
Uchwała Nr XXIV/267/2012 
Rady Miasta Sandomierza 

z dnia 19 grudnia 2012 r. 

w sprawie ustalenia wysokości opłat za wstępy do obiektów użyteczności publicznej w Sandomierzu: 
Podziemnej Trasy Turystycznej oraz Bramy Opatowskiej. 

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. tekst 
jedn. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. 
o gospodarce komunalnej (Dz. U. tekst jedn. z 2011 r. Nr 45, poz. 236) Rada Miasta Sandomierza uchwala, 

co następuje: 

§ 1. 

Ustala się wysokości opłat za wstępy do Podziemnej Trasy Turystycznej oraz Bramy Opatowskiej celem 
korzystania z obiektu użyteczności publicznej: 

 
Cennik Podziemna Trasa 

Turystyczna 
Brama 
Opatowska 

Ulgowa opłata za wstęp 6 zł 3 zł 
Ulgowa opłata za wstęp dla uczniów (grupy 
powyżej 20 osób) 

5 zł 3 zł 

Normalna opłata za wstęp 10 zł 4 zł 
Opłata za przewodnika dla grup zorganizowanych 
(bez przewodnika miejskiego) 

20 zł - 

Opłata za dodatkowe atrakcje (indywidualne 
ustalenia) 

cena do uzgodnienia cena do 
uzgodnienia 

a) za grupę zorganizowaną uznaje się grupę osób (dorosłych oraz dzieci) w liczbie od 16 do 45 osób, wliczając 
opiekunów grupy i pilota; 

b) za turystów indywidualnych uznaje się osobę lub grupę osób (dorosłych oraz dzieci) w liczbie nie 
nieprzekraczającej 15 osób; 

c) osobami uprawnionymi do korzystania z biletów ulgowych są: 

- dzieci i młodzież szkolna (na podstawie okazania legitymacji szkolnej), 

- studenci do 26 roku życia (na podstawie okazania legitymacji studenckiej), 

- emeryci i renciści (na podstawie okazania legitymacji); 

d) opiekun zorganizowanej grupy przedszkolaków oraz młodzieży szkolnej nie jest zobowiązany do wnoszenia 
opłaty za wstęp. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku. 
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Przewodniczący Rady Miasta 
Sandomierza 

Marceli Czerwiński
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Uzasadnienie

W związku z wygaśnięciem z dniem 31.12.2012 r. umów zawartych pomiędzy Gminą Sandomierz, a Polskim 
Towarzystwem Turystyczno – Krajoznawczym Oddział w Sandomierzu: 

- umowy Nr 1/2011 z dnia 3.01.2011 r. dotyczącej oddania w najem Oddziałowi PTTK Bramy Opatowskiej oraz 

- umowy Nr 3/2011 z dnia 27.07.2011 r. dotyczącej oddania w najem Oddziałowi PTTK Podziemnej Trasy 
Turystycznej, 

i planowaną od 1. 01. 2013 r. reorganizacją działalności miasta w zakresie kultury, turystyki i promocji, 
która wiązać się będzie między innymi z wprowadzeniem zmian dotyczących prowadzenia, użytkowania 
i gospodarowania Bramą Opatowską i podziemną Trasą Turystyczną, zaistniała konieczność ustalenia cen 
biletów wstępu do w/w obiektów użyteczności publicznej. 
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