
 

 

UCHWAŁA NR XLV/298/2017 

RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE 

z dnia 21 czerwca 2017 roku 

zmieniająca Uchwałę Nr XXXVI/247/2016 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 21 grudnia 2016 r. 
w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie Miasta Bukowno 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. 

poz. 446) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 2017 

roku poz. 827) Rada Miejska w Bukownie uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXXVI/247/2016 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie 

ustalenia opłat za korzystanie z obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie Miasta Bukowno, w § 1 zmienia się 

treść pkt. 4, otrzymuje brzemiennie: 

„4)  Korty tenisowe: 

a) wynajęcie kortu od poniedziałku do piątku do godz. 15.00: 

- dzieci i młodzież ucząca się – 5,00 zł za 1 godz., 

- dorośli – 10,00 zł za 1 godz., 

b) wynajęcie kortu od poniedziałku do piątku po godz. 15.00: 

- dzieci i młodzież ucząca się – 10,00 zł za 1 godz., 

- dorośli – 15,00 zł za 1 godz., 

c) wynajęcie kortu w soboty, niedziele i święta: 

- dzieci i młodzież ucząca się – 10,00 zł za 1 godz., 

- dorośli – 15,00 zł za 1 godz., 

d) karnet dla dzieci i młodzieży uczącej się – 50,00 zł za 10 godz., 

e) karnet dla dorosłych – 100 zł za 10 godz., 

f) oświetlenie kortu 5 zł za 1 godz., 

g) Super Promocja Wakacyjna – w okresie od 01.07.2017 r. do 31.08.2017 r. wynajem kortu dla 

wszystkich korzystających – 5,00 zł za 1 godz.”. 
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bukowno. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Małopolskiego. 

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

 

Edmund Gmitruk 
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