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Z AIRZ ĄDZENIE NR 0050. 53 8. VIII.2022
BuRMIsTRzn,rlrl4żl,

z dnia l3 kwietrria 2022 r

L

w sprawie ustalenia ilości bezpłatnych godzin i zasad wejść na krytą pływalnię w Parku Wodnym Libiąż
przy Alei Jana Pawła II 8 w Libiążu

Nli 1lilrlstarl,ic art. 3() Lrst. 2 ;rłit 3 trstawy z clnia 8 Illarca l990 r. o satrlorzłldzie gnrinnvnr (t.1. Dz. L], 2022 l. l]oz.
j_5(.l ,l 1lilz, zlll .l. z.arzzlclzalll co następtrje:

§ l. l , t l:tlllr się 12 bczplatnych godzitl zegaI,orvl,ch .,l t},ct]cltriu za ]<orzvstallie z basclll-r sportorvego J<rl te.]

1llr ri,ailli rv Pat,]irt \\,'oc1ll1,rn Libiąz clla l<łubciu,spot,tolvl,ch posiada.jącl,ch licenc.je Polskiego Zlvtązl<tt Pl1,,rlaclticgo,

u t,lltllach lrlz,\,gotolvillria zarvoclnikórv do rvspólzau,oc1l,tictrt,a sportowego.

2. t,ltlostc.llrlienie tortirr basellclrvych r.r ralnach linritu godzin. o który"clr Inorva r.v ust. i Iest bezpłatrle

1lt,zr lizili i Ll grlclzi ll.

] \ł'rlirlseii tl ttclostc;pnierlie bezpłatlll,cIl linlittirt, _qoclzill. lrluby zoborł,iązaIle są złozyc r,v pierwsze.j polor.ric
rr, ui.,li,t,,;,7,|ę1,, l, lliLl.

] \\' ]()22 t,rllilt przccl tlriesiacet-ll rvt,zesieri. bezpłatne Ltclostępnienie lirllitólv godzin będzie ltstalalle lla

ili,_,zlic,l.

§ ż. (iralil< l,ezcrrvacji bezplatrll,ch torórr, baseIlowl"clr dla klub<irv sl,1ol,torł,l,ch. lrstala adrnirlistrator l<l';tcj

1llrriirllli rlslltilllie z 1, 1Lrbarlli. rla 1lodstirwie plopclzl,c,j i 1llzvdzialLr godzirl zalączonej do rvniosklt tll,trz biorilc llocl
Ll\\ |i!!- itlllc tl]<cliicziłtlsci (rlp, hat,tlonogratll zaięć ltonret,cv jnych. czy zrł'ięl<szorle oblozcnie I<lierittlrr

irlt]r i,, iilLlirlrl_t e ]i ri rillie]icic).

.§ 3" i l. 1itlrIa się bez1llatrre kot,zl"stanie z części basenorvej ltrl,te.i pł;,lr,altli rl,Parlill Wodtlvnl l.ibitlz, (bcz1l1atrle

rr cl:cic. bcz1llatllc 11111l). or_i godz. 8:00 clo godz. 1,tr:00. uczniom szl<ól podstarvorł,l,ch dia ]itól,r,ch 0l,gaIlelll

1ll,rlti ltilz:icr,tll iest (itllillll L,lbiaz. lv l,itlllach le|tc.ji rłl,chorvalria fiz;-,cznegcl.

] t]stirllr sic bczlłIll1lle Lrdclstępnienic toró\\i rr części baseIlovvc.j kr1,,te.j płl,rvirlni rr Parlitl Wocill1,1ll l,i[riąz. o,.i

!.liltlz li :()() ilrl giir-iz. 1_1:0(). tlla ęlzieci ,z plzeclszkoli i Ltcztricilł, szkół poclstą11,911,ycIl cllir ]<1ór'_v'ch ofgallelll

1lt,,ltiltiiz_i]c,r lll .icsi (irlilrll l.ibiąz. tł,tatllach zajęĆ pozalekc1,Invch.

], (_]staltr sic bcz1,lIatrlc Llclostępnienie torć)w lr, części basetrowe.j |<rl,te.j pil,rvalni rv PirrliLt Woclnvlll t,ibiąz. clcl

gtldz. 3:00 (lo goclz. ]-i:00. dzieciotrl i lrcznitltll z przedszltoli. szkól poclstarł,cxl,ych iponadpoclstaivtlrvvcll clla

littit-r,r:]l ol,gililclll 1,1t,tlti liclzllcvitl rlie jest Glllilla Libiąz. lv t,altlach lekc_ji r,vl,cłl0\\,ania tizycznego czr, za jcc

i 
li),/ll ]al,.c\,.i ll\ c]l,

j. ,lcilIlost].i rlśrviatrlrrc. o kttirl,ch lllowa \\,Llst.2 i 3, poltrvrvają oplatv za lł,e.jście uczest|likó\v za.jęć rla część
1liL_rt,;1tl\rll kt,r,tt,l p11 rrallli ri Pat,l<u \\/odrlyIrl Libiaż., rveclłrrg oborviązującego cennika oplat.

p l,r, rt a l l l i rvs lltl l rl i e z t1,1, t-c, i<tclt,a tll i t,vc h .j ec1 tlosteI<.

2. i)it,l,\\ s7clist\r,i_l cltl 1<orzl,slalria z bezplatnlch torciri " Ina.jt1 .ieclrlclstlii clśli iatorr,e dla l<tór,r,ch ol,galle1ll

l]l,|)\\ il(17iiC\ Ilr .jcst ( irlliIla l,ibiąz.

oS 5. \\"",,iitilllinie zat,zatlzellia ptlu,ierza się Dvl,cl<tolorvi Zarzacltr N4ienia l(otllttnalnego rv LibiązLr.
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§ 6.'4,arztldzenie r,r,chodzi w z_vcie z dtliel,t,l pod.lęcia, z lllocćl oborviązLrjącą ocl clrlia 28 lirvictllia ]()2] r

BURMlSTRZ l,ll}lAZ^

Jacek Latko
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