ZARZĄDZENIE NR 57/2015
WÓJTA GMINY IŁAWA
z dnia 1 czerwca 2015 r.
w sprawie dokonania zmiany w treści Zarządzenia Nr 61/2014 Wójta Gminy Iława z dnia 1 lipca 2014 r.
w spawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali umożliwiających nocleg w domkach turystycznych
stanowiących mienie komunalne.
Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst:
Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
§ 1. W Zarządzeniu Nr 61/2014 Wójta Gminy Iława z dnia 1 lipca 2014 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu
za najem lokali umożliwiających nocleg w domkach turystycznych stanowiących mienie komunalne wprowadza
się poniższe zmiany:
1) w tytule zarządzenia, po jego dotychczasowej treści dodaje się na końcu wyrazy w brzmieniu:
„oraz określenia zasad korzystania z tych obiektów”
2) w § 1 , dotychczasowa treść tego paragrafu otrzymuje oznaczenie jako ust. 1, po którym dodaje się ust. 2 w
brzmieniu:
„2. Określa się zasady korzystania z lokali objętych tym zarządzeniem, w brzmieniu stanowiącym
załącznik do niniejszego zarządzenia.”
3) w § 2:
a) w pkt. 1) wyrazy o treści: 50,00 zł za każdą dobę." , zastępuje się wyrazami „40,00 zł za każdą dobę”,
b) w pkt. 2) wyrazy w brzmieniu: „100,00 zł za każdą dobę”, zastępuje się wyrazami: „80,00 zł za każdą dobę”,
c) w pkt. 3) wyrazy w brzmieniu: „40,00 zł za każdą dobę”, zastępuje się wyrazami: „30,00 zł za każdą dobę”,
d) w pkt. 4) wyrazy w brzmieniu: „80,00 zł za dobę”, zastępuje się wyrazami: „60,00 zł za dobę”.
§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Techniczno – Inwestycyjnego.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt
mgr inż. Krzysztof Harmaciński
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Załącznik do Zarządzenia Nr 57/2015
Wójta Gminy Iława
z dnia 1 czerwca 2015 roku

ZASADY KORZYSTANIA Z ANEKSÓW W DOMKACH LETNISKOWYCH
W SIEMIANACH
1. Osoby przebywające w domkach letniskowych zobowiązane są do przestrzegania podstawowych
zasad bezpiecznego i kulturalnego wypoczynku.
2. Doba trwa od godz. 15:00 w dniu przyjazdu, do godz. 10:00 dnia następnego.
3. Na terenie domków letniskowych (aneksów) obowiązuje cisza nocna w godzinach 22:00- 6:00.
Korzystający z usług nie mogą zakłócać wypoczynku innym wczasowiczom i osobom
zamieszkującym w najbliższym sąsiedztwie zajmowanych lokali.
4. W przypadku zakłócania porządku i nie przestrzegania regulaminu na terenie ośrodka jego
właściciel ma prawo zażądać jego opuszczenia bez zwrotu opłaty.
5. Wczasowicze przebywający na terenie domków letniskowych ubezpieczeni są we własnym
zakresie.
6. Każdy z gości jest zobowiązany do uważnego obchodzenia się z urządzeniami technicznymi
będącymi na wyposażeniu domków. O powstałych szkodach należy niezwłocznie zawiadomić
właściciela. Za powstałą z winy gości szkodę lub braki w wyposażeniu domku, goście ponoszą
pełną odpowiedzialność materialną.
7. W domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, smażenia ryb, używania własnych
kuchenek i piecyków elektrycznych.
8. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy należące do gości pozostawione
w domku lub na terenie przynależnym, jak również nie ponosi odpowiedzialności prawnej, jak i
materialnej za szkody lub z tytułu kradzieży pozostawionych w pobliżu samochodów. Obowiązek
właściwego zabezpieczenia swoich rzeczy przed kradzieżą i zniszczeniem spoczywa na ich
właścicielach.
9. Nie można przekazywać domku letniskowego osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za
który uiszczono należną za pobyt opłatę.
10. Odbiór i zdanie domku (aneksu) odbywa się zawsze w towarzystwie pracownika Urzędu Gminy w
Iławie.
11. Przed opuszczeniem obiektu należy posprzątać domek letniskowy (aneks), teren wokół oraz
wyrzucić nieczystości do pojemników na śmieci.
W sprawach nieuregulowanych niniejszymi zasadami zastosowanie mają odpowiednio przepisy
Kodeksu Cywilnego.
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