ZARZADZENIE nr/tb/2020
Nadlesniczego Nadlesnictwa Limanowa
w Limanowej
z dnia 2^.03.2020 r.
w sprawie w sprawie wprowadzenia regulaminow korzystania z obiektow
edukacyjno - turystycznych na terenie Nadlesnictwa Limanowa
ZG.715.24.2020
Na podstawie art. 35 ustawy o lasach z dnia 28 wrzesnia 1991 roku (Dz.U. z 2020 r.
poz. 6) oraz § 22 Statutu Pahstwowego Gospodarstwa Lesnego Lasy Panstwowe
stanowi^cego zat^cznik do Zarz^dzenia nr 50 Ministra Ochrony Srodowiska,
Zasobow Naturalnych i Lesnictwa z dnia 18 maja 1994 r. w sprawie nadania Statutu
Pahstwowemu
Gospodarstwu
Lesnemu
Lasy
Panstwowe, zarz^dzam
co nast^puje:

§1
Wprowadzam do stosowania nast^puj^ce dokumenty:
1. Regulamin korzystania z Izby Lesnej w Nadlesnictwie Limanowa.
2. Regulamin korzystania ze sciezek przyrodniczo - lesnych Nadlesnictwa
Limanowa.
3. Regulamin korzystania z wiat edukacyjnych w Nadlesnictwie Limanowa.
4. Regulamin korzystania z pola biwakowego „Wiatr6wki” w Nadlesnictwie
Limanowa.
§2
Nadlesniczy na gruntach bpd^cych w zarz^dzie PGL LP Nadlesnictwa Limanowa
moze okresowo wyt^czac okreslone obszary lasu z mozliwosci korzystania
z obiektow edukacyjno - turystycznych.
§3
Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

NADLESoWlZY
Nadlesnictlimr manowa
WojciJcJJiLukacz

Zatqcznik nr 1 do Zarz^dzenia nr 13/2020
Nadlesniczego Nadlesnictwa Limanowa z dnia 24 marca 2020 r.

Regulamin korzystania z Izby Lesnej Nadlesnictwa Limanowa
1. Izba Lesna zlokalizowana jest w siedzibie Nadlesnictwa Limanowa, przy ulicy
Kopernika 3 w Limanowej.
2. Sala edukacyjna moze bye uzytkowana przez placowki oswiatowe, grupy
zorganizowane lub inne podmioty - za zgod^ Nadlesniczego Nadlesnictwa Limanowa,
a takze pod nadzorem pracownika Nadlesnictwa Limanowa i jest miejscem
przeznaczonym do edukaeji lesnej dzieci, mlodziezy i dorostych.
3. Wejscie na teren obiektu jest bezptatne.
4. Korzystanie dzieci i mlodziezy z obiektu jest mozliwe tylko pod opiekq osoby dorostej.
5. Przed przyst^pieniem do korzystania z Izby Lesnej Nadlesnictwa Limanowa opiekun
grupy zorganizowanej powinien zapoznac si$ z Regulaminem udziatu w zajpciach
z zakresu edukaeji przyrodniczo-lesnej w Nadlesnictwie Limanowa (dost^pny
na stronie http://www.limanowa.krakow.lasv.qov.pl), a nastppnie wypetnic kart§
zgtoszenia i dostarezye j^ do siedziby Nadlesnictwa, przy ulicy Kopernika 3
w Limanowej, osobiscie lub mailowo na adres: limanowa@krakow.lasv.qov.pl.
6. Pojemnosc sali wynosi jednoczesnie 30 osob.
7. Zajpcia odbywaj^ si§ w dniach i godzinach pracy Nadlesnictwa. Zajpcia planowane
w trakeie dni wolnych, swi^tecznych lub godzin popotudniowych odbywaj^
si§ na podstawie indywidualnej zgody Nadlesniczego.
8. Obiekt edukacyjny, jak i przylegte do niego tereny mogq stanowic zrodto roznorakich
zagrozeh - w zwi^zku z tym, petnq odpowiedzialnosc za dzieci na terenie obiektu
ponosz^ ich opiekunowie.
9. Na terenie obiektu obowi^zuje zakaz spozywania napojow alkoholowych, innych
uzywek oraz palenia papierosow.
10. Podczas korzystania z obiektu zabrania sip
niszczenia infrastruktury, tablic
tematycznych, eksponatow,
zasmiecania terenu.
11. Na terenie obiektu nakazane jest:
• przestrzeganie zasad BMP, zasad p.poz,
• zachowanie czystosci,
• przestrzeganie obowipzujpcych przepisow przeciwpozarowych,
• dbatosc o wszystkie urzpdzenia i eksponaty.
12. Za zniszczenia powstate podczas korzystania z sali edukacyjnej odpowiada i ponosi
odpowiedzialnosc (rowniez materialnp) opiekun wycieczki, ktory jest zobowipzany
do cipgtej obecnosci w czasie korzystania z sali.
13. Podczas korzystania z obiektu nalezy stosowac sip do wskazowek pracownikow
Nadlesnictwa Limanowa.
14. Nadlesnictwo Limanowa nie ponosi odpowiedzialnosci za wypadki powstate podczas
korzystania z obiektu. Uzytkownicy korzystajp z niego na wtasnp odpowiedzialnosc
i odpowiadajp materialnie za wyrzpdzone szkody. Za rzeezy pozostawione na terenie
obiektu Nadlesnictwo Limanowa nie ponosi odpowiedzialnosci.
15. Wszelkie zauwazone nieprawidtowosci, uszkodzenia urzqdzeh, zagrozenia majpee
wptyw
na
bezpieczehstwo
uezestnikow
nalezy
bezzwtocznie
zgtaszac
do przedstawiciela Nadlesnictwa.

