
/PROJEKT/ 

Uchwała Nr ____/____/2018 

Rady Gminy Michałowice 

z dnia ____________ 2018 r. 

 

w sprawie opłat za korzystanie z systemu Rower Gminny. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) w związku z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. 

o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827) Rada Gminy Michałowice uchwala co następuje: 

 

§ 1 

Ustala się następujące wysokości opłat za wypożyczenie roweru w ramach systemu Rower Gminny: 

1) od 1 do 20 minuty – 0,00 zł brutto, 

2) od 21 do 60 minuty – 1,00 zł brutto, 

3) druga godzina – 3,00 zł brutto, 

4) trzecia godzina – 5,00 zł brutto, 

5) czwarta i każda następna godzina – 7,00 zł brutto. 

 

§ 2 

 

Ustala się następujące stawki opłat dodatkowych za korzystanie z systemu Rower Gminny: 

1) opłata inicjalna – 10,00 zł brutto, 

2) powiadomienie listowne odnośnie naruszenia Regulaminu – 10,00 zł brutto, 

3) opłata za przekroczenie 12-godzinnego okresu wypożyczenia roweru – 200,00 zł brutto, 

4) odbiór porzuconego roweru z miejsca innego niż stacja dedykowana – 180,00 zł brutto.  

 

§ 3 

 

Dla osób legitymujących się Kartą Mieszkańca Gminy Michałowice ustala się następującą wysokość 

opłaty za wypożyczenie roweru w ramach systemu Rower Gminny:  

1) od 1 do 20 minuty – 0,00 zł brutto, 

2) od 21 do 60 minuty – 0,00 zł brutto, 

3) druga godzina – 0,00 zł brutto, 

4) do 12 godzin – 0,00 zł brutto, 

5) powyżej 12 godzin każda następna godzina – 10,00 zł brutto. 

 

 

§ 4 

 

Ustala się następujące stawki opłat dodatkowych za korzystanie z systemu Rower Gminny dla osób 

legitymujących się Kartą Mieszkańca Gminy Michałowice: 

1) opłata inicjalna – 10,00 zł brutto, 

2) powiadomienie listowne odnośnie naruszenia Regulaminu – 10,00 zł brutto, 

3) opłata za przekroczenie 24-godzinnego okresu wypożyczenia roweru – 200,00 zł brutto, 

4) odbiór porzuconego roweru z miejsca innego niż stacja dedykowana – 180,00 zł brutto. 

 

§ 5 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice. 

 

 

§ 6 

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi  

w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 



 

 

UZASADNIENIE 

 

 Dążąc do integracji systemu Rower Gminny z Pruszkowskim Rowerem Miejskim oraz 

Warszawskim Rowerem Publicznym Veturilo, Gmina Michałowice określa stawki za 

wypożyczenie roweru przez klienta oraz stawki pozostałych opłat dodatkowych. W celu 

zapewnienia spójności systemu Rower Gminny z Pruszkowskim Rowerem Miejskim oraz  

z Warszawskim Veturilo wysokość stawek została określona na tym samym poziomie, co  

w m.st. Warszawa oraz w Gminie Mieście Pruszków.  Dla posiadaczy Karty Mieszkańca 

Gminy Michałowice przyjęto zastosowanie obecnie funkcjonującego cennika. 

 Biorąc pod uwagę ww. okoliczności zasadne jest podjęcie ww. uchwały. 

 


