
Zarządzenie  Nr 0050.169.2015 

Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny 

z dnia 30.10.2015 

 

w sprawie ustalenia opłat za wstęp na Zamek Królewski w Chęcinach oraz za korzystanie 

z parkingu u podnóża Zamku Królewskiego w Chęcinach. 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(t. j. Dz. U. z 2015 r. Nr 142, poz. 1515 z późn. zm.) zarządzam co następuje: 
 

§1 

 
 

Wstęp na Zamek Królewski w Chęcinach odbywa się na podstawie ważnych biletów wstępu 

z zastrzeżeniem §2 ust.3 
 

§2 

 
 

1. Cena za bilet wstępu na Zamek Królewski w Chęcinach wynosi: 

w okresie od 01 kwietnia do 31 października 

a) bilet wstępu normalny    12,00 zł os.   

b) bilet wstępu ulgowy      9,00 zł os.   

c) bilet wstępu lokalny      1,00 zł os. 

d) bilet wstępu rodzinny    35,00 zł  

e) bilet wstępu grupowy      8,00 zł os.   

f) bilet Premium              250,00 zł 

g) Karta Dużej Rodziny     8,00 zł os. 

w okresie od 01 listopada do  31 marca 

a) bilet wstępu normalny      8,00 zł os. 

b) bilet wstępu ulgowy/grupowy/rodzinny    6,00 zł os. 

c) bilet wstępu lokalny      1,00 zł os. 

d) bilet Premium             250,00 zł 

2. Ceny biletów zawierają podatek VAT. 

3. Nieodpłatny wstęp na Zamek Królewski w Chęcinach mają: 

a) dzieci do lat 5, 

b) osoby  posiadające zezwolenie na wstęp wydane przez Burmistrza Gminy i Miasta 

Chęciny, 

c) jeden opiekun (pilot) na 10 osób tworzących grupę zorganizowaną, 

d) przewodnicy miejscy, górscy i terenowi posiadający uprawnienia, 

e) uczniowie ze szkół z terenu Gminy Chęciny, jeżeli uczestniczą w zorganizowanej 

wycieczce szkolnej wraz z nauczycielem po wcześniejszym zgłoszeniu w biurze 

Zamku Królewskiego w Chęcinach, 

f) rodziny wielodzietne posiadające Kartę Dużej Rodziny z terenu gminy Chęciny. 

4. W przypadku organizowania imprez o charakterze kulturalnym, promocyjnym lub 

innym może obowiązywać cena okazjonalna, ustalana każdorazowo odrębnym 

zarządzeniem Dyrektora Zamku Królewskiego w Chęcinach. 

5. Prowadzenie sesji fotograficznych  na Zamku Królewskim w Chęcinach dopuszczalne 

jest po wniesieniu dodatkowej opłaty, ustala się ją następująco: 

a) mała sesja fotograficzna 30zł (zdjęcia ślubne, sesje rodzinne do celów własnych),  

wejście na sesję najpóźniej na godzinę przed zamknięciem Zamku 

b) duża sesja fotograficzna (dot. zdjęć do wydawnictw, programów TV itp.) – cena 

ustalana każdorazowo z Dyrektorem Zamku. 



 

 

§3 

 
 

1. Bilet wstępu normalny sprzedawany jest osobie, która nie korzysta z innych biletów. 

2. Bilet wstępu ulgowy sprzedawany jest: 

a) uczniom i studentom do 26 roku życia, 

b) emerytom i rencistom, 

c) osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom 

d) kombatantom. 

3. Bilet wstępu rodzinny sprzedawany jest rodzinie liczącej 4 osoby (w tym 

maksymalnie 2 osoby dorosłe; dzieci do 16 roku życia). 

4. Bilet wstępu lokalny sprzedawany jest osobie zameldowanej na terenie Gminy 

Chęciny. 

5. Bilet wstępu grupowy sprzedawany jest osobie, która jest uczestnikiem 

zorganizowanej grupy liczącej minimum 20 osób. 

6. Bilet Premium sprzedawany jest grupie maksymalnie 10 osób, które chcą wejść na 

Zamek Królewski w Chęcinach poza godzinami otwarcia lub też chcą wynająć jego 

część w godzinach otwarcia po wcześniejszym ustaleniu szczegółów i akceptacji przez 

Dyrektora Zamku. Każdej następnej osobie powyżej 10 sprzedawany jest bilet w cenie 

25,00 zł. Maksymalny czas udostępnienia obiektu to 3 godz.  

7. Dokumentami potwierdzającymi uprawnienie do nabycia biletów ulgowych, lokalnych 

lub bezpłatnych są legitymacje, urzędowe zaświadczenia, inne dokumenty 

potwierdzające zameldowanie lub wiek. 

 
 

§ 4 
 

Korzystanie z parkingu u podnóża Zamku Królewskiego w Chęcinach jest bezpłatne. 

 
 

§ 5 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

§ 6 

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zamku Królewskiego w Chęcinach. 

 

§ 7 

Traci moc zarządzenie nr 0050.66.2015 Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny z dnia 30.06.2015r. 

w sprawie ustalenia opłat za wstęp na Zamek Królewski w Chęcinach oraz za korzystanie 

z parkingu u podnóża Zamku Królewskiego w Chęcinach 

 

 

 

/-/ Robert Jaworski 

Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny 

 

 

 

Sporządził Grzegorz Pierzak 


