الئحة رسوم استخدام المكتبة المحلية لمدينة نويبراندنبورغ
مادة  1موضوع الالئحة
تتقاضي مدينة نويبراندنبورغ رسوما ً مقابل استخدام خدمات المكتبة المحلية نويبراندنبورغ ومقابل تجاوز فترات االستعارة لتغطية
تكاليف التشغيل بشكل جزئي.
مادة  2مقياس الرسوم
( )1يتم تقاضي الرسوم تبعا ً للمرفق  1الذي يعد جزءا ً ال يتجزء من هذه الالئحة.
( )2ويجب أن ال تتعدى رسوم تجاوز مواعيد االستعارة مبلغ  25,00يورو لكل كتاب أو وسيط.
مادة  3المدين بالرسوم
( )3المدين بالرسوم هو الشخص الذي يستخدم خدمات المكتبة المحلية أو من يحصل على هذه الخدمات بشكل غير مباشر.
( )4بخالف ذلك فإن المدين بالرسوم هو من يتجاوز فترة االستعارة.
مادة  4نشأة وموعد استحقاق الرسوم
( )1ينشأ اإللتزام بالرسوم باستخدام الخدمات تبعا ً للمرفق  ،1رقم  5 - 1ورقم .9 - 7
( )2عند تجاوز فترة االستعارة يجب دفع رسوم تجاوز ،بدون حاجة إلى إجراء تذكير من قبل المكتبة المحلية( .مرفق  ،1رقم )6
( )3تبعا ً للفقرة  1باالستخدام يستحق سداد الرسوم على الفور .تستحق رسوم تجاوز فترة االستعارة بمرور اليوم األخير من فترة
االستعارة وذلك دون النظر إلى اإلنذار.
مادة  5تخفيض الرسوم  /اإلعفاء من الرسوم
( )1يعفى القاصرين من أنواع الرسوم المذكورة في رقم اأ  -د من المرفق .1
( )2يتم منح تخفيض بمعدل الثلث على الرسوم رقم 1أ من المرفق .1
( )3يحق للتالميذ البالغين والطالب وطلبة التدريب المهني واألشخاص الذي يؤدون الخدمة العسكرية المتطوعين والشباب الذين
يؤدون عام الخدمة البيئية واالجتماعية والمعوقين إعاقة شديدة والذين يحصلون على مساعدات اجتماعية تبعا ً لقانون األحوال
االجتماعية  IIوقانون األحوال االجتماعية  XIIالحصول على تخفيض من نوع الرسوم المذكورة في الفقرة  2عند تقديمهم
شهادة بذلك.
مادة  6الصيغة اللغوية
عند استخدام الصيغة المؤنثة أو المذكرة في الئحة الرسوم هذه ،يسري نفس األمر أيضا ً على الصيغة اللغوية الخاصة بالجنس
اآلخر.
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مادة  7نفاذ الالئحة
( )1تكون الئحة رسوم المكتبة المحلية لمدينة نويبراندنبورغ نافذة بعد النشر في الصحيفة الرسمية في .2016/1/1
( )2في نفس الوقت يلغى العمل بالئحة رسوم المكتبة المحلية لمدينة نويبراندنبورغ الصادرة
بتاريخ  ،2008/1/8والمنشورة في صحيفة الرسمية للمدينة رقم  1بتاريخ .2008/1/23
نويبراندنبورغ ،في 2015/7/24

سيلفيو فيت
عمدة المدينة

إذا كان قد تم عند إصدار الئحة الرسوم هذه مخالفة لوائح اإلجراءات أو اللوائح الشكلية ،ال يجوز المطالبة بها تبعا ً للمادة  5فقرة 5
من دستور البلديات بعد مرور عام من اإلعالن الرسمي هذا .ال يسري هذا القيد على مخالفة لوائح اإلعالن أو التصريح أو النشر.
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مرفق  - 1تعريفة الرسوم للمادة  2من الئحة رسوم المكتبة المحلية لمدينة نويبراندنبورغ (البيانات باليورو)
تعريفة الخدمة

القاصرين

البالغين

 .1رسوم االستخدام
أ)

بطاقة سنوية لشخص واحد

18.00

0.00

ب) بطاقة أزواج سنوية لألشخاص الذين يعيشون
سويا ً في أسرة ولديهم نفس محل اإلقامة

25.00

ج) بطاقة نصف سنوية لشخص واحد

0.00

10.00

د) بطاقة يومية لشخص واحد  -االستعارة الخارجية غير
ممكنة

0.00

2.00

ه) بطاقة شخصية لألشخاص القانونيين

30.00

 .2رسوم استخراج بطاقة بديلة للمستخدم
 .3التحري عن العنوان الحالي عقب عدم اإلخطار على تغيير
محل اإلقامة

 .4حجز وسيط مستعار

5.50
تبعا ً للوائح الرسوم في مجال عمل وزارة الداخلية
(الئحة رسوم وزارة الداخلية -
 )KostVO IM M-Vفي صيعته السارية

1.00

0.50

 .5رسوم المعاملة
أ) ابتداء من مد الفترة الـ  2لكل مرة

1.00

ب) عند اإلضرار أو فقدان الوسيط المستعار

5.00

 .6رسوم تجاوز فترة االستعارة
لكل وسيط مستعار عن كل يوم تجاوز

0.40

رسم إجمالي للمعاملة

1.00

 .7اإلستعارة التعاونية /االستعارة من مكان بعيد

0.00

2.00
باإلضافة إلى سداد جميع
التكاليف

 .8بحث خاص  /جمع كتب متخصصة مع بذل فترة زمنية تصل
أ) حتى  3ساعات

.0.00
.0.00

.10.00
.15.00

ج) أكثر من  6ساعات

.0.00

.20.00

ب) حتى  6ساعات

باإلضافة إلى سداد جميع التكاليف

 .9خدمات التصوير والطباعة على الكمبيوتر

أماكن عمل أو من بنوك بيانات (أيضا ً المستحقة
للرسوم)

تسديد جميع التكاليف تبعا ً للعقود الحالية المعقودة مع
مقدم الخدمة
.

