
1

r3 BURMISTRZ MIASTA KLUCZBORKA
województwo opolskie

Zarządzenie Nr BR.0050.61.2022

Bumiistrza Miasta Kluczborka
z dnia 19 kwietnia 2022r.

w sprawie ustalenia cennika usług świadczonych przez Ośrodek Turystyczno-Wypoczynkowy
w Bąkowie

Na podstawie art.30 ust. l z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r.
poz.559 z późn.zm.) oraz § l uchwały Nr XVIII/182/12 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 31 stycznia
2012 r. w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta Kluczborka uprawnienia do ustalenia cen i opłat za
korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zarządzanych przez Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Kluczborku zarządzam co następuje:

§ l. Ustala się następujący cennik usług świadczonych przez Ośrodek Turystyczno-Wypoczynkowy
w Bąkowie:

l) Bilety wstępu:
a) normalny 8,00 PLN
b) normalny dotyczy wstępu po godzinie 16:00 5,00 PLN
c) ulgowy dotyczy dzieci i młodzieży szkolnej 5,00 PLN
d) ulgowy dotyczy dzieci i młodzieży szkolnej po godzinie 16:00 4,00 PLN
e) ulgowy dla dzieci do lat 7 4,00 PLN
f) dla dzieci do lat 7 po godz. 16:00 wstęp wolny

(

2) miejsce campingowe l doba ( do 4 osób) 65,00 PLN

3) miejsce campingowe 2 doby ( do 4 osób) 130,00 PLN

4) pole namiotowe:
a) pobyt l osoby ze wstępem na OTW* 12,00 PLN
b) ustawienie namiotu 2-osobowego * 15,00 PLN
d) ustawienie namiotu do 6 i więcej osób* 20,00 PLN

5) ustawienie przyczepy kempingowej 1-osiowej* 16,00 PLN

6) ustawienie przyczepy kempingowej 2-osiowej* 20,00 PLN

7) ustawienie autokempingu* 20,00 PLN

8) zużycie energii elektrycznej* 15,00 PLN

9) podłączenie TVSAT (własny odbiornik) 5,00 PLN

10) ustawienie samochodu* l 0,00 PLN

11) ustawienie autobusu* 20,00 PLN

12) ustawienie motocykla* 8,00 PLN
*opłata dotyczy pobytu ponad 2 dni i jest liczona za każdy dzień

13) nocleg w domku kempingowym
(ze wstępem na OTW) - pokój 4 osobowy 135,00 PLN

14) nocleg w domku kempingowym z kabiną we
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(ze wstępem na OTW) - pokój 3 osobowy 120,00 PLN

15) domek ruchomy MOBILE HOME (ze wstępem na OTW) l 60,00 PLN

16) używanie pralni l godz. 15,00 PLN

17) wypożyczenie telewizora 5,00 PLN

18) wypożyczanie roweru l godzina 5,00 PLN

19) wynajem Grilla 20,00 PLN

20) WC Chemiczne 10,00 PLN

§2.1. Ustala się następujące ulgi i zniżki dotyczące kempingu:

l) dzieciom do 10 roku życia udziela się 50% bonifikaty;
2) w okresie od l maja do 15 czerwca i od l września do 30 września udziela się 10% zniżki

za pobyt na kempingu;
3) udziela się 10% zniżki członkom PFCC i CCI.

2. Ustala się, iż korzystającym przysługuje możliwość skorzystania tylko z jednej zniżki, określonej
w ust. l pkt 2 lub 3.

§ 3. Po potwierdzeniu rezei-wacji na kempingu należy dokonać wpłaty zadatku w wysokości 30% kwoty
za cały pobyt.

§ 4. Ustala się 50% zniżki dotyczącej basenu przysługującej za okazaniem karty "Kluczbork dla rodziny +"
lub karty "Gmina Kluczbork dla Seniora" wraz z dowodem tożsamości na:
l) - bilety wstępu indywidualne.

§ 5. Ustala się 50% zniżki przysługującej za okazaniem karty "Kluczbork dla rodziny +" lub karty "
Gmina Kluczbork dla Seniora" wraz z dowodem tożsamości za korzystanie z kortu tenisowego.

§ 6. W przypadku grup zorganizowanych liczących 10 i więcej osób lub pobytu na campingu powyżej
l miesiąca, udziela się 20% zniżki od cen usług §1 p. 7-24 niniejszego zarządzenia.

§ 7. Traci moc zarządzenie Nr BR.0050.92.2021 Bunnistrza Miasta Kluczborka z dnia 26 maja 2021 r.
w sprawie ustalenia cennika usług świadczonych przez Ośrodek Turystyczno-Wypoczynkowy w Bąkowie.

§ 8. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi OSiR w Kluczborku.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 29.04. 2022 r.
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