
CENNIK OPŁAT  
za wstęp na tereny administrowane przez Towarzystwo Miłośników Ziemi 

Zawierciańskiej na obszarze rezerwatu przyrody Góra Zborów  
(obowiązuje od 30.04.2009 r.) 

1. Wysokość opłat 
 
Bilet normalny jednodniowy                             -  4 00 PLN 
 
Bilet ulgowy jednodniowy (dotyczy uczniów szkół podstawowych  
i ponadpodstawowych, ponadgimnazjalnych – na podstawie waŜnej 
legitymacji uczniowskiej, inwalidów, emerytów i rencistów  
– na podstawie waŜnej legitymacji                                                      -  2 00 PLN 
 
Karnet tygodniowy                                                                              - 10 00 PLN 
 
Ceny zawierają podatek VAT  
 
2. Z opłaty, o której mowa w ust. 1, zwalnia się: 
1)  dzieci w wieku do 7 lat, osoby powyŜej 75 roku Ŝycia, 
2) osoby prowadzące badania naukowe w zakresie ochrony przyrody, które posiadają 
zezwolenia RDOŚ na prowadzenie badań naukowych w zakresie ochrony przyrody, 
3)  mieszkańców Gminy Kroczyce oraz właścicieli terenów rezerwatu przyrody Góra Zborów 
administrowanych przez TMZZ, 
4)  przewodników posiadających licencję Dyrektora ZPKWŚ i TMZZ, 
5) pracowników parków narodowych, krajobrazowych i Lasów Państwowych oraz Generalnej 
i Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska, 
6) członków TMZZ, 
7) członków Polskiego Związku Alpinizmu oraz inne osoby, z którymi lub na rzecz których 
TMZZ zawrze umowę określającą odmienne zasady ponoszenia opłat za korzystanie z 
terenów rezerwatu przyrody Góra Zborów administrowanych przez TMZZ,  
8) ratowników GOPR w czasie prowadzenia akcji ratowniczej, 
9) jednego opiekuna grupy dziecięcej i młodzieŜowej szkolnej na kaŜde 15 osób; pozostali 
opiekunowie grupy rozliczani są według cennika. 
 
3. Opłatę za wstęp przeznacza się w szczególności na: 

1. prowadzenie konserwacji i budowę infrastruktury okołoturystycznej, oczyszczanie 
terenu, ustawianie i opróŜnianie koszy na śmieci na obszarze rezerwatu, 

2. egzekwowanie od osób trzecich zapisów prawa związanego z ochroną przyrody na 
obszarze rezerwatu,  

3. prowadzenie czynnych zabiegów ochrony przyrody zgodnie z zadaniami ochronnymi 
rezerwatu, w tym: odtwarzanie i utrzymywanie muraw kserotermicznych poprzez 
oczyszczanie z drzew i podrostów terenów wyznaczonych oraz wypas zwierząt 

4. koordynację i obsługę ruchu turystycznego na obszarze rezerwatu,  
5. koordynację działań związanych z udostępnieniem skał do ruchu wspinaczkowego na 

obszarze rezerwatu 
6.  opłatę dzierŜawy dla właścicieli terenów prywatnych, na których połoŜona jest Góra 

Zborów. 
 
Informacje oraz ksiąŜka skarg i wniosków dostępne są w biurze TMZZ, ul. Piastowska 1, 42-
400 Zawiercie, tel.(fax.) (032) 672 21 65, (032) 672 28 53, tmzz@zawiercie.com.pl; godziny 
otwarcia biura: 8.00 - 15.00, od poniedziałku do piątku. 
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