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Poz. 2701
ZARZĄDZENIE NR PM-5807/2022
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE
z dnia 13 kwietnia 2022 r.

w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z Palmiarni Miejskiej w Gliwicach
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r.
poz. 559 ze zm.), uchwały nr XIV/238/2020 Rady Miasta Gliwice z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie
upoważnienia Prezydenta Miasta Gliwice do ustalania wysokości cen i opłat za korzystanie z miejskich
obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
zarządza się, co następuje:
§ 1. Wprowadzić ceny i opłaty za korzystanie z miejskiego obiektu użyteczności publicznej - Palmiarni
Miejskiej, w wysokości określonej w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Podane ceny i opłaty są cenami brutto.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorowi Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych.
§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam I Zastępcy Prezydenta Miasta.
§ 5. Odpowiedzialnym za okresowy przegląd zarządzenia, jego aktualizację oraz przygotowanie tekstu
ujednoliconego jest dyrektor Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych.
§ 6. Traci moc zarządzenie nr PM-2463/2020 z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości cen
i opłat za korzystanie z Palmiarni Miejskiej i parku im. Chopina w Gliwicach.
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2022 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Prezydent Miasta
Adam Neumann

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego
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Poz. 2701

Załącznik do zarządzenia Nr PM-5807/2022
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 13 kwietnia 2022 r.
CENNIK USŁUG I OPŁAT PALMIARNI MIEJSKIEJ W GLIWICACH

Lp.

Nazwa usługi

1.

Bilet wstępu normalny

2.
3.
4.
5.

Bilet wstępu ulgowy
(dzieci od ukończenia 3 roku życia, uczniowie, studenci do 24 roku życia,
emeryci i renciści)
Bilet rodzinny
(maksymalnie dwie osoby dorosłe i nie więcej niż 3 dzieci
do 16 roku życia)
Bilet wstępu normalny dla posiadaczy Karty Rodzina 3+
(Program dla rodzin wielodzietnych Miasta Gliwice)
Bilet wstępu ulgowy dla posiadaczy Karty Rodzina 3+
(Program dla rodzin wielodzietnych Miasta Gliwice)

6.

Bilet wstępu dla seniorów w wieku 60+ posiadających Kartę Gliwicki Senior

7.

Dzieci do 3 roku życia i osoby powyżej 75 roku życia

8.

Bilet wstępu grupowy (co najmniej 10 osób)

9.

Bilet wstępu grupowy (co najmniej 10 osób) – każda osoba będąca
posiadaczem Karty Rodzina 3+
(Program dla rodzin wielodzietnych Miasta Gliwice)

10.

Opiekun grupy (1 na każde 10 osób w wieku do 16 lat)

11.
12.
13.

Cena brutto

Gliwicka
Karta
Mieszkańca

15 zł

12 zł

9 zł

7 zł

30 zł

24 zł

6 zł
4 zł
7 zł
zwolnione

8 zł / osobę

Bilet wstępu dla osoby niepełnosprawnej
za okazaniem dokumentu uprawniającego do zniżki
Opiekun dla osoby niepełnosprawnej posiadającej udokumentowaną potrzebę
stałej opieki
Abonament roczny imienny normalny
(ważny w dni otwarcia dla zwiedzających, przez 1 rok od daty wykupienia)

6 zł / osobę
każda osoba
będąca
posiadaczem
GKM

3,50 zł / osobę
zwolnione
9 zł

7 zł

zwolnione
60 zł

48 zł
27 zł

14.

Abonament roczny imienny ulgowy
(warunki jak wyżej)

34 zł

15.

Przewodnik (opłata za grupę do 25 osób)

70 zł

16.

Profesjonalne wykonywanie zdjęć i filmów okolicznościowych

150 zł

17.

Wykonywanie zdjęć i filmowanie przez stacje
TV i inne firmy do celów komercyjnych

18.

Wynajem pawilonów palmiarni do działalności
komercyjnej (na zasadach ustalonych
zarządzeniem dyrektora MZUK)

do 1 godz.

170 zł

za każdą następną
rozpoczętą godzinę

120 zł

do 3 godzin

800 zł

za każdą następną godzinę
(łącznie nie więcej niż 5
godz.)

150 zł

