
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 

 
 

 

 

Zarządzenie  nr 27/2015 

 

Dyrektora Gorczańskiego Parku Narodowego 

z dnia 16.12.2015r. 

 

w sprawie regulaminów oraz cenników za korzystanie z miejsc biwakowych  
na polanie Oberówka i Trusiówka 

 

 
      
Na podstawie   
-    art. 8e ust.1   ustawy  o ochronie przyrody z dnia 16. Kwietnia 2004 (tekst 
jednolity Dz.U. z r. 2013 poz. 627 z późn. Zmianami)   
zarządza się, co następuje:  

     
§ 1 

 
Zmianie ulega Załącznik nr 3  do zarządzenia 11/2014 Dyrektora GPN z dnia 

15.04.2014r. 

 

§ 2 

Pozostałe paragrafy pozostają bez zmian. 

 

§ 3 

Postanowienia aneksu wchodzą w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gorczański Park Narodowy 
Poręba Wielka 590, 34-735 Niedźwiedź 

tel./fax  (018) 33-17-207, 33-17-945 
e-mail: gpn@gorcepn.pl www.gorcepn.pl         

NIP: 7372201299 
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    Załącznik nr 3 

                                                                                                    do zarządzenie Nr 11 /2014  
                                                                                                        Dyrektora GPN  

                                                                                                      z dnia 15.04.2014 r. 
 

Cennik opłat za korzystanie z miejsca biwakowego  
w Gorczańskim Parku Narodowym 

(ceny brutto z podatkiem VAT) 
 
I.   Miejsce biwakowe: 
    1)    ustawienie namiotu  –  osoby dorosłe                                                    –  5 zł /doba 
                                                       dzieci i młodzieży do lat 18                            –  4 zł /doba 
                                                       dzieci do lat 7 i niepełnosprawni                 –  bezpłatnie  
    2)    rozpalenie ogniska  (maksymalny czas korzystania z miejsca ogniskowego po dokonaniu  
           opłaty – 3 godz.)                                                                                                    – 5 zł        
    3)   grillowanie (tylko w miejscu wyznaczonym przez obsługującego)      – 3 zł  
    4)   wiązka opałowa                                                                                                    – 5 zł 
     5)  wypożyczenie sprzętu grillowego                                                                   – 5 zł 
 
II.   Parking przy miejscu biwakowym Trusiówka: 
       Obowiązuje opłata jednodniowa – pobierana z góry przy wjeździe na parking.  
        Dopuszcza się także wniesienie połowy opłaty za postój trwający do dwóch godzin.            
      1)   parkowanie samochodu osobowego      –   5 zł 
      2)   parkowanie motocykla, motoroweru     –   2 zł 
      3)   parkowanie samochodu dostawczego    – 10 zł 
 
 
III.   Korzystanie z toalety znajdującej się na terenie miejsca biwakowego : 
        Jednorazowa opłata uiszczana w automacie wrzutowym  – 1zł  
 

 
IV.  Korzystanie z miejsca biwakowego przez grupy zorganizowane  w okresie od maja do 

końca października  – poza opłatami    ujętymi w pkt. I-III –  opłata w wysokości 1 zł od 
uczestnika uiszczana u  obsługi.  

 
V. Korzystanie z miejsc ogniskowych przez grupy zorganizowane w  pozostałym okresie 

od października do końca kwietnia - opłata w wysokości 1 zł od uczestnika oraz 5 zł za 
rozpalenie ogniska uiszczana w dyrekcji Gorczańskiego Parku Narodowego.  

     Drogi, biwaki i parkingi na terenie Parku oraz drogi dojazdowe do jego granic     

      w sezonie zimowym nie są odśnieżane. 

 
 

Środki uzyskane z opłat za korzystanie z miejsc biwakowych 

przeznaczane są na ich utrzymanie. 

 
 
 
 
 
 

 

 