Zalqcznik nr 1 do Zarzqdzenia nr 13/2020
Nadlesniczego NadleSnictwa Limanowa z dnia 24 marca 2020 r.

16. W zakresie spraw nienormowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje
pracownik Nadlesnictwa Limanowa w uzgodnieniu z Nadlesniczym Nadlesnictwa
Limanowa.

Zalqcznik nr 2 do Zarz^dzenia nr 13/2020
Nadle^niczego Nadlesnictwa Limanowa z dnia 24 marca 2020 r.

Regulamin korzystania ze sciezek przyrodniczo - lesnych
w Nadlesnictwie Limanowa
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

Sciezki przyrodniczo - lesne (zwane takze dale] zamiennie „Sciezk^”) zlokalizowane
na terenie Nadlesnictwa Limanowa to: „Ostra” oraz „Lubogoszcz".
Korzystanie ze sciezek edukacyjnych odbywa si§ na wtasn^ odpowiedzialnosc.
Sciezki edukacyjne Nadlesnictwa Limanowa s^ przystosowane do uzytku pieszego.
W czasie burz i silnych wiatrow, gradu, okisci odwiedzajqcy sciezk§ powinni
dla wtasnego bezpieczeristwa opuscic teren.
Nadlesnictwo Limanowa nie odpowiada za ukqszenia (kleszcze, pszczoty, osy,
szerszenie, zmije, komary itp.) oraz za inne nieprzewidziane zdarzenia wynikte
ze spotkania ze zwierz^tami.
Uzytkownicy sciezki powinni posiadac odziez i obuwie odpowiednie do korzystania
z niej.
Grupy zorganizowane powinny miec zapewnione sity i srodki do udzielenia pierwszej
pomocy.
Grupa zorganizowana odpowiada za pozostawienie po sobie porz^dku na sciezce
przyrodniczo - lesnej.
Korzystajqc ze sciezki nalezy przestrzegac nast^puj^cych zasad i zakazow:
a. przestrzegania
bezpieczenstwa
(Nadlesnictwo
Limanowa nie ponosi
odpowiedzialnosci
za
wypadki
spowodowane
nieostroznosciq
korzystajqcego oraz niewtasciwym uzytkowaniem infrastruktury turystycznej),
b. przestrzegania zasad zgodnego wspotzycia wszystkich uczestnikow
korzystaj^cych ze sciezki,
c. zakazu zaktocania ciszy, ptoszenia, chwytania i zabijania dziko zyj^cych
zwierzqt, niszczenia gniazd, nor i legowisk, niszczenia drzew i krzewow,
d. zabrania si$ zasmiecania terenu,
pozostawiania
resztek pozywienia
i opakowah, zanieczyszczania powietrza i gleby,
e. na terenie sciezki, a takze w bezposrednim jej otoczeniu, obowi^zuje zakaz
spozywania napojow alkoholowych, innych uzywek, palenia wyrobow
tytoniowych oraz uzywania otwartego ognia.
Opiekunowie grup zorganizowanych dzieci, mtodziezy i osob dorostych
S3 odpowiedzialni za zachowanie swoich podopiecznych.
Dzieci mog^ przebywac na terenie sciezki edukacyjnej wyt^cznie pod opiek^
rodzicow b^dz opiekunow, ktorzy ponosz^ za nie petn^ odpowiedzialnosc.
Za wszelkie uszkodzenia mienia petn^ odpowiedzialnosc materialn^ ponosi osoba,
ktora wyrzqdzita szkod^ lub jej prawni opiekunowie.
Nadlesnictwo Limanowa nie ponosi odpowiedzialnosci za uszkodzenia lub zagubienie
mienia prywatnego uzytkownikow korzystaj^cych z ww. obiektu.
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14. Nadlesnictwo nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie wypadki i zdarzenia
