
Zarządzenie nr 6/2005  
 

z dnia 19 maja 2005r. 
 

Gospodarstwa Pomocniczego przy Parku Narodowym Gór Stołowych 
w sprawie określenia zasad odpłatnego  

udostępniania terenu PNGS 
 
 

Działając na podstawie art. 12, ustawy z dnia 16.04.2004r. o ochronie przyrody 
(Dz.U.2004.92.880 z dn. 30.04.2004r.), rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie 
utworzenia Parku Narodowego Gór Stołowych (Dz.U. 1993.88.407) oraz zarządzenia nr 
5/2005 Dyrektora Parku Narodowego Gór Stołowych w sprawie Gospodarstwa 
Pomocniczego przy Parku Narodowym Gór Stołowych, zarządza się co następuje: 
 
 

§ 1 
 
Ustala się ceny kart wstępu i biletów wjazdu na teren obiektów turystycznych PNGS w 
sezonie turystycznym 2005 : 
  
1. Karty wstępu na Szczeliniec Wielki i Błędne Skały 

a) normalne – 5,00 zł 
b) ulgowe – 2,50 zł 

 
2. Bilety wjazdu na „górny” parking przy Błędnych Skałach 

a) autokary – 15,00 zł 
b) sam. osobowe – 5,00 zł 

 
Faktury VAT wystawiane są od cen netto biletów tj.: 

a) normalne – 4,68 zł  + 7% VAT 
b) ulgowe – 2,34 zł + 7% VAT 
 

§ 2 
 

 
Osoby uprawnione do korzystania z biletów ulgowych to:  

1)  uczniowie szkół i studenci; 

2)  emeryci i renciści; 

3)  osoby niepełnosprawne; 

4)  żołnierze służby czynnej. 

za okazaniem stosownej legitymacji uprawniającej do zniżek 

 
 
 
 



§ 3 
 
Osoby uprawnione do korzystania ze wstępu bezpłatnego to:  

1) dzieci w wieku do 7 lat; 

2) osoby, które posiadają zezwolenie dyrektora parku narodowego na prowadzenie 
badań naukowych w zakresie ochrony przyrody; 

3) uczniowie szkół i studenci odbywający zajęcia dydaktyczne w parku narodowym w 
zakresie uzgodnionym z dyrektorem parku narodowego; 

4) mieszkańcy gmin Kudowa Zdrój, Lewin Kłodzki, Szczytna oraz Radków, za 
okazaniem dokumentu potwierdzającego stałe zameldowanie.  

 
§ 4 

 
Ustala się wysokość opłaty za udostępnianie obszaru Parku do wspinaczki na kwotę 10,00 zł 
(brutto)/dzień od osoby.  

 
§ 5 

 
Uchyla się zarządzenie nr 4/2005 z dnia 09.03.2005r. 
 

§ 6 
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 czerwca 2005r. 
 
         Kierownik Gospodarstwa 
         Pomocniczego przy PNGS 
         inż. Dariusz Sznajder 
 
 
 


