
 

 

ZARZĄDZENIE NR OR-I.0050.272.2020 

PREZYDENTA MIASTA OPOLA 

z dnia 4 czerwca 2020 r. 

w sprawie ustalenia wysokości cen biletów wstępu  

oraz opłat za usługi świadczone przez Ogród Zoologiczny w Opolu 

Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r.  

poz. 712, z późn. zm.) oraz § 1 uchwały nr XXIV/500/20 Rady Miasta Opola z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie 

powierzenia Prezydentowi Miasta Opola uprawnień do ustalania wysokości cen i opłat za korzystanie z gminnych 

obiektów i urządzeń użyteczności publicznej – jednostki budżetowej „Ogród Zoologiczny w Opolu”, zarządzam, 

co następuje: 

§ 1.1. Ustala się ceny biletów wstępu oraz opłaty za usługi świadczone przez Ogród Zoologiczny w Opolu 

w następującej wysokości brutto: 

1) bilet normalny - 22 zł; 

2) bilet ulgowy - 15 zł; 

3) bilet uprzywilejowany - 1 zł; 

4) roczny bilet wstępu: 

a) bilet normalny - 100 zł, 

b) bilet ulgowy - 60 zł; 

5) bilet grupowy/rodzinny (minimum 3 osoby) - każda osoba 16 zł; 

6) wypożyczenie wózka - 10 zł. 

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

1) dzieci po ukończeniu 3 roku życia; 

2) uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych (dziennych), studenci do ukończenia 26 roku życia; 

3) emeryci i renciści. 

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

1) uprawniony posiadacz karty „OPOLSKA RODZINA”; 

2) dzieci i młodzież do lat 18 uczęszczający do szkół specjalnych, dzieci uczęszczające do przedszkoli specjalnych 

wraz z towarzyszącymi im opiekunami, jak również uczniowie tzw. szkół życia lub pokrewnych placówek  

i towarzyszący im opiekunowie; 

3) osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym, wraz z opiekunami lub osoby całkowicie niezdolne do pracy  

i niezdolne do samodzielnej egzystencji, wraz z opiekunami; 
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4) jeden opiekun (przewodnik), przypadający na każde 10 osób, w przypadku grup uczniowskich; 

5) zorganizowane grupy podopiecznych Domów Opieki, Domów Pomocy Społecznej i Zakładów Opiekuńczo 

– Leczniczych lub pokrewnych jednostek; 

6) uprawniony posiadacz karty „OPOLSKI SENIOR”. 

4. Do korzystania z biletu grupowego/rodzinnego uprawnione są minimum 3 osoby w tym maksymalnie  

2 osoby dorosłe (rodzice/opiekunowie) i minimum 1 podopieczny (tj. dziecko do 7 roku życia, młodzież ucząca 

się w szkołach podstawowych, osoby uczące się w szkołach ponadpodstawowych do ukończenia 21 roku życia, 

jak i osoby studiujące do ukończenia 26 roku życia). Przy zakupie biletu grupowego/ rodzinnego nie przysługują 

ulgi z innych tytułów. 

§ 2. Do korzystania z bezpłatnych biletów wstępu uprawnione są następujące osoby: 

1) dzieci do ukończenia 3 roku życia; 

2) pracownicy wszystkich ogrodów zoologicznych; 

3) zorganizowane grupy podopiecznych Domów Dziecka. 

§ 3. Dokumentami uprawniającymi do korzystania z ulgowych, uprzywilejowanych i bezpłatnych biletów 

wstępu do Ogrodu Zoologicznego są odpowiednio: 

1) ważna legitymacja szkolna/studencka; 

2) legitymacja emeryta, rencisty lub dowód osobisty wraz z odcinkiem emerytury lub renty; 

3) dokument orzekający o stopniu niepełnosprawności lub potwierdzający niezdolność do samodzielnej egzystencji 

lub potwierdzający całkowitą niezdolność do pracy; 

4) ważny dokument potwierdzający zatrudnienie w ogrodzie zoologicznym wraz z dowodem tożsamości; 

5) ważna karta „OPOLSKA RODZINA” lub „OPOLSKI SENIOR” wraz z dokumentem tożsamości; 

6) imienna lista grup wymienionych w § 1 ust. 3 pkt 5 lub w § 2 pkt 3 potwierdzona przez dyrektora  

lub kierownika, danej placówki. 

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Ogrodu Zoologicznego w Opolu. 

§ 5. Z chwilą wejścia w życie niniejszego zarządzenia traci moc zarządzenie nr OR-I.0050.83.2019 

Prezydenta Miasta Opola z dnia 7 lutego 2019r. w sprawie ustalenia wysokości cen biletów wstępu oraz opłat 

za usługi świadczone przez Ogród Zoologiczny w Opolu (ze zm.). 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego. 

 

Prezydent 

 Miasta Opola 

 

Arkadiusz Wiśniewski 
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