
ZARZĄDZENIE Nr 1145/2019

Prezydenta Miasta Płocka 

z dnia 20 grudnia 2019 roku

w sprawie: ustalenia wysokości cen biletów wstępu oraz opłat za usługi
świadczone przez Miejski Ogród Zoologiczny – Jednostka Budżetowa w
Płocku.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, ze zm. poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815) i § 1
Uchwały  Rady Miasta  Płocka Nr  65/VI/2011 z dnia  22 lutego 2011 r.  w sprawie
powierzenia Prezydentowi Miasta Płocka uprawnień do ustalania cen i opłat za usługi
komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i
urządzeń użyteczności publicznej Gminy – Miasto Płock, w związku z § 1 Uchwały
Rady  Miasta  Płocka  Nr  261/XVII/2011  z  dnia  29  listopada  2011  r.  w  sprawie
wprowadzenia na terenie Miasta Płocka Programu „Płocka Karta Familijna 3+” oraz §
1 Uchwały Rady Miasta Płocka Nr 315/XVII/2016 z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie
ulg  dla  weteranów  i  weteranów  poszkodowanych  za  korzystanie  z  usług  w
jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Płock zarządza się, co następuje:

§ 1

Ustala się  ceny biletów wstępu oraz opłat  za usługi  świadczone przez Miejski
Ogród Zoologiczny – Jednostka Budżetowa w Płocku w następującej wysokości
brutto:

1) bilet podstawowy jednorazowy (ważny 30 dni od daty zakupu)
 - obejmuje wejście z dziećmi do ukończenia 3 lat,             - 25,00 zł

2) bilet ulgowy jednorazowy (ważny 30 dni od daty zakupu) dla:- 17,00 zł
a) dzieci po ukończeniu 3 lat,
b) uczniów szkół: podstawowych, gimnazjów, dziennych szkół 
ponadgimnazjalnych i dziennych szkół policealnych,
c) studentów do ukończenia 26 roku życia - obejmuje wejście z dziećmi
do ukończenia 3 lat, 
d) emerytów i rencistów - obejmuje wejście z dziećmi do ukończenia 3 
lat,
e) inwalidów - obejmuje wejście z dziećmi do ukończenia 3 lat,
f)  każdego  członka  rodziny  składającej  się  z  2  osób  dorosłych  +
minimum   3 dzieci, 



3) bilet zbiorowy jednorazowy (ważny 30 dni od daty zakupu) dla:
a) 1 uczestnika zorganizowanej grupy dzieci i młodzieży         
składającej się z co najmniej 10 osób,   -      14,00 zł
b) nauczyciela/opiekuna zorganizowanej grupy dzieci i młodzieży 
składającej się z co najmniej 10 podopiecznych,                      -        1,00 zł

4) bilet ulgowy jednorazowy (ważny 30 dni od daty zakupu) dla:  -        1,00 zł
a) osoby do lat 24 uczęszczającej do szkoły specjalnej,
b) osoby niepełnosprawnej w stopniu znacznym,
c) podopiecznych z: Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Domów Opieki, 
Warsztatów Terapii Zajęciowej, Środowiskowych Domów Samopomocy, 
Domów Pomocy Społecznej i Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych – na 
podstawie dokumentu poświadczającego, 
d) pełnoletniego opiekuna osoby, o której mowa w pkt.:a,b,c,
e) licencjonowanego przewodnika oprowadzającego grupę,

5) bilet ulgowy jednorazowy dla osoby posiadającej status weterana 
lub weterana poszkodowanego, zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia  
2011 roku o weteranach działań poza granicami państwa                
(t. j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1569 ze zm.), 
(ważny 30 dni od daty zakupu), -          1,00 zł

6) Płocka Karta Familijna 3+:
a) bilet podstawowy jednorazowy - obejmuje wejście 
z dziećmi do ukończenia 3 lat (ważny 30 dni od daty zakupu),-        13,00 zł
b) bilet ulgowy jednorazowy (ważny 30 dni od daty zakupu), - 9,00 zł
c) wypożyczenie wózka, - 6,00 zł