spowodowane nieprzestrzeganiem zarowno regulaminu obiektu, jak i ogolnych zasad
BHP.
15. W przypadku grup zorganizowanych, osoba odpowiedzialna za grup$ (organizator
wycieczki) przebywa z uczestnikami caly czas, zobowi^zana jest takze zapoznac
uczestnikbw z regulaminem oraz ponosi petn^ odpowiedzialnosc za bezpieczenstwo
uczestnikow, a w szczegolnosci: za zapoznanie uczestnikbw z zagrozeniami (alergie,
uk^szenia) oraz rozpoznaniem czy nie ma przeciwwskazari do uczestnictwa
w zaj^ciach; za zapewnienie aby uzytkownicy posiadali odpowiedni^ odziez, obuwie;
zapewnia sity i srodki do udzielenia pierwszej pomocy.
16. W czasie burz i silnych wiatrbw, gradu, okisci odwiedzaj^cy sciezk$ powinni
dla wtasnego bezpieczenstwa opuscic sciezk^ edukacyjn^ i udac si? w bezpieczne
miejsce. W trakcie pobytu na sciezce, w momencie duzej wilgotnosci powietrza,
opadbw deszczu bqdz sniegu, mozliwe jest wyst^pienie sliskiego podtoza.
17. Podczas korzystania ze sciezki obowi^zuje ruch pieszy po wyznaczonej sciezce
w sposbb nie powoduj^cy zniszczenia lub uszkodzenia drzew, krzewbw oraz innych
roslin. Zejscie ze sciezki odbywa si? na wtasn? odpowiedzialnosc.
18. Podczas korzystania ze sciezki zabrania si?: niszczenia drzew, krzewbw oraz innych
roslin, niszczenia terenu, palenia ognisk w miejscach do tego nieprzeznaczonych,
niszczenia urz^dzeh turystycznych, zaktbcania spokoju, jazdy pojazdami
mechanicznymi i konnymi, chwytania i straszenia zwierzqt, jazdy rowerem
w miejscach do tego nieprzeznaczonych, zasmiecania terenu, rozstawiania
namiotbw, przyczep kempingowych lub pojazdbw turystycznych.
19. Podczas korzystania ze sciezki nalezy zapoznac si? z zagrozeniami wyst?puj^cymi
w lesie, w szczegolnosci :
- zwiqzanymi z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (wiatr, burza,
wysokie, niskie temperatury, grad, okisc) oraz z zagrozeniem pozarowym;
- zagrozeniami wynikaj^cymi z trudnych warunkbw terenowych - wykroty, jary,
stoki, bagna i inne miejsca niebezpieczne (mozliwosc potkni?cia,
poslizgni?cia);
- zagrozeniami zwi^zanymi z upadkiem przedmiotbw z wysokosci (np. konary,
gat?zie, drzewa);
- zagrozeniami
zwi?zanymi
z
prac?
srodkbw
transportowych
oraz transportowanym materiatem (m.in. drewnem);
- zagrozeniami w miejscach sktadowania i magazynowania surowca drzewnego;
- zagrozeniami
w
miejscach
oddziatywania
czynnikbw
szkodliwych
i niebezpiecznych (m.in. srodki ochrony roslin, spaliny);
- zagrozeniami zwi?zanymi z ekspozycj? na szkodliwe czynniki biologiczne
(m.in. mozliwosc uk?szenia przez owady, kleszcze, zmije, wptyw roslin:
pytki, kolce, ciernie, wiasciwosci parz?ce, gleba: wirusy, bakterie, grzyby);
- zagrozeniami wynikaj?cymi z obecnosci osbb postronnych;
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- zagrozeniami ze strony materiatow wybuchowych i innych przedmiotow
niebezpiecznych mog^cych przypadkiem znajdowac si^ na terenie lasow;

