
ZARZĄDZENIE NR 874/2014
BURMISTRZA KRAPKOWIC

z dnia 25 sierpnia 2014 r.

w sprawie zastosowania ulg w wysokości opłat za korzystanie z Krytej Pływalni DELFIN w Krapkowicach 
w terminie od 01.09.2014 r. do 31.12.2014 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2013 r., poz. 594) oraz § 3 ust. 3 Uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach Nr XIII/196/2012 z dnia 
20 czerwca 2012 r. 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 2012.982) 
zarządzam, co następuje :

§ 1. Wprowadzam zastosowanie ulg w wysokości opłat za korzystanie z krytej pływalni zarządzanej przez 
Krapkowicką Pływalnię "Delfin" Spółka z o.o., których wykaz stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Prezesowi Krapkowickiej Pływalni "Delfin" Spółka z o.o.

§ 3. Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  

 

 Burmistrz Krapkowic

Andrzej Kasiura
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Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 874/2014

Burmistrza Krapkowic

z dnia 25 sierpnia 2014 r.

Wykaz zastosowanych ulg w cenniku opłat za korzystanie z Krytej Pływalni DELFIN
w Krapkowicach obowiązujących w terminie od 01.09.2014 do 31.12.2014 r.

 Lp  Rodzaj ulgi
 Godziny 

obowiązywania 
ulgi

 Dni, w których 
obowiązuje 

ulga

 Grupa docelowa, której 
dotyczy ulga

 Wysokość biletu 
wstępu po 

zastosowaniu ulgi

 1 Godzina dla seniora */** 6:00-10:00**
poniedziałek

Osoby w wieku 60 lat 
i więcej 2 zł/ godz.

 2 Seniorzy posiadający 
Opolską Kartę Seniora ***

10:00 -22 :00          
6:00 – 22:00
8:00 – 22:00

poniedziałek 
wtorek- sobota
niedziela 
i święta

Osoby posiadające 
Opolską Kartę Seniora

50 % ceny 
obowiązującej

 3

 Dla osób z orzeczeniem 
o niepełnosprawności do 

18 roku życia
(zniżka obowiązuje 

codziennie za wyjątkiem dni 
świątecznych)

6:00- 16:00 poniedziałek- 
piątek

 Osoby posiadające 
orzeczenie 

o niepełnosprawności
 1 zł/godz.

 4
 50% zniżki dla osób 

z rodzin wielodzietnych

 6:00- 22:00

8:00-22:00

poniedziałek- 
sobota

niedziela 
i święta

 Po okazaniu 
Krapkowickiej Karty 

Rodziny i dowodu 
tożsamości

 50 % ceny 
obowiązującej

*Obowiązuje dla osób z Gminy Krapkowice w wieku 60 i więcej lat po okazaniu dokumentu 
potwierdzającego wiek.

**Ostatnie wejście ze zniżką na pływalnie o godz. 9.00.

*** Obowiązuje osoby z Gminy Krapkowice posiadające Opolską Kartę Seniora.

Id: A08498C8-584D-4864-8C2F-081972E19EAF. Przyjęty Strona 1




