
 

 

UCHWAŁA NR XXI/298/2012 

RADY MIEJSKIEJ W BIECZU 

z dnia 29 października 2012 r. 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu zwiedzania wieży Ratusza oraz korzystania z tarasu widokowego   

na wieży ratuszowej w Bieczu  

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. 

Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Miejska w Bieczu uchwala, co następuje:  

§ 1. Wprowadza się Regulamin zwiedzania wieży Ratusza oraz korzystania z tarasu widokowego na wieży 

ratuszowej w Bieczu, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.  

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Biecza.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Małopolskiego.  

  

 Przewodniczący Rady  

Bogumił Kawa 
 

Załącznik 
do Uchwały Nr XXI/298/2012   

Rady Miejskiej w Bieczu   

z dnia 29 października 2012 r.  

 

REGULAMIN ZWIEDZANIA WIEŻY RATUSZA ORAZ KORZYSTANIA Z TARASU 

WIDOKOWEGO  

NA WIEŻY RATUSZOWEJ W BIECZU  

1. Wieża ratuszowa jest obiektem ogólnodostępnym.  

2. Wieża ratuszowa czynna jest:  

sezon letni  V – X  

poniedziałek – piątek 8:00 – 17:00  

sobota – niedziela 9:00 – 17:00  

sezon zimowy  XI - IV  

poniedziałek – piątek 8:00 – 16:00  

3. Ostatni zwiedzający będą wpuszczani na wieżę na pół godziny przed zamknięciem obiektu.  
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4. Jednocześnie na wieżę ratuszową może wejść 20 osób. Dzieci i młodzież w wieku do lat 18 mogą wejść 

na wieżę ratuszową jedynie pod opieką osoby dorosłej, przy czym jeden opiekun może mieć pod opieką 

najwyżej 10 osób.  

5. Jednocześnie na tarasie widokowym może znajdować się 10 osób i przewodnik (opiekun).  

6. Na wieżę ratuszową nie będą wpuszczane osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub 

środków odurzających.  

7. Bilet wstępu na wieżę ratuszową upoważnia do jednorazowego wstępu.  

8. Bilety wstępu sprzedawane są w Urzędzie Miejskim bezpośrednio przed samym wejściem na wieżę 

ratuszową (nie prowadzona jest przedsprzedaż biletów).  

9. Zwalnia się z opłaty opiekunów i przewodników grup zorganizowanych.  

10. Kasa nie zwraca pieniędzy za bilety niewykorzystane.  

11. Zabrania się:  

rzucania z wieży wszelkich przedmiotów,  

wspinania się na barierkę tarasu widokowego,  

wspinania się po elewacji wieży.  

12. Za wypadki wynikające z naruszenia niniejszego regulaminu nie odpowiada zarządzający obiektem.  

13. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych wieża nie będzie udostępniona dla 

zwiedzających.  

14. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy regulaminu będą usuwane z obiektu.  

15. Wejście na wieżę jest traktowane jako akceptacja warunków niniejszego regulaminu. 

16. Uwagi i wnioski można zgłaszać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Bieczu, ul. Rynek 1  

  

 Przewodniczący Rady  
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