20.

21.

22.

23.

24.

- zagrozeniami zwi^zanymi z s^siedztwem drog, szlakow kolejowych, linii
i urz^dzen energetycznych i teleenergetycznych;
- zagrozeniami odzwierz^cymi;
- mozliwosci^ zabl^dzenia w lesie.
W przypadku gdy grupa zorganizowana, chciataby odbyc zaj^cia edukacyjne
na sciezce oraz skorzystac z pomocy pracownika Nadlesnictwa Limanowa
opiekunowie
zobowi^zani do zapoznania si? z Regulaminem udziatu
w zajpciach z zakresu edukacji przyrodniczo-lesnej w Nadlesnictwie Limanowa
(dost?pny na stronie http://www.limanowa.krakow.lasv.qov.pl lub w biurze
Nadlesnictwa Limanowa), a nast?pnie do wypetnienia karty zgtoszenia i dostarczenia
jej do siedziby Nadlesnictwa, przy ulicy Kopernika 3 w Limanowej, osobiscie lub
mailowo na adres: limanowa@krakow.lasv.qov.pl.
W uzasadnionych przypadkach Nadlesnictwo Limanowa moze wyt?czyc sciezk?
z uzytkowania, w szczegolnosci, gdy wyst^pi? czynniki, ktore bezposrednio b?d?
zagrazac zdrowiu i bezpieczehstwu jej uzytkownikom, jak rowniez w sytuacji
gdy uzytkowanie sciezki b?dzie ograniczato prowadzenie gospodarki lesnej przez
Nadlesnictwo Limanowa.
Wszystkie osoby przebywaj^ce na terenie sciezki edukacyjnej Nadlesnictwa
Limanowa zobowi^zane s? do bezwzgl?dnego przestrzegania postanowieh
niniejszego regulaminu.
Wszelkie nieprawidtowosci mog^ce miec wptyw na bezpieczehstwo oraz wszelkie
dostrzezone
uszkodzenia
infrastruktury
prosimy
niezwtocznie
zgtaszac
do Nadlesnictwa Limanowa telefonicznie pod numerem: 18 337 22 18 lub mailowo
na adres: limanowa@krakow.lasv.qov.pl
W zakresie spraw nienormowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje
Nadlesniczy Nadlesnictwa Limanowa.

Zat^cznik nr 3 do Zarz^dzenia nr 13/2020
Nadlesniczego Nadlesnictwa Limanowa z dnia 24 marca 2020 r.

