ZARZĄDZENIE NR 34/I/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŚLESIN
z dnia 9 czerwca 2022 r.
w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z parkingu niestrzeżonego na terenie Przystani
Miejskiej w Ślesinie
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r.,
poz. 559 ze zm.) oraz uchwały nr 25/II/18 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 05 grudnia 2018 roku
w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Ślesin uprawnień do ustalania wysokości cen i opłat za
usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń
użyteczności publicznej, zarządzam co następuje:
§ 1. 1. Stawka opłaty za wjazd na niestrzeżony parking na terenie Przystani Miejskiej w Ślesinie w terminie
od 09 czerwca do 31 września uzależniona jest od długości pobytu i kształtuje się następująco:
- pobyt do 30 min.

- 0,00 zł

- pobyt powyżej 30 min. do 1 godz.

- 5,00 zł

- pobyt powyżej 1 godz. do 2 godz.

- 10,00 zł

- pobyt powyżej 2 godz. do 3 godz.

- 20,00 zł

- pobyt powyżej 3 godz. do 4 godz.

- 30,00 zł

- pobyt powyżej 4 godz. do 6 godz.

- 40,00 zł

- pobyt powyżej 6 godz. do 24 godz.

- 50,00 zł

- każda następna rozpoczęta doba

- 50,00 zł

2. Stawka opłaty za przyczepę podłodziową wynosi 50 zł i opłacana jest oddzielnie na przystani miejskiej.
3. Za zgubienie biletu bądź jego brak, ustala się dodatkową opłatę w wysokości 50,00 zł.
4. Przed opuszczeniem parkingu opłaty należy uiścić w automacie parkingowym, umiejscowionym przy
wjeździe na Przystań Wodną.
§ 2. Traci moc zarządzenie nr 18/I/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin z dnia 28 maja 2021 r.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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