Załącznik nr 4
Do zarządzenia nr 1/2019 Dyrektora Bieszczadzkiego Parku
Narodowego z siedzibą w Ustrzykach Górnych, z dnia 2 stycznia
2019 roku, w sprawie udostępniania obszaru Bieszczadzkiego
Parku Narodowego w celach naukowych, edukacyjnych
i turystycznych.

CENNIK OPŁAT
ZA KORZYSTANIE Z PARKINGÓW
BIESZCZADZKIEGO PARKU NARODOWEGO
Parkingi niestrzeżone
LOKALIZACJA PARKINGÓW

CENY

Bereżki – wejście na Przysłup Caryński







Ustrzykach Górnych – wejście na Szeroki
Wierch (dolina Terebowca)









Ustrzyki Górne – wejście na Połoninę Caryńską,
Przełęcz Wyżniańska – wejście na Rawki,
Połoninę Caryńską
Brzegi Górne – wejście na Połoninę Caryńską,
Wetlińską,
Wołosate – wejście na Tarnicę.















Ustrzyki Górne – wejście na Wielką Rawkę
(dolina Rzeczycy)
Bukowiec źródła Sanu

Tarnawa Wyżna –przy torfowiskach






motocykle
samochody osobowe
busy
samochody kampingowe (kampery)
korzystanie z toalet
motocykle
samochody osobowe
busy
samochody kempingowe (kampery)
autokary
autokary do 2 godzin
korzystanie z toalet
motocykle
samochody osobowe
busy
samochody kampingowe (kampery)
autokary
autokary do 2 godzin
korzystanie z toalet
motocykle
samochody osobowe
busy
samochody kampingowe (kampery)
autokary
korzystanie z toalet
motocykle
samochody osobowe
busy
autokary

8 zł
16 zł
18 zł
20 zł
bezpłatnie
8 zł
16 zł
18 zł
20 zł
40 zł
20 zł
bezpłatnie
8 zł
16 zł
18 zł
20 zł
40 zł
20 zł
bezpłatnie
8 zł
16 zł
18 zł
20 zł
40 zł
bezpłatnie
4 zł
7 zł
8 zł
40 zł

Opłata jednodniowa ważna dla danego parkingu pobierana jest z góry przy wjeździe.
W przypadku braku możliwości zapłaty przy wjeździe, opłatę należy uiścić przed opuszczeniem
parkingu.
Dowodem wniesienia opłaty za korzystanie z parkingu jest paragon z kasy fiskalnej, który
należy umieścić w widocznym miejscu za przednią szybą na desce rozdzielczej pojazdu.
Zabrania się zatrzymywania i nocowania w samochodach kampingowych (kamperach) oraz
w przyczepach kampingowych na parkingach w porze nocnej.
Całkowicie z opłat za korzystanie z parkingu zwolnieni są:
 Pracownicy parków narodowych (okazujący legitymację służbową),
 Pojazdy oznakowane Straży Granicznej, Policji, GOPR,
 Ratownicy GOPR pełniący w tym czasie dyżur w górach (okazujący odpowiednie
zaświadczenie),
 Pojazdy osób niepełnosprawnych z widoczną aktualną kartą parkingową za przednią szybą.

Załącznik nr 5
Do zarządzenia nr 1/2019 Dyrektora Bieszczadzkiego Parku
Narodowego z siedzibą w Ustrzykach Górnych, z dnia 2 stycznia
2019 roku, w sprawie udostępniania obszaru Bieszczadzkiego
Parku Narodowego w celach naukowych, edukacyjnych
i turystycznych.

CENNIK OPŁAT PARKINGOWYCH
BIESZCZADZKIEGO PARKU NARODOWEGO
W OKRESIE ZIMOWYM
Parkingi niestrzeżone

LOKALIZACJA PARKINGÓW

Przełęcz Wyżniańska- wejście na Małą i Wielką
Rawkę oraz Połoninę Caryńską
Ustrzyki Górne – wejście na Połoninę Caryńską,
Brzegi Górne – wejście na Połoninę Caryńską oraz
Połoninę Wetlińską,
Wołosate – wejście na Tarnicę.

CENY









motocykle
6 zł
samochody osobowe
12 zł
samochody osobowe do 1 godz.
3 zł
busy
14 zł
samochody kampingowe (kampery) 16 zł
autokary
27 zł
autokary do 2 godz.
13,50 zł

Opłata jednodniowa ważna dla danego parkingu pobierana jest z góry przy wjeździe.
W przypadku braku możliwości zapłaty przy wjeździe, opłatę należy uiścić przed opuszczeniem
parkingu.
Dowodem wniesienia opłaty za korzystanie z parkingu jest paragon z kasy fiskalnej, który
należy umieścić w widocznym miejscu za przednią szybą na desce rozdzielczej pojazdu.
Zabrania się zatrzymywania i nocowania w samochodach kampingowych (kamperach) oraz
w przyczepach kampingowych na parkingach w porze nocnej.
Całkowicie z opłat za korzystanie z parkingu zwolnieni są:
 Pracownicy Parków Narodowych (okazujący legitymację służbową),
 Pojazdy oznakowane Straży Granicznej, Policji, GOPR,
 Ratownicy GOPR pełniący w tym czasie dyżur w górach (okazujący odpowiednie
zaświadczenie),
 Pojazdy osób niepełnosprawnych z widoczną aktualną kartą parkingową za przednią szybą.

Załącznik nr 6
Do zarządzenia nr 1/2019 Dyrektora Bieszczadzkiego Parku
Narodowego z siedzibą w Ustrzykach Górnych, z dnia 2 stycznia
2019 roku, w sprawie udostępniania obszaru Bieszczadzkiego
Parku Narodowego w celach naukowych, edukacyjnych
i turystycznych.

REGULAMIN I CENNIK OPŁAT
ZA KORZYSTANIE Z PARKINGÓW ROWEROWYCH
BIESZCZADZKIEGO PARKU NARODOWEGO
Parkingi niestrzeżone.

1. Lokalizacja parkingów rowerowych:







Wołosate,
Ustrzyki Górne,
Brzegi Górne,
Bukowiec,
Przełęcz Wyżniańska,
Tarnawa Niżna.

2. Opłata (jednodniowa) za korzystanie z parkingów rowerowych pobierana jest z góry
przy wjeździe na parkingi – 3 zł
3. Parkingi czynne są w godzinach pracy punktów informacyjno-kasowych.
4. Parkingi przeznaczone są do przechowywania rowerów na czas wyjścia zwiedzających
na szlaki turystyczne oraz ścieżki przyrodnicze.
5. Do parkowania rowerów służą specjalne stalowe stojaki rowerowe.
6. Istnieje możliwość skorzystania nieodpłatnie z zapięć rowerowych znajdujących się
u obsługi parkingu – należy wówczas odebrać rower w godzinach pracy parkingów,
w innym przypadku pojazd będzie do odebrania następnego dnia od godz. 7.00.

