ZARZADZENIE nr/^/2020
Nadlesniczego Nadlesnictwa Limanowa
w Limanowej
z dnia 24-03.2020 r.
w sprawie w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z obiektow malej
retencji zlokalizowanych na terenie Nadlesnictwa Limanowa

ZG.715.23.2020
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 Pahstwowe
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
Pahstwowe, zarz^dzam
co nast^puje:
§1
Wprowadzam do stosowania nast^puj^ce dokumenty:
1. Regulamin korzystania z obiektow matej retencji zlokalizowanych na terenie
Nadlesnictwa Limanowa.
§2
Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

NADLRSVTCZY
Nadlesnic^fLimanowa

Wq/cmlk Lukacz

Zatqcznik nr 1 do Zarzgdzenia nr 12/2020
NadleSniczego Nadlesnictwa Limanowa z dnia 24 marca 2020 r.

Regulamin korzystania z obiektow matej retencji zlokalizowanych na terenie
Nadlesnictwa Limanowa
1. Obiekty matej retencji (zwanej takze dalej zamiennie „Obiektami”) w postaci zbiornikow
S3 wtesnosci^ Nadlesnictwa Limanowa i zlokalizowane S3 na terenie nast$puj3cych
lesnictw Nadlesnictwa Limanowa: Kostrza, topieri, Lubogoszcz, Mogielica i Kiczora.
2. W skted obiektow matej retencji wchodz3: zbiorniki retencyjne oraz przeptawka dla ryb.
3. Obiekty matej retencji na terenie Nadlesnictwa Limanowa powstaty w ramach projektu
„Przeciwdziatenie skutkom odptywu wod opadowych na terenach gorskich.
Zwi^kszenie retencji i utrzymanie potokow oraz zwi3zanej z nimi infrastruktury w
dobrym stanie", sfinansowanym z programu Infrastruktura i Srodowisko.
4. Obiekty matej retencji mog3 bye uzytkowane przez osoby fizyezne lub inne podmioty.
5. Obiekty matej retencji S3 obiektami przeznaczonymi do zapobiegania suszy, petni3
funkcje przeciwpowodziowe, podtrzymuj3 poziom wod gruntowych, podtrzymuj3
podziemne zasilanie zrodlisk, utrzymuj3 ostoje flory i fauny wodnej, wodno-btetnej lub
okresowo zwi3zanej z wod3, oczyszczaj3 wod^, ograniczaj3 erozj$, stanowi3
wodopoje dla dzikich zwierz3t, petni3 rowniez funkcje rekreacyjno - turystyezne.
6. Obiekty matej retencji, jak i przylegte do niego tereny mog3 stanowiezrodte roznorakich
zagrozeh - Nadlesnictwo Limanowa nie ponosi odpowiedzialnosci za wypadki
powstate podezas korzystania z Obiektow. Uzytkownicy korzystaj3 z Obiektow na
wtasn3 odpowiedzialnosc i odpowiadaj3 materialnie za wyrz3dzone podezas
korzystania z Obiektow szkody. Za rzeezy pozostawione na terenie Obiektow
Nadlesnictwo Limanowa nie ponosi odpowiedzialnosci.
7. Osobom korzystaj3cym z obiektow matej retencji zabrania si^:
a. k3pieli w zbiornikach retencyjnych, przeptawce;
b. potowu ryb;
c. korzystania z pomostu w sposob nieodpowiedni;
d. mycia, sprz3tania pojazdu przy wykorzystaniu wody z obiektow matej retencji;
e. zasmiecania terenu;
f. wyrzucania odpadow domowych i komunalnych do obiektow matej retencji;
g. pozostawiania pojazdow w sposob utrudniaj3cy korzystanie z obiektow innym
uzytkownikom;
h. pozostawiania pojazdow w sposob utrudniaj3cy akcje zwi3zane z gaszeniem
pozarow;
i. prowadzenia dziatalnosci ustugowej lub handlowej;
j. puszczania luzem zwierz3t domowych, k3pieli zwierz3t domowych;
k. korzystania z otwartego ognia na terenie obiektu i w jego bezposrednim
S3siedztwie;
l. niszczenia drzew, krzewow oraz innych roslin;
m.niszczenia terenu, niszczenia lub uzywania infrastruktury i wyposazenia
obiektow matej retencji w sposob niezgodny z przeznaczeniem;
n. zaktocania spokoju;
o. palenia ognisk w miejscach do tego nieprzeznaczonych;
p. jazdy pojazdami mechanicznymi i konnymi;
q. chwytania i straszenia dzikich zwierz3t;
r. zasmiecania terenu.

Za*3cznik nr 1 do Zarz^dzenia nr 12/2020
Nadlesniczego Nadle^nictwa Limanowa z dnia 24 marca 2020 r.
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9.

10.
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12.

W czasie burz i silnych wiatrow, gradu, okisci korzystaj^cy z obiektow matej retencji
powinni dla wtasnego bezpieczehstwa opuscic Obiekty.
Podczas korzystania z obiektow matej retencji nalezy zapoznac si§ z zagrozeniami
wyst^puj^cymi w lesie:
a. zwi^zanymi z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (wiatr, burza,
wysokie, niskie temperatury, grad, okisc) oraz z zagrozeniem pozarowym;
b. zagrozenia wynikaj^ce z trudnych warunkow terenowych - stoki, bagna i inne
miejsca niebezpieczne (mozliwosc potkni^cia, poslizgni^cia);
c. zagrozenia zwi^zane z upadkiem przedmiotow z wysokosci (np. konary,
gat^zie, drzewa);
d. zagrozenia zwi^zane z prac^ srodkow transportowych oraz transportowanym
materiatem (m.in. drewnem);
e. zagrozenia w miejscach sktadowania i magazynowania surowca drzewnego;
f. zagrozenia
w
miejscach
oddziatywania
czynnikow
szkodliwych
i niebezpiecznych (m.in. srodki ochrony roslin, spaliny);
g. zagrozenia zwi^zane z ekspozycj^ na szkodliwe czynniki biologiczne (m.in.
mozliwosc ukcjszenia przez owady, kleszcze, zmije, wptyw roslin: pytki,
kolce, ciernie, wtasciwosci parz^ce, gleba: wirusy, bakterie, grzyby);
h. zagrozenia wynikaj^ce z obecnosci osob postronnych;
i. zagrozenia ze strony materiatow wybuchowych i innych przedmiotow
niebezpiecznych mog^cych przypadkiem znajdowac si$ na terenie lasow;
j. zagrozenia zwi^zane z ssjsiedztwem drog, szlakow kolejowych, linii i urz^dzeh
energetycznych i teleenergetycznych;
k. zagrozenia odzwierz^ce;
l. mozliwosc zabt^dzenia w lesie.
W uzasadnionych przypadkach Nadlesnictwo Limanowa moze wyt^czyc obiekty
matej retencji z uzytkowania i powszechnego do nich dost^pu, w szczegolnosci, gdy
wyst^pi^ czynniki, ktore bezposrednio b^d^ zagrazac zdrowiu i bezpieczehstwu jej
uzytkownikom.
Wszelkie zauwazone nieprawidtowosci, uszkodzenia urz^dzeh, zagrozenia maj^ce
wptyw na bezpieczenstwo korzystaj^cych z obiektow matej retencji nalezy
bezzwtocznie zgtaszac do Nadlesnictwa Limanowa telefonicznie (tel. 18 337 22 18)
lub e-mailowo (limanowa@krakow.lasv.qov.pl).
W zakresie spraw nieunormowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje
Nadlesniczy Nadlesnictwa Limanowa.

