
 

 

UCHWAŁA NR XL/482/2017 

RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 31 października 2017 r. 

w sprawie ustalenia cen za korzystanie z hali lodowiska z funkcją rolkowiska w Parku 600-lecia 

w Ostrowie Wielkopolskim 

Na podstawie ustalenia cen za korzystanie z hali lodowiska z funkcją rolkowiska w Parku 600-lecia 

w Ostrowie Wielkopolskim Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz.1875) i art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 

1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827), Rada Miejska Ostrowa Wielkopolskiego 

uchwala, co następuje: 

§ 1.  Ustala się cennik biletów wstępu na lodowisko i rolkowisko w niżej wymienionych wysokościach: 

1. lodowisko: 

a) bilet normalny – 9,00 zł / 60 minut 

b) ulgowy – 5,00 zł / 60 minut 

c) wypożyczenie łyżew – 5,00 zł / 60 minut 

d) dopłata za każdą rozpoczętą minutę powyżej limitu czasowego 1/60 ceny biletu 

e) bilet normalny – 15,00 zł / 120 minut 

f) bilet ulgowy – 8,00 zł / 120 minut 

g) wypożyczenie łyżew – 10,00 zł / 120 minut 

h) dopłata za każdą rozpoczętą minutę powyżej limitu czasowego 1/120 ceny biletu 

i) dzieci do lat 3 – 1,00 zł / jednorazowe wejście 

j) ostrzenie łyżew własnych – 10,00 zł 

2. rolkowisko 

a) bilet normalny – 3,00 zł / jednorazowe wejście 

b) bilet ulgowy – 2,00 zł / jednorazowe wejście 

c) dzieci do lat 3 – 1,00 zł / jednorazowe wejście 

3. bilet ulgowy przysługuje: 

a) dzieciom od 4 do 7 lat, 

b) dzieciom i młodzieży szkolnej za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej, 

c) studentom do ukończenia 26 roku życia za okazaniem ważnej legitymacji studenckiej, 
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d) emerytom i rencistom od 50 roku życia za okazaniem dokumentu upoważniającego do zniżki, 

e) osobom niepełnosprawnym ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, za okazaniem 

dokumentu upoważniającego do zniżki oraz opiekunowi towarzyszącemu osobie niepełnosprawnej ze 

znacznym stopniem niepełnosprawności, 

f) krwiodawcom za okazaniem dokumentu upoważniającego do zniżki, przy czym z dokumentu musi wynikać, 

że w ciągu ostatnich sześciu miesięcy była oddawana krew. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. 

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

Województwa Wielkopolskiego. 

 

Przewodniczący Rady 

(-) Marian Herwich 
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