
Legnica, dnia 20.07.2021 r. 

RM.0003.10.2021.XII 

 

Pan  
Jarosław Rabczenko 

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Legnicy 

 

 

Szanowny Panie Przewodniczący, 

Odpowiadając na interpelację nr 165/2021 Radnego Andrzeja Lorenca dotyczącą cen biletów 

w Letnim Parku Wodnym Aquafun przedstawiam stanowisko Strefy Aktywności 

Gospodarczej Sp. z o.o., do której właściwości należy ustalanie cenników na obiekcie: 

Cena biletu wstępu na obiekt basenowy Aquafun Legnica została skalkulowana na poziomie 

porównywalnym do tego typu obiektów w najbliższej okolicy i jednocześnie poziomie 

niższym niż ceny w skali całego kraju, biorąc pod uwagę liczbę godzin pobytu na obiekcie 

w cenie biletu całodziennego (15 zł) jak i biletu popołudniowego (10 zł) wraz z animacjami 

dla dzieci (3 godziny w dniach od poniedziałku do piątku oraz 5 godzin animacji w dni 

weekendowe) jak i całej oferty atrakcji, warsztatów itp. jest to cena optymalna. Spółka 

ustalając cenę biletu wstępu musi uwzględniać koszty eksploatacji, obsługi, zapewnienia 

bezpieczeństwa (ratownicy, całodobowa ochrona, itp.) jak też koszty oferowanych atrakcji 

dodatkowych. Cena biletu zawiera również stosowne podatki i opłaty. 

Cena biletu podstawowego całodziennego w Aquafun Legnica jest ceną identyczną jak 

obiekty sąsiednie wskazane przez Pana Radnego.  

Należy również wskazać, iż cennik biletów wstępu na basen Letni w Jaworze nie przewiduje 

wejściówek w ramach tzw. biletów rodzinnych, ani też cennik biletów wstępu na basen Letni 

w Lubinie nie obejmuje biletów ulgowych. 

Jednocześnie należy wskazać, że w przypadku tego typu obiektów (np. w Jaworze) dochodzi 

opłata za parking w wysokości 10 zł, która nie jest pobierana za parking przy naszym 

obiekcie. 

Nie bez znaczenia pozostaje również fakt, iż mieszkańcy Legnicy mając do dyspozycji obiekt 

w Legnicy nie muszą już ponosić dodatkowych kosztów transportu na dojazd do sąsiednich 

obiektów poza Legnicą. 

W ramach uczciwej oferty cenowej uwzględniając czas pobytu na obiekcie wprowadzony 

został bilet popołudniowy (od godz. 16.00) za niższą cenę 10 zł za 4-godzinny pobyt (wraz 

z animacjami). 

Z poważaniem  

 

Z up. Prezydenta Miasta  
Krzysztof Duszkiewicz  
(Zastępca Prezydenta)  

 
Do wiadomości:  

1. Pan Andrzej Lorenc Radny Rady Miejskiej Legnicy 
2. OK - Wydział Organizacji Kadr i Kontroli 
3. Strefa Aktywności Gospodarczej Sp. z o.o. 
4. PR - kopia 
5. RM - a/a 


