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Aneks nr  1                                                                                                                             

z dnia 18.05.2017 

 do Zarządzenia Dyrektora  Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Warce z dnia 28.02.2013                   

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wypożyczalni 

 

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. Nr. 85, poz.539 z późn. 

zm. ) zarządzam co następuje: 

 

§ 1 

Niniejszym wprowadza się cennik 2017 – odpłatności czytelnicze Wypożyczalni Miejsko – Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Warce. Cennik ze strony drugiej aneksu stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia 

z dnia 28.02.2013r. 

§ 2 

Pozostałe przepisy zarządzenia pozostają bez zmian. 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  18.05.2017 r. 
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Załącznik nr 2 

Aneks nr 1 do Zarządzenia Dyrektora M-GBP z dn. 28.02.2013 r. 

Cennik  2017 – odpłatności czytelnicze w 2017 r. 

 

 

1. Kaucja dla osób nieposiadających stałego zameldowania na terenie miasta i gminy Warka w 

wysokości 50 zł. 

2. Kaucja za wypożyczenie materiałów szczególnie cennych: cena inwentarzowa wypożyczonej 

pozycji (nie mniej jednak niż 50 zł i nie więcej niż 150 zł). 

3. Opłata za zwrócenie wypożyczonych materiałów po terminie:                                                                                                        

- dokument audiowizualny : 1 zł za każdy dzień zwłoki,                                                                       

- pozostałe materiały biblioteczne: 0,10 zł za każdy dzień zwłoki. 

4. Ekwiwalent za pozycje zagubione lub zniszczone: cena inwentarzowa pozycji, nie mniej 

jednak niż 30 zł 

5. Opłata za wykonanie wydruku komputerowego i kserokopii: 

- format A4:  0,50 zł za  1 stronę czarno białą 

                        1,50 zł za  1 stronę kolorową 

- format A3:  0,80 zł za  1 stronę czarno białą 

                        3 zł za 1  stronę kolorową 

6. Opłata za duplikat karty bibliotecznej  - 5 zł 

7. W przypadku wysłania do czytelnika ponaglenia o zwrot książki, czytelnik jest zobowiązany do 

zwrotu kwoty ustalonej przez dyrektora MGBP za przygotowanie i wysłanie upomnienia. 

a) List zwykły – 5 zł 

b) List polecony – 8 zł 

c) Za potwierdzeniem odbioru – 12 zł 

W przypadku kilkukrotnego zlekceważenia wysłanych upomnień – wartość ta jest sumowana. 

 


