
 

 

ZARZĄDZENIE  Nr 325/17 

Wójta Gminy Strzeleczki  

z dnia 22 czerwca 2017 r. 

w sprawie ustalenia cennika opłat za noclegi w Ośrodku Wypoczynkowym w Dobrej 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 446 ze zm.)1) oraz Uchwały Nr XIX/104/16 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 17 marca 2016 roku w sprawie 

powierzenia Wójtowi Gminy Strzeleczki uprawnień w zakresie ustalania wysokości opłat za usługi komunalne  

o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, zarządza 

się, co następuje: 

§ 1. 1 Ustala się następujące opłaty za noclegi w domkach nr 1, 2 i 5 Ośrodka Wypoczynkowego w Dobrej: 

Opłata za 1 pokój (dwa lub trzy łóżka): 

1) 60,00 zł brutto za jedną dobę, 

2) 55,00 zł brutto za jedną dobę gdy pokój jest wynajmowany na dwie lub trzy doby, 

3) 50,00 zł brutto za jedną dobę gdy pokój jest wynajmowany na więcej niż trzy doby; 

2. Ustala się następujące opłaty za noclegi w domku nr 3 Ośrodka Wypoczynkowego w Dobrej: 

Opłata za 1 pokój o podwyższonym standardzie (dwa łóżka) 

1) 80,00 zł brutto za jedną dobę, 

2) 75,00 zł brutto za jedną dobę, gdy pokój jest wynajmowany na dwie lub trzy doby, 

3) 70,00 zł brutto za jedną dobę, gdy pokój jest wynajmowany na więcej niż trzy doby. 

3. Ustala się następujące opłaty za noclegi w domku nr 4 Ośrodka Wypoczynkowego w Dobrej: 

Opłata za jeden pokój o najwyższym standardzie (dwa łóżka) 

1) 100,00 zł brutto za jedną dobę, 

2) 90,00 zł brutto za jedną dobę, gdy pokój jest wynajmowany na dwie lub trzy doby, 

3) 85,00 zł brutto za jedną dobę, gdy pokój jest wynajmowany na więcej niż trzy doby. 

§ 2. Ustala się opłatę stałą w kwocie 50 zł brutto za jedną dobę za wynajem wiaty grillowej na terenie Ośrodka 

Wypoczynkowego w Dobrej. 

§ 3. Dla osób posiadających Lokalną Kartę Dużej Rodziny i Seniora ustala się 10% zniżkę. 

§ 4. W uzasadnionych przypadkach odstępuje się od pobierania opłat za noclegi w Ośrodku Wypoczynkowym  

w Dobrej. 

§ 5. Uchyla się Zarządzenie Nr 172/16 Wójta Gminy Strzeleczki z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie usta-

lenia cennika opłat za noclegi w Ośrodku Wypoczynkowym w Dobrej. 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2017 roku. 

 

                                                      
1) Zmiany tekstu jednolitego w/w ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 roku poz. 1579 i poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 730. 
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