Pieczęć podłużna o treści:
Burmistrz Lądka Zdroju

ZARZĄDZENIE NR 0050.161.2018
BURMISTRZA LĄDKA-ZDROJU
z dnia 10 lipca 2018 roku
w sprawie ustalenia cen biletów wstępu do „Arboretum” w Lądku-Zdroju
Na podstawie art. 30 ust.2. pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. 2018,poz. 994) zarządzam co następuje:
§1
Ustala się ceny biletów wstępu do „Arboretum” w Lądku-Zdroju w wysokości jak poniżej:
1) Bilet normalny jednorazowy – 6,00 zł brutto, zwiedzanie nocne – 8,00zł.
2) Bilet jednorazowy ulgowy dla emerytów i rencistów – 5,00 zł brutto, zwiedzanie
nocne 6,00zł.
3) Bilet ulgowy dla dzieci i młodzieży – 4,00 zł brutto, zwiedzanie nocne 6,00zł.
4) Karnet całoroczny dla mieszkańców na stałe zameldowanych w Gminie LądekZdrój, ważny przez cały okres otwarcia Arboretum – 25,00zł brutto.
5) Karnet całoroczny dla emerytów i rencistów na stałe zameldowanych w Gminie
Lądek-Zdrój, ważny przez cały okres otwarcia Arboretum – 12,00zł brutto.
6) Dzieci do ukończenia 5 lat – wstęp bezpłatny.
7) Bilet łączony – zwiedzanie w dzień i w nocy:
a) Bilet normalny jednorazowy – 10,00 zł
b) Bilet jednorazowy ulgowy dla emerytów i rencistów – 8,00 zł
c) Bilet ulgowy dla dzieci i młodzieży – 6,00 zł
§2
1. Ceny karnetów określone w §1 pkt 4 i 5 niniejszego zarządzenia obowiązują wyłącznie
po okazaniu dokumentu potwierdzającego stałe zameldowanie na terenie Gminy LądekZdrój.
2. Warunkiem zakupu biletu ulgowego lub karnetu przez rencistę lub emeryta jest
okazanie stosownej legitymacji bądź innego dokumentu potwierdzającego uprawnienie do
tego świadczenia.
3. Zwiedzanie nocne odbywa się w okresie otwarcia Arboretum, w piątek i sobotę.
§3
Bilety ulgowe określone w §1 niniejszego zarządzenia dotyczą dzieci i młodzieży do lat 24,
uczącej się i po okazaniu legitymacji szkolnej lub studenckiej.
§4
Uchyla się Zarządzenie nr 0050.148.2018 Burmistrza Lądka-Zdroju z dnia 28 czerwca
2018 roku w sprawie ustalenia cen biletów wstępu do „Arboretum”.
§5

Wykonanie zarządzenia powierzam spółce Lądeckie Usługi Komunalne sp. z o. o. w
Lądku-Zdroju.
§6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 16 lipca 2018 roku.
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