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Poz. 7662
UCHWAŁA NR 66/VII/2019
RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA
z dnia 30 maja 2019 r.

w sprawie opłat za korzystanie z systemu Podkowiański Rower Miejski (PROM) na terenie Miasta
Podkowa Leśna
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019
poz. 506 z późn. zm.) w związku z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy o gospodarce komunalnej (tj. Dz.U.
2019 poz. 712 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się następujące wysokości opłat w ramach systemu Podkowiański Rower Miejski (PROM):
1. za wynajęcie roweru:
L.p.

Czas wypożyczenia

1.1.

do 15 min

1.2.

każda kolejna rozpoczęta minuta

Kwota opłaty brutto
0 zł
0,05 zł

2. za zwrot roweru:
L.p.

Miejsce wypożyczenia

Miejsce zwrotu

Kwota opłaty brutto

2.1.

w punkcie zwrotu

w punkcie zwrotu

0 zł

2.2.

w punkcie zwrotu

poza punktem zwrotu (na obszarze
funkcjonowania PROM)

8 zł

2.3.

poza punktem zwrotu (na obszarze
funkcjonowania PROM)

w punkcie zwrotu

zwrot 4 zł (na konto użytkownika do
wykorzystania w ramach wypożyczeń)

3. opłaty dodatkowe:
L.p.

Rodzaj opłaty

Kwota
opłaty
brutto

3.1

opłata za przekroczenie 12-godzinnego okresu wypożyczenia

200 zł

3.2.

opłata za zwrot roweru poza obszarem funkcjonowania PROM, w odległości do 20 km w linii prostej od punktu
WKD Podkowa Leśna Główna

200 zł

3.3.

opłata za pozostawienie roweru w miejscu innym niż publiczne (w tym garaże, tunele, prywatne posesje,
zamknięte cmentarze, piwnice, budynki, samochody, lasy, parki)

200 zł

3.4.

opłata za zwrot roweru poza obszarem funkcjonowania PROM, w odległości powyżej 20 km w linii prostej od
punktu WKD Podkowa Leśna Główna

2500 zł

3.5.

opłata za kradzież lub całkowite zniszczenie roweru PROM

2500 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowa Leśna.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miasta Podkowa Leśna
Michał Gołąb