Regulamin korzystania z wiat edukacyjnych w Nadlesnictwie Limanowa
1. Wtascicielem wiaty edukacyjnej jest Nadlesnictwo Limanowa z siedzib^ w Limanowej
przy ulicy Kopernika 3.
2. Wiata, jako miejsce edukacji przyrodniczo-lesnej, stuzy osobom indywidualnym
i grupom zorganizowanym.
3. Kazda osoba korzystaj^ca z obiektu wyraza zgod^ na postanowienia niniejszego
regulaminu i zobowi^zuje si$ do przestrzegania jego postanowien.
4. Wiaty edukacyjne w Nadlesnictwie Limanowa sq dost^pne we wszystkie dni w roku.
5. W przypadku grup zorganizowanych organizatorem moze bye wyt^eznie osoba
petnoletnia, bior^ca odpowiedzialnosc za pozostatych cztonkow grupy.
6. Dorosli korzystaj^ z wiaty na wtasn^ odpowiedzialnosc, a za osoby niepetnoletnie
odpowiedzialnosc przejmuj^ ich opiekunowie.
7. Wiaty edukacyjne nie s^ strzezone, dlatego ryzyko wynikaj^ce z uszkodzenia lub utraty
mienia korzystaj^cych z powyzszego obiektu ponosi osoba korzystaj^ca z obiektu.
8. Wiaty edukacyjne mog^ bye monitorowane przez odpowiednie stuzby Nadlesnictwa
Limanowa. Monitorowanie to, ma na celu zapobieganie zniszczeniom, zasmiecaniu
i innym dziataniom niepoz^danym.
9. Korzystaj^cy z wiaty zobowiqzani s^ do bezwzgl^dnego przestrzegania zasad ochrony
przeciwpozarowej.
10. Dopuszcza si§ rozpalanie ognia wyt^eznie w miejscu do tego przeznaczonym.
11. Korzystanie z ognia musi odbywac si$ od nadzorem osoby peinoletniej, przy czym:
• rozpalaj^cy ogieh zobowiqzany jest do zachowania szczegolnej ostroznosci przy
jego rozpalaniu, utrzymywaniu i gaszeniu;
•

po zakonezeniu pobytu pod wiat$ nalezy upewnic si§ o skuteeznym wygaszeniu
palenisk;

•

zabrania si§ pozostawiania palenisk bez nadzoru;

