
Załącznik nr 4 
Do zarządzenia nr 1/2022 Dyrektora Bieszczadzkiego Parku 

Narodowego z siedzibą w Ustrzykach Górnych, z dnia 3 stycznia 

2022 roku, w sprawie udostępniania obszaru Bieszczadzkiego 

Parku Narodowego w celach naukowych, turystycznych i 

edukacyjnych. 

  
 

CENNIK OPŁAT  

ZA KORZYSTANIE Z PARKINGÓW 

 BIESZCZADZKIEGO PARKU NARODOWEGO 

Parkingi niestrzeżone 
 

 

LOKALIZACJA PARKINGÓW 

 

CENY  

Ustrzyki Górne – 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. 

 motocykle                                                         

 samochody osobowe                                        

 busy                                                                   

 samochody kempingowe i kampery                

 autokary                                                            

 autokary do 2 godzin                                        

 korzystanie z toalet                                    

10 zł 

 20 zł                                                            

22 zł 

27 zł                                                         

50 zł 

25 zł 

bezpłatnie 

 Ustrzyki  Górne – wejście na Wielką Rawkę 

(dolina Rzeczycy) 

Bukowiec  źródła Sanu 

 motocykle                                                        

 samochody osobowe                                       

 busy                                                                 

 samochody kampingowe i kampery               

 autokary                                                          

 korzystanie z toalet                                   
 

10 zł 

20 zł 

22 zł 

27 zł                                                        

50 zł 

bezpłatnie 
 

Tarnawa Wyżna – przy torfowiskach  

 

 motocykle                                                       

 samochody osobowe                                       

 busy                                                                

 samochody kampingowe i kampery               

 autokary                                                          

 autokary do 2 godzin                                      

 korzystanie z toalet                                   

6 zł 

10 zł                                                           

12 zł 

27 zł                                                      

50 zł 

25 zł 

bezpłatnie 
 

Bereżki – przy polu namiotowym   Zgodnie z cennikiem pola namiotowego (zał. nr 10) 
 

Tarnawa Niżna – przy polu biwakowym 

 
 Zgodnie z cennikiem pola biwakowego (zał. nr 11) 

Pozostawanie (nocowanie) na parkingach w 

porze nocnej  

 samochody kempingowe i kampery             100 zł 

 samochody osobowe przystosowane  

do nocowania                                                100 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. 
 

Pozostawanie (nocowanie) na parkingach w samochodach kempingowych, kamperach i 

samochodach osobowych przystosowanych do nocowania, możliwe jest wyłącznie po uiszczeniu 

opłaty parkingowej. W przypadku braku możliwości uiszczenia opłaty na parkingu obowiązuje 

zakup biletu poprzez internetową platformę sprzedaży biletów.  
 

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. Bilety podlegają 

kontroli Straży i Służby Parku. 



 

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. 

 


