
ZARZĄDZENIE NR SG.0050.543.2022 
BURMISTRZA ZDZIESZOWIC

z dnia 10 maja 2022 r.

w sprawie ustalenia cen biletów wstępu na Kąpielisko Miejskie w Zdzieszowicach

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 559 i 583) oraz § 3 ust. 1 i 4 Uchwały Nr YI/55/2011 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 31 marca 
201 lr. w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz sposobu 
ustalania cen i opłat za korzystanie z tych obiektów i urządzeń (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 58, poz.763) 
zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się ceny biletów wstępu na Kąpielisko Miejskie w Zdzieszowicach w wysokości:

1) bilet całodzienny od godz. II00 do godz. 1900

a) normalny 10 zł

b) ulgowy 6 zł

c) dzieci do 3 roku życia 1 zł

d) karnet normalny(5 wejść + 1 wejście gratis) 50 zł

e) karnet ulgowy (5 wejść + 1 wejście gratis) 30 zł

f) karnet normalny (10 wejść + 2 wejścia gratis) 100 zł

g) karnet ulgowy (10 wejść + 2 wejścia gratis)

2) bilet popołudniowy od godz. 1600do godz. 1900

60 zł

a) normalny 7 zł

b) ulgowy 4 zł

c) dzieci do 3 roku życia 1 zł

3) bilet zbiorowy całodzienny dla dzieci i młodzieży (grupa zorganizowana co najmniej 10 osób + opiekun) 
bilet za 1 osobę (opiekun grupy wstęp wolny) 4 zł

4) bilet rodzinny całodzienny (osoba dorosła + 1 dziecko do lat 10) 13 zł

5) karnet miesięczny Imienny bilet miesięczny za okres 30 dni od daty zakupu, ważny łącznie z dokumentem 
tożsamości:

a) od godz. II00 do godz. 1900

- normalny 140 zł

- ulgowy 100 zł

b) od godz. 1600 do godz. 1900

- normalny 100 zł

- ulgowy 80 zł

§ 2. Wprowadza się ulgę dla rodzin wielodzietnych, które zamieszkują na terenie Gminy Zdzieszowice 
i mają na utrzymaniu co najmniej 3 dzieci w wieku do lat 18, a w przypadku gdy dziecko się uczy lub studiuje 
do ukończenia 26 roku życia. Cena biletu dla każdej osoby z rodziny wielodzietnej wynosi 2 zł.

§ 3. Do korzystania z ulgowych biletów wstępu są uprawnione następujące osoby:

1) dzieci w wieku od 3 do 7 lat;

2) uczniowie szkół: podstawowych i ponadpodstawowych;

3) studenci szkół wyższych, nie dłużej niż do ukończenia 26 roku życia;
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4) osoby niepełnosprawne;

5) emeryci.

§ 4. 1. Dokumentami uprawniającymi do korzystania z ulgowych biletów wstępu są:

1) ważna legitymacja szkolna lub studencka;

2) dokument orzekający o niepełnosprawności;

3) legitymacja emeryta;

4) pisemna lista uczestników grupy z podpisem opiekuna;

5) potwierdzenie z Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach, prawa do korzystania z ulgi opisanej w § 2.

2. W przypadku dzieci do lat 3 kasjer może zażądać dowolnego dokumentu potwierdzającego wiek dziecka.

3. Potwierdzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 5 wydaje Urząd Miejski w Zdzieszowicach, po złożeniu 
oświadczenia, wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Ceny podane w zarządzeniu są cenami brutto.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejsko -  Gminnego Ośrodka Kultury Sportu 
i Rekreacji w Zdzieszowicach.

§ 7.1. Zarządzenie wchodzi wżycie z dniem 16 czerwca 2022 r. i podlega ogłoszeniu na stronach 
internetowych Gminy Zdzieszowice.

2. Z datą wejścia wżycie niniejszego zarządzenia traci moc zarządzenie nr SG.0050.53.2011 Burmistrza 
Zdzieszowic z dnia 24 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia cen biletów wstępu na Kąpielisko Miejskie 
w Zdzieszowicach.
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Załącznik do zarządzenia Nr SG.0050.543.2022 

Burmistrza Zdzieszowic 

z dnia 10 maja 2022 r.
Imię i Nazwisko wnioskodawcy 
(rodzica -  opiekuna):

Adres zamieszkania (zameldowania):

PESEL:

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że moja rodzina wspólnie zamieszkuje na terenie Gminy Zdzieszowice 
i składa się z następujących osób:

1 ) ...................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko, data urodzenia, PESEL, stopień pokrewieństwa)

2) ...................................................................................................................................................................

3 )  .................................................................................................................................................

4 )  .................................................................................................................................................

5 )  .................................................................................................................................................

6)  ...............................................................................................................................................................................................................

Do wniosku przedkładam do wglądu następujące dokumenty:

1) w przypadku rodziców lub opiekunów -  dokument tożsamości ze zdjęciem;
2) w przypadku dzieci szkolnych do 18 roku życia -  aktualna legitymacja szkolna;
3) w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia -  zaświadczenie lub legitymacja albo inny 
dokument potwierdzający kontynuowanie nauki;
4) w przypadku opiekunów -  postanowienie sądu;
5) w przypadku osób nie zameldowanych na terenie Gminy należy przedłożyć do wglądu 
dokumenty uprawdopodobniające fakt zamieszkiwania na terenie Gminy (np. umowa 
najmu, użyczenia).

Zdzieszowice, dnia:
(podpis wnioskodawcy)

Potwierdzenie Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach:

Potwierdzam zgodność danych zawartych w oświadczeniu. Wymienione w  oświadczeniu 
osoby mają prawo do korzystania z ulgi dla rodzin wielodzietnych.

Zdzieszowice, dnia:.......................................  ..................................................
(podpis)
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