•

zapewnienie materiatow do palenia ognia lezy w gestii korzystajqcych z wiaty
(chyba, ze ustalono inaezej).
12. Nadlesnictwo Limanowa nie zaleca przebywania pod wiat^ w czasie burz, silnych
wiatrow, gradu, okisci i nie bierze na siebie odpowiedzialnosci za ich skutki — decyzj§
o pozostaniu pod wiat^ podezas ztych warunkow atmosferycznych korzystaj^cy z niej
podejmuj^ na wtasnq odpowiedzialnosc.
13. Osobom korzystaj^cym z obiektu zabrania si$, w szczegolnosci:
a. zasmiecania terenu,
b. wyrzucania odpadow domowych i komunalnych do koszy na smieci znajduj^cych
si^ na terenie obiektu,
c. pozostawiania pojazdow w sposob utrudniajqcy korzystanie z obiektu innym
uzytkownikom,
d. prowadzenia dziatalnosci ustugowej lub handlowej,
e. puszczania luzem zwierz^t domowych,
f. korzystania z otwartego ognia na terenie obiektu, a takze w jego bezposrednim
s^siedztwie.
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14. Nadlesnictwo Limanowa nie odpowiada za uk^szenia korzystaj^cych z wiaty
edukacyjnej przez owady i zwierz^ta oraz za inne nieprzewidywane zdarzenia wynikte
na skutek spotkania ze zwierz^tami, a takze za powstate alergie, uczulenia i zatrucia
grzybami lub roslinami.
15. Zabrania si§ niszczenia lub uzywania infrastruktury i wyposazenia wiaty edukacyjnej
w sposob niezgodny z przeznaczeniem.
16. Zabrania si? niszczenia drzew i krzewow (wchodzenia na drzewo, scinania, tamania
gat?zi itp.) oraz ptoszenia, tapania i zabijania dzikich zwierz^t.
17. Przebywaj^cy pod wiat? zobowi^zani s? do kulturalnego zachowania,
niezagrazaj^cego bezpieczenstwu ludzi, zwierz^t oraz infrastruktury obiektu.
18. Podczas korzystania z pola biwakowego nalezy zapoznac si? z zagrozeniami
wyst?puj?cymi w lesie, w szczegolnosci:
a. zagrozeniami zwi?zanymi z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi
(wiatr, burza, wysokie, niskie temperatury, grad, okisc) oraz z zagrozeniem
pozarowym;
b. zagrozeniami wynikaj?cymi z trudnych warunkow terenowych - stoki, bagna i
inne miejsca niebezpieczne (mozliwosc potkni?cia, poslizgni?cia);
c. zagrozeniami zwi?zanymi z upadkiem przedmiotow z wysokosci (np. konary,
gat?zie, drzewa);
d. zagrozeniami zwi?zanymi z prac? srodkow transportowych oraz
transportowanym materiatem (m.in. drewnem);
e. zagrozeniami w miejscach sktadowania i magazynowania surowca drzewnego;
f. zagrozeniami w
miejscach
oddziatywania
czynnikow
szkodliwych
i niebezpiecznych (m.in. srodki ochrony roslin, spaliny);
g. zagrozeniami zwi?zanymi z ekspozycj? na szkodliwe czynniki biologiczne
(m.in. mozliwosc uk?szenia przez owady, kleszcze, zmije, wptyw roslin:
pytki, kolce, ciernie, wtasciwosci parz?ce, gleba: wirusy, bakterie, grzyby);
h. zagrozeniami wynikaj?cymi z obecnosci osob postronnych;
i. zagrozeniami ze strony materiatow wybuchowych i innych przedmiotow
niebezpiecznych mog?cych przypadkiem znajdowac si? na terenie lasbw;
j. zagrozeniami zwi?zanymi z s?siedztwem drog, szlakow kolejowych, linii
i urz?dzeh energetycznych i teleenergetycznych;
k. zagrozeniami odzwierz?cymi;
l. mozliwosci? zabt?dzenia w lesie.
19. Korzystajqcy z wiaty zobowi?zani s? do utrzymania tadu i porz?dku w trakcie pobytu.
20. Wszelkie nieprawidtowosci mog?ce miec wptyw na bezpieczehstwo oraz wszelkie
dostrzezone uszkodzenia infrastruktury, nieporz?dek lub inne nieprawidtowosci
nalezy zgtaszac w biurze Nadlesnictwa Limanowa (tel. 18 337 22 18) przed
rozpocz?ciem korzystania z wiaty.
21. Korzystaj?cy z wiaty ponosz? odpowiedzialnosc za szkody powstate podczas pobytu.
