Zarządzenie Nr 3866/2013
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 02 grudnia 2013 roku
w sprawie:

zmiany Zarządzenia nr 248/2011 Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 16 marca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości cen
biletów wstępu oraz opłat za usługi świadczone przez Miejski
Ogród Zoologiczny w Płocku zmienionego zarządzeniem
nr 1864/2012 r. z dnia 02 lipca 2012 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i poz. 645) 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 nr
261/XVII/2011 z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie wprowadzenia na terenie
Miasta Płocka Programu „Płocka Karta Familijna 3+ zarządzam, co następuje:
§1
W zarządzeniu 248/2011 z dnia 16 marca 2011 r. w § 1 dopisuje się pkt 14 o
treści:
„14) organizacja przyjęć okolicznościowych na terenie MOZ:
a) 1 godzina
170,00 zł;
b) 2 godziny
320,00 zł;
c) 3 godziny
430,00 zł.
w zakres danej usługi wchodzi: m.in. wstęp na teren ZOO dla grupy związanej z
organizacją przyjęć okolicznościowych (do 25 osób), 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).”

§2
Pozostałe zapisy Zarządzenia nr 248/2011 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 16
marca 2011 roku pozostają bez zmian
§3
Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka
Komunalnych i Dyrektorowi Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Płocku.

ds.

§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Andrzej Nowakowski