7) bilet roczny imienny - obejmuje wejście 
z dziećmi do ukończenia 3 lat (ważny 365 dni od daty zakupu)
a) normalny,                                                                       -      110,00 zł
b) ulgowy,      -        75,00 zł

8) wypożyczenie wózka,        -        12,00 zł

9) oprowadzanie po terenie ZOO
(grupa do 40 osób + obowiązujące bilety wstępu do ZOO),  - 200,00 zł

10) zajęcia dydaktyczne na terenie ZOO                             -      200,00 
(grupa do 30 osób + obowiązujące bilety wstępu do ZOO),             zł/godz.

  

11) zajęcia dydaktyczne poza terenem ZOO         - 250,00 
       (na terenie powiatu płockiego),                                                       zł/godz.

12) udostępnianie powierzchni dla zorganizowanych grup              -       200,00
szkolnych i przedszkolnych w celach sportowych i edukacyjnych,  zł/godz.

13)    wynajem sali edukacyjnej                                                     -       200,00
(do 50 osób)                                                                                zł/godz.



14)   organizacja imprez okolicznościowych na terenie ZOO:
a)  1  godzina  +  obowiązujące  bilety  wstępu  do  ZOO/bilet  zbiorowy
jednorazowy – 14,00 zł               -   400,00 zł

b)  2  godziny  +  obowiązujące  bilety  wstępu  do  ZOO/bilet  zbiorowy
jednorazowy – 14,00 zł               -   550,00 zł

c)  3  godziny  +  obowiązujące  bilety  wstępu  do  ZOO/bilet  zbiorowy
jednorazowy – 14,00 zł               -   650,00 zł

-  w  zakres  danej  usługi  wchodzi:  m.  in.  wstęp  na  teren  ZOO dla  grupy
związanej  z  organizacją  przyjęć  okolicznościowych,  udostępnienie  sali  z
nagłośnieniem,  przeprowadzenie  zajęć  edukacyjnych  w  towarzystwie
egzotycznych zwierząt, ciekawe opowieści o zwierzętach oraz zabawy i quizy
związane  ze  zwierzętami,  spacer  po  ZOO  z  przewodnikiem  (w  miarę
możliwości czasowych oraz pogodowych),

15) sprzedaż nadwyżek zwierząt wg cen ujętych w załączniku nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Dokumentami  uprawniającymi  do  korzystania  z  ulgowych  biletów  wstępu  są
odpowiednio:

1) ważna legitymacja szkolna lub studencka,
2) legitymacja rencisty, emeryta lub dowód osobisty wraz z odcinkiem renty

lub emerytury,
3) dokument orzekający o niepełnosprawności,
4) dokument poświadczający licencję przewodnika wycieczek,
5) legitymacja weterana lub weterana poszkodowanego.

§ 3

Traci moc Zarządzenie Nr 144/2018 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 grudnia
2018 roku w sprawie ustalenia wysokości cen biletów wstępu oraz opłat za usługi
świadczone przez Miejski Ogród Zoologiczny – Jednostka Budżetowa w Płocku.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Płocka oraz Dyrektorowi
Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Płocku.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Andrzej Nowakowski



Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 1145/2019

Prezydenta Miasta Płocka

z dnia 20 grudnia 2019 r.

Ceny sprzedaży nadwyżek zwierząt 

w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym – Jednostka Budżetowa w Płocku:

Lp. GATUNEK
CENA w PLN

DOROSŁY* MŁODE**
SAMIEC SAMICA

1 Drób hodowlany 50 50 20

2 Koza karłowata 200 200 150

3 Królik domowy 25 25 25

4 Osioł domowy 1500 2000 1500

5 Owca 200 200 150

6 Paw indyjski 300 200 100

7 Świnia karłowata 150 150 100

Zwierzęta nieprzedstawiające wartości hodowlanej: cena niższa o 50%.

*) przez „dorosłe” należy rozumieć osobniki, które osiągnęły dojrzałość płciową.

**)
przez „młode” należy rozumieć samca lub samicę do osiągnięcia wieku dojrzałości 
płciowej.


