
 

 

ZARZĄDZENIE NR PM-5805/2022 

PREZYDENTA MIASTA GLIWICE 

z dnia 13 kwietnia 2022 r. 

w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z Ośrodka Wypoczynkowego „Czechowice" 

w Gliwicach 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. 

poz. 559 ze zm.), uchwały nr XIV/238/2020 Rady Miasta Gliwice z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie 

upoważnienia Prezydenta Miasta Gliwice do ustalania wysokości cen i opłat za korzystanie z miejskich 

obiektów i urządzeń użyteczności publicznej 

zarządza się, co następuje: 

§ 1. Wprowadzić ceny i opłaty za korzystanie z miejskiego obiektu użyteczności publicznej - Ośrodka 

Wypoczynkowego „Czechowice" w wysokości określonej w załączniku do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Podane ceny i opłaty są cenami brutto. 

§ 3. usuwa się pkt 2 w § 1 zarządzenia nr PM-2554/2020 z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie  ustalenia 

wysokości cen i opłat za korzystanie z miejskich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej znajdujących się 

w zarządzie Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych - obiektów rekreacyjno-sportowych 

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorowi Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych. 

§ 5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam I Zastępcy Prezydenta Miasta. 

§ 6. Odpowiedzialnym za okresowy przegląd zarządzenia, jego aktualizację oraz przygotowanie tekstu 

ujednoliconego jest dyrektor Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych. 

§ 7. Traci moc załącznik nr 2 zarządzenia nr PM-2554/2020 z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie  ustalenia 

wysokości cen i opłat za korzystanie z miejskich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej znajdujących się 

w zarządzie Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych - obiektów rekreacyjno-sportowych. 

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2022 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. 

   

Prezydent Miasta 

 

 

Adam Neumann 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 15 kwietnia 2022 r.

Poz. 2699



Załącznik do zarządzenia Nr PM-5805/2022 

Prezydenta Miasta Gliwice 

z dnia 13 kwietnia 2022 r. 

 

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 
Gliwicka Karta 

Mieszkańca 

1. Dorośli 6 zł 5 zł 

2. Dzieci, młodzież szkolna do 16 roku życia zwolnione 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 

1. 

Domek czteroosobowy typu „B" 

+ energia elektryczna wg wskazań 

liczników 

140 zł 

za dobę 

125 zł 

za dobę 

112 zł 

za dobę 
98 zł za dobę 

2 

Domek sześcioosobowy typu BRDA + 

energia elektryczna i woda wg wskazań 

liczników 

224 zł 

za dobę 

195 zł 

za dobę 

154 zł 

za dobę 

126 zł za 

dobę 

3 

Pokój trzyosobowy - BRDA 5 

+ energia elektryczna wg wskazań 

liczników 

140 zł 

za dobę 

126 zł 

za dobę 

112 zł 

za dobę 
98 zł za dobę 

4 

Pokój czteroosobowy - BRDA 5 

+ energia elektryczna wg wskazań 

liczników 

154 zł 

za dobę 

140 zł 

za dobę 

126 zł 

za dobę 

112 zł za 

dobę 

Kaucja zwrotna propozycja zmiany – 300 zł 

3. Wynajem pola namiotowego 

Lp. Przedmiot Cena brutto 

1. Ustawienie namiotu 1 – 2 osobowego 25 zł za każdą rozpoczętą dobę 

2. Ustawienie namiotu 3 – 4 osobowego 40 zł za każdą rozpoczętą dobę 

3. Ustawienie namiotu więcej niż 4 osobowego 55 zł za każdą rozpoczętą dobę 

4. Opłata za podłączenie namiotu i korzystanie z energii elektrycznej 8 zł za każdą rozpoczętą dobę 
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4. Autokemping 

Lp. Przedmiot Cena brutto 

1. Ustawienie przyczepy lub samochodu kempingowego 45 zł za każdą rozpoczętą dobę 

2. 
Opłata za podłączenie przyczepy lub samochodu kempingowego i 

korzystanie z energii elektrycznej 
20 zł za każdą rozpoczętą dobę 

5. Wypożyczalnia sprzętu wodnego 

Lp. Przedmiot Cena brutto 

Gliwicka 

Karta 

Mieszkańca 

1. Rodzinny rower wodny 20 zł za godzinę 
16 zł za 

godzinę 

2. 
Rodzinny rower wodny dla posiadaczy Karty Rodzina 

3+ 
10 zł za godzinę  

3. 
Rodzinny rower wodny dla seniorów w wieku 60+ 

posiadających Kartę Gliwicki Senior 
15 zł za godzinę  

4. 
Rodzinny rower wodny dla seniorów w wieku 75+ 

posiadających Kartę Gliwicki Senior 
10 zł za godzinę  

5. Kajaki, łódki, małe rowery wodne 14 zł za godzinę 
11 zł za 

godzinę 

6. 
Kajaki, łódki, małe rowery wodne dla posiadaczy 

Karty Rodzina 3+ 
7 zł za godzinę  

7. 
Kajaki, łódki, małe rowery wodne dla seniorów w 

wieku 60+ posiadających Kartę Gliwicki Senior 
9 zł za godzinę  

8. 
Kajaki, łódki, małe rowery wodne dla seniorów w 

wieku 75+ posiadających Kartę Gliwicki Senior 
7 zł za godzinę 

 

6.  Inne opłaty 

Lp. Przedmiot Cena brutto 

Gliwicka 

Karta 

Mieszkańca 

1 

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

- pojazd jednośladowy z silnikiem 3 zł za wjazd/dzień 
2 zł za 

wjazd/dzień 

- samochód osobowy 7 zł za wjazd/dzień 
5 zł za 

wjazd/dzień 

- autokar 15 zł za wjazd/dzień  

2. 
Opłata za długookresowe ustawienie przyczepy lub 

samochodu kempingowego 
120 zł za miesiąc 

100 zł za 

miesiąc 
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3. 

Wynajem Ośrodka na 

imprezę komercyjną 

(cena nie uwzględnia 

opłaty parkingowej) 

do 500 osób 

(uczestników) 
3 000 zł za dobę 

 

od 500 do 3000 osób 

(uczestników) 
5 000 zł za dobę 

 

powyżej 3000 osób 

(uczestników) 
7 000 zł za dobę 

 

4. 

Wynajem terenu na 

imprezę okolicznościową 

(cena nie uwzględnia 

opłaty parkingowej) 

do 10 osób 70 zł 

 

11 do 20 osób 140 zł 
 

powyżej 20 osób 260 zł 

 

5. Działalność handlowo-usługowa na terenie Ośrodka 140 zł za dobę  

6. 
Wynajęcie miejsca do grillowania z przygotowaniem 

drewna 
70 zł 55 zł 
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