
ZARZĄDZENIE NR  54/2022 
WÓJTA GMINY BESTWINA 

z dnia 16 maja 2022 r. 

w sprawie ustalenia wysokości cen biletów wstępu i innych opłat oraz sposobu stosowania ulg i zwolnień 
z odpłatności w Ośrodku Rekreacji i Sportów Wodnych 

w Kaniowie. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  ( t. j. Dz. U. z 2022r, 
poz. 559 ze zm.) oraz uchwały Nr XXX/263/2017 Rady Gminy Bestwina z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie 
powierzenia Wójtowi Gminy Bestwina uprawnień w zakresie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi 
komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności 
publicznej 

zarządzam, co następuje: 

§ 1. Ustalam cennik opłat obowiązujących w 2022 roku na terenie Ośrodka Rekreacji i Sportów Wodnych 
w Kaniowie stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Cennik opłat, o którym mowa w §1, podlega ogłoszeniu na terenie Ośrodka Rekreacji i Sportów 
Wodnych w Kaniowie. 

§ 3. Traci moc Zarządzenie Wójta Gminy Bestwina nr 47/2021 z dnia 18 maja 2021. 

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Sportu i Promocji. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Wójt Gminy Bestwina 
 
 

mgr Artur Beniowski 
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Cennik opłat obowiązujących na terenie  

Ośrodka Rekreacji i Sportów Wodnych w Kaniowie  

w sezonie kąpielowym w 2022 roku 
 

 

*  Bilet ulgowy przysługuje dzieciom i młodzieży uczącej się do ukończenia 20 roku życia oraz 

emerytom i rencistom za okazaniem legitymacji. 

 

** Bilet grupowy przysługuje grupie zorganizowanej min. 10 osób z opiekunem  

(np. wycieczki, półkolonie, świetlice, obozy, kolonie) – opiekunowie grup wejście bezpłatne. 

 

*** Wszystkie ceny zawierają obowiązujący podatek VAT. 

 

**** Dzieci do lat 13 muszą przebywać na obiekcie pod opieką dorosłych opiekunów. 

 

Godziny otwarcia obiektu : 10:00 – 21:30 

 

Godziny otwarcia kąpieliska strzeżonego : 10:00 – 20:00 

 

Wejście płatne w godzinach : 10:00 – 17:00  

 

Bilety wstępu na kąpielisko - całodniowy pn-pt sobota/niedziela/święta 

Bilet normalny 5,00 zł 10,00 zł 

Bilet ulgowy* 2,00 zł 5,00 zł 

Dzieci do lat 3 Nieodpłatnie 

Bilet rodzinny (2 dorosłych + 1 dziecko) 10,00 zł 20,00 zł 

Bilet rodzinny – każde następne dziecko 2,00 zł 2,00 zł 

Bilet dla osoby niepełnosprawnej Nieodpłatnie 

Bilety dla grup zorganizowanych** 

Bilet normalny – od osoby 2,00 zł  4,00 zł  

Bilet ulgowy – od osoby 1,00 zł  2,00 zł  

Załącznik do zarządzenia Nr  54/2022

Wójta Gminy Bestwina

z dnia 16 maja 2022 r.
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