
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr PM- 580/19 

Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 18.04.2019 

 

CENY I OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO 
„CZECHOWICE” 

 

 
1. Bilet wstępu jednorazowego (obowiązuje w sezonie kąpielowym 

określonym uchwałą Rady Miasta w Gliwicach)  

Lp. Zakres Cena brutto 

1. Dorośli 3 zł 

2. Dzieci, młodzież szkolna do 16 roku życia zwolnione 

 

2. Wynajem domków kempingowych 

Lp. Przedmiot 
Cena za  
1 dobę 

Cena 
w 

przypadku 
najmu na 

2 doby 

Cena 
w 

przypadku 
najmu 

powyżej 
2 dób 

Cena  
w 

przypadku 
najmu 

powyżej  
14 dób 

dni 

1. 
Domek czteroosobowy typu „A"  
+ energia elektryczna wg 

wskazań liczników 

80 zł 
 za dobę 

70 zł 
 za dobę 

60 zł  
za dobę 

50 zł za 
dobę 

2. 
Domek czteroosobowy typu „B"  
+ energia elektryczna wg 

wskazań liczników 

100 zł  
za dobę 

90 zł  
za dobę 

80 zł  
za dobę 

70 zł za 

dobę 

3. 
Domek sześcioosobowy typu 
BRDA + energia elektryczna i 
woda wg wskazań liczników 

160 zł  
za dobę 

140 zł  
za dobę 

110 zł  
za dobę 

90 zł za 

dobę 

4. 
Pokój trzyosobowy - BRDA 5  
+ energia elektryczna i woda wg 

wskazań liczników 

100 zł  
za dobę 

90 zł  
za dobę 

80 zł  
za dobę 

70 zł za 

dobę 

5. 
Pokój czteroosobowy - BRDA 5  

+ energia elektryczna i woda wg 

wskazań liczników 

110 zł  
za dobę 

100 zł  
za dobę 

90 zł  
za dobę 

80 zł za 
dobę 

Kaucja zwrotna – 200 zł 
 

3. Wynajem pola namiotowego 

Lp. Przedmiot Cena brutto 

1. Ustawienie namiotu 1 – 2 osobowego 
20 zł za każdą 

rozpoczętą dobę 

2. Ustawienie namiotu 3 – 4 osobowego 
30 zł za każdą 

rozpoczętą dobę 

3. Ustawienie namiotu więcej niż 4 osobowego 
40 zł za każdą 

rozpoczętą dobę 

4. 
Opłata za pobyt dzieci i młodzieży szkolnej oraz studentów 
do 24 roku życia w grupach zorganizowanych 

4 zł od osoby za każdą 
rozpoczętą dobę 

5. 
Opłata za podłączenie namiotu i korzystanie z energii 
elektrycznej 

4 zł za każdą 
rozpoczętą dobę 



4. Autokemping 

Lp. Przedmiot Cena brutto 

1. Ustawienie przyczepy lub samochodu kempingowego 
35 zł za każdą 

rozpoczętą dobę 

2. 
Opłata za podłączenie przyczepy lub samochodu 
kempingowego i korzystanie z energii elektrycznej 

10 zł za każdą 
rozpoczętą dobę 

 
5.  Wypożyczalnia sprzętu wodnego 

Lp. Przedmiot Cena brutto 

1. Rodzinny rower wodny 15 zł za godzinę 

2. Rodzinny rower wodny dla posiadaczy Karty Rodzina 3+ 7,50 zł za godzinę 

3. 
Rodzinny rower wodny dla seniorów w wieku 65+ 

posiadających Kartę Gliwicki Senior 
11 zł za godzinę 

4. 
Rodzinny rower wodny dla seniorów w wieku 75+ 
posiadających Kartę Gliwicki Senior 

8 zł za godzinę 

5. Kajaki, łódki, małe rowery wodne 10 zł za godzinę 

6. 
Kajaki, łódki, małe rowery wodne dla posiadaczy Karty 
Rodzina 3+ 

5 zł za godzinę 

7. 
Kajaki, łódki, małe rowery wodne dla seniorów w wieku 
65+ posiadających Kartę Gliwicki Senior 

7 zł za godzinę 

8. 
Kajaki, łódki, małe rowery wodne dla seniorów w wieku 
75+ posiadających Kartę Gliwicki Senior 

5 zł za godzinę 

 

6.  Opłaty wpisowe za udział w imprezach sportowo - rekreacyjnych 

organizowanych na terenie Ośrodka 

Lp. Przedmiot Cena brutto 

1. Dzieci i młodzież do 16 roku życia 10 zł za osobę 

2. Młodzież powyżej 16 roku życia i dorośli 20 zł za osobę 

3. 
Dzieci i młodzież do 16 roku życia posiadających Kartę 
Rodzina 3+ 

5 zł za osobę 

4. 
Młodzież powyżej 16 roku życia i dorośli posiadających 
Kartę Rodzina 3+ 

10 zł za osobę 

5. Seniorzy w wieku 65+ posiadający Kartę Gliwicki Senior 14 zł za osobę 

6. Seniorzy w wieku 75+ posiadający Kartę Gliwicki Senior 10 zł za osobę 

 

7. Inne opłaty 

Lp. Przedmiot Cena brutto 

1. 

Opłata parkingowa (pobierana w sezonie kąpielowym 
określonym uchwałą Rady Miasta w Gliwicach): 

 

- pojazd jednośladowy z silnikiem 2 zł za wjazd/dzień 

- samochód osobowy 5 zł za wjazd/dzień 

- autokar 10 zł za wjazd/dzień 



2. 
Opłata za długookresowe ustawienie przyczepy lub 
samochodu kempingowego 

100 zł za miesiąc 

 
Wynajem Ośrodka na imprezę 
komercyjną  
(cena nie uwzględnia opłaty 
parkingowej) 

do 500 osób (uczestników) 2 500 zł za dobę 

3. 
od 500 do 3000 osób 
(uczestników) 

4 500 zł za dobę 

 
powyżej 3000 osób 
(uczestników) 

6 000 zł za dobę 

4. 

Wynajem terenu na imprezę 
okolicznościową  

(cena nie uwzględnia opłaty 
parkingowej) 
 

do 10 osób 50 zł 

11 do 20 osób 100 zł 

powyżej 20 osób 200 zł 

5. Działalność handlowo-usługowa na terenie Ośrodka 100 zł za dobę 

6. 
Wynajęcie miejsca do grillowania z przygotowaniem 
drewna 50 zł 