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22. Przebywaj^cy na terenie obiektu majq obowi^zek stosowac si^ do zaleceii
pracownikow Nadlesnictwa Limanowa.
23. Nadlesnictwo nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie wypadki, zdarzenia i szkody
spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego Regulaminu obiektu oraz ogolnych
zasad BMP.
24. W przypadku gdy grupa zorganizowana, chciataby odbyc zaj^cia edukacyjne opiekun
grupy zorganizowanej powinien zapoznac si§ z Regulaminem udziatu w zajpciach
z zakresu edukacji przyrodniczo-lesnej w Nadlesnictwie Limanowa (dost^pny na
stronie http://www.limanowa.krakow.lasv.qov.pl), a nast^pnie wypetnic kart§
zgtoszenia i dostarczyc jq do siedziby Nadlesnictwa, przy ulicy Kopernika 3
w Limanowej, osobiscie lub mailowo na adres: limanowa@krakow.lasv.qov.pl.
25. W zakresie spraw nienormowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje
Nadlesniczy Nadlesnictwa Limanowa.
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Regulamin korzystania z pola biwakowego „Wiatr6wki” w Nadlesnictwie
Limanowa
1. Pole biwakowe „Wiatr6wki” (zwane takze dalej zamiennie „Obiektem”)
zlokalizowane jest w lesnictwie Kiczora.
2. Regulamin okresla warunki korzystania z pola biwakowego „Wiatr6wki”
zarzqdzanego przez Nadlesnictwo Limanowa
3. Kazda osoba korzystaj^ca z obiektu wyraza zgod? na postanowienia niniejszego
regulaminu i zobowi^zuje si§ do przestrzegania jego postanowien.
4. Pole biwakowe „Wiatr6wki” jest dost^pne we wszystkie dni w roku.
5. Pole biwakowe nie jest strzezone, dlatego ryzyko wynikaj^ce z uszkodzenia
lub utraty mienia korzystaj^cych z powyzszego obiektu ponosi osoba korzystaj^ca
z obiektu.
6. Podczas wykonywania pojazdem manewrow na terenie obiektu nalezy zachowac
szczegoln^ ostroznosc, a takze nalezy bezwzgl^dnie przestrzegac przepisow
ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2002r., nr
236, poz.1998 ze zm.).
7. W przypadku kolizji lub wypadku na terenie obiektu obowiqzujq zasady i przepisy
ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2002r., nr 236
poz. 1998 ze zm.).
8. Kazda osoba korzystaj^ca z obiektu zobowi^zana jest do podporz^dkowania si§
poleceniom pracownikow Stuzby Lesnej.
9. Osobom korzystaj^cym z obiektu zabrania si?:
a. mycia, sprz^tania, nieawaryjnej naprawy pojazdu,
b. zasmiecania terenu,
c. wyrzucania odpadow domowych i komunalnych do koszy na smieci
znajduj^cych si? na terenie obiektu,
d. pozostawiania pojazdow w sposob utrudniaj^cy korzystanie z obiektu innym
uzytkownikom,
e. pozostawiania pojazdow w sposob utrudniaj^cy akcje zwi^zane z gaszeniem
pozarow,
f. prowadzenia dziatalnosci ustugowej lub handlowej,
g. puszczania luzem zwierz^t domowych,
h. pozostawiania przyczep kempingowych lub pojazdow turystycznych na czas
dtuzszy niz 24 godziny,
i. korzystania z otwartego ognia na terenie obiektu, a takze w jego bezposrednim
s^siedztwie.
10. Nalezy korzystac z wyposazenia obiektu w sposob zgodny z
jego
przeznaczeniem.
11. Nadlesnictwo Limanowa nie ponosi odpowiedzialnosci za negatywne zdarzenia,
ktore
mogq
zaistniec
w
przypadku
nieostroznosci
korzystajcjcego
lub nieprzestrzegania niniejszego regulaminu, jak rowniez za wszelkie wypadki
i zdarzenia spowodowane nieprzestrzeganiem zarowno regulaminu obiektu, jak
i ogolnych zasad BMP.
12. Wczasie burz i silnych wiatrow, gradu, okisci odwiedzaj^cy pole biwakowe powinni
dla wtasnego bezpieczehstwa opuscic teren.
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10. Nadlesnictwo Limanowa nie odpowiada za uk^szenia (kleszcze, pszczoty, osy,
