn. zm.)
Rada Gminy Krzyżanowice
uchwala:
§1
Zmienia się uchwałę wymienioną w tytule w ten sposób, że § 4 otrzymuje brzmienie:
„§4
Ustala się następujące opłaty za korzystanie z kortów tenisowych, basenu, obiektu ruin zamku
w Tworkowie oraz opłat za korzystanie z wyciągu narciarskiego w Tworkowie:
1. Basen :
a) bilet ulgowy (dzieci i młodzież do 16 lat)- 2,00 zł
b) bilet normalny – 6,00 zł
2. Kort tenisowy:
a) dzieci i młodzież (do 16 lat)- 2,00 zł za godzinę
b) bilet normalny – 5,00 zł za godzinę
3. Obiekt ruin zamku w Tworkowie
a) bilet normalny indywidualny dla zwiedzających – 1 ,00 zł za jednorazowe wejście
b) bilet grupowy dla grup powyżej 15 osób w celu zwiedzania obiektu – 10,00 zł
c) bilet dla wykonujących zdjęcia ślubne – 50,00 zł od pary ślubnej
4. Wyciąg narciarski:
a) dzieci i młodzież (do 16 lat) – 2 zł za 4 godziny korzystania - zgodnie
z regulaminem
b) dorośli – 6 zł na 4 godziny korzystania – zgodnie z regulaminem. ”
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzyżanowice.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
W związku z ponoszeniem wydatków związanych z rozruchem i bieżącą eksploatacją wyciągu
narciarskiego oraz wzrostem ogólnych kosztów utrzymania obiektów użyteczności publicznej (basen,
korty tenisowe) podjęcie uchwały uważa się za uzasadnione.