szerszenie, zmije, komary itp.) oraz za inne nieprzewidziane zdarzenia wynikle
ze spotkania ze zwierz^tami.
11. Korzystajqc z pola biwakowego nalezy przestrzegac nast^puj^cych zasad
i zakazow:
a. przestrzegania
bezpieczenstwa
(Nadlesnictwo
Limanowa nie ponosi
odpowiedzialnosci
za
wypadki
spowodowane
nieostroznosci^
korzystaj^cego oraz niewtasciwym uzytkowaniem infrastruktury turystycznej),
b. przestrzegania zasad zgodnego wspotzycia wszystkich uczestnikow
korzystajqcych z pola biwakowego,
c. zakazu zaktocania ciszy, ptoszenia, chwytania i zabijania dziko zyj^cych
zwierz^t, niszczenia gniazd, nor i legowisk, niszczenia drzew i krzewow,
d. zabrania si? zasmiecania terenu,
pozostawiania resztek
pozywienia
i opakowan, zanieczyszczania powietrza i gleby,
e. na terenie pola biwakowego obowi^zuje zakaz spozywania napojow
alkoholowych, innych uzywek, palenia wyrobow tytoniowych oraz uzywania
otwartego ognia.
12. Podczas korzystania z pola biwakowego zabrania si?: niszczenia drzew, krzewow
oraz innych roslin, niszczenia terenu, niszczenia lub uzywania infrastruktury
i wyposazenia pola biwakowego w sposob niezgodny z przeznaczeniem, palenia
ognisk w miejscach do tego nieprzeznaczonych, niszczenia urz?dzeh
turystycznych, zaktocania spokoju, jazdy pojazdami mechanicznymi i konnymi,
chwytania i straszenia zwierz?t, jazdy rowerem w miejscach do tego
nieprzeznaczonych, zasmiecania terenu, k?pieli wzbiorniku retencyjnym.
13. Podczas korzystania z pola biwakowego nalezy zapoznac si? z zagrozeniami
wyst?puj?cymi w lesie, w szczegolnosci:
a. zagrozeniami zwi?zanymi z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi
(wiatr, burza, wysokie, niskie temperatury, grad, okisc) oraz z zagrozeniem
pozarowym;
b. zagrozeniami wynikajqcymi z trudnych warunkow terenowych - stoki, bagna
i inne miejsca niebezpieczne (mozliwosc potkni?cia, poslizgni?cia);
c. zagrozeniami zwiqzanymi z upadkiem przedmiotow z wysokosci (np. konary,
gatpzie, surowiec drzewny);
d. zagrozeniami
zwiqzanymi
z
prac?
srodkow
transportowych
oraz transportowanym materiatem (m.in. drewnem);
e. zagrozenia mi w miejscach sktadowania i magazynowania surowca
drzewnego;
f. zagrozeniami
w
miejscach
oddziatywania
czynnikow
szkodliwych
i niebezpiecznych (m.in. srodki ochrony roslin, spaliny);
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g. zagrozenia mi zwiqzanymi z ekspozycjq na szkodliwe czynniki biologiczne
(m.in. mozliwosc uk^szenia przez owady, kleszcze, zmije, wptyw roslin:
pyfki, kolce, ciernie, wtasciwosci parzqce, gleba: wirusy, bakterie, grzyby);
h. zagrozeniami wynikaj^cymi z obecnosci osob postronnych;
i. zagrozeniami ze strony materialow wybuchowych i innych przedmiotow
niebezpiecznych mog^cych przypadkiem znajdowac si^ na terenie lasow;
j. zagrozeniami zwi^zanymi z s^siedztwem drog, szlakow kolejowych, linii
i urz^dzen energetycznych i teleenergetycznych;
k. zagrozenia mi odzwierz^cymi;
l. mozliwosci^ zabt^dzenia w lesie.
14. W uzasadnionych przypadkach Nadlesnictwo Limanowa moze wyl^czyc pole
biwakowe z uzytkowania, w szczegolnosci, gdy wyst^pi^ czynniki, ktore
bezposrednio bpd^ zagrazac zdrowiu i bezpieczehstwu jej uzytkownikom,
jak rowniez w sytuacji gdy uzytkowanie sciezki b^dzie ograniczato prowadzenie
gospodarki lesnej przez Nadlesnictwo Limanowa.
15.Wszelkie uwagi uzytkownikow o obiekcie prosz§ zgtaszac miejscowemu
lesniczemu lub do biura Nadlesnictwa Limanowa tel. 18 337 22 18 (mail:
limanowa@krakow.lasv.qov.pl).
16. W zakresie spraw nieunormowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje
Nadlesniczy Nadlesnictwa Limanowa.

