Zarządzenie nr 31/2020
Nadleśniczego Nadleśnictwa Lubartów
z dnia 15 lipca 2020 r.
w sprawie wprowadzenia „Regulaminu miejsc postoju pojazdów w Nadleśnictwie Lubartów”,
„Regulaminu korzystania ze ścieżek edukacyjnych i przyrodniczo-leśnych w Nadleśnictwie
Lubartów” oraz „Regulaminu korzystania z wiat i innych kubaturowych urządzeń turystycznych
w Nadleśnictwie Lubartów”
(Znak sprawy ZG.715.34.2020)

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 62 z
poźn. zm.) oraz § 22 ust. 3 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe,
stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 50 Ministra Ochrony Środowiska Zasobów
Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r., w sprawie nadania Statutu Państwowemu
Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe, mając na względzie pismo Dyrektora Generalnego
Lasów Państwowych z dnia 16 czerwca 2020 r. (Zn. Spr. ZE.715.4.10.2020)
postanawiam, co następuje:
§1
1. Wprowadzam do stosowania „Regulamin miejsc postoju pojazdów w Nadleśnictwie
Lubartów” stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.
2. Wprowadzam do stosowania, „Regulamin korzystania ze ścieżek edukacyjnych,
przyrodniczo-leśnych w Nadleśnictwie Lubartów" stanowiący załącznik
nr 2
do zarządzenia.
3. Wprowadzam do stosowania ,,Regulamin korzystania z wiat i innych kubaturowych
urządzeń turystycznych w Nadleśnictwie Lubartów" stanowiący załącznik. nr 3
do zarządzenia.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Marek Kołtun
Nadleśniczy
(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

Załącznik nr. 1 do zarządzenia nr 31/2020 z dnia 15 lipca 2020 r. (znak sprawy ZG.715.34.2020)
Lubartów, 15 Lipca 2020

Regulaminu miejsc postoju pojazdów w Nadleśnictwie Lubartów

1. Regulamin miejsca postoju pojazdów określa warunki korzystania z miejsc postoju
pojazdów zarządzanych przez Nadleśnictwo Lubartów.
2. Każda osoba korzystająca z miejsca postoju pojazdów wyraża zgodę na postanowienia
niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
3. Miejsce postoju pojazdów jest dostępne we wszystkie dni w roku.
4. Miejsce postoju pojazdów nie jest strzeżone, dlatego ryzyko wynikające z uszkodzenia
lub utraty pojazdu lub jego wyposażenia, a także utraty przedmiotów pozostawionych
w pojeździe, ponosi wyłącznie osoba korzystająca z miejsca postoju.
5. Podczas wykonywania pojazdem manewrów na terenie miejsca postoju należy zachować
szczególną ostrożność i poruszać się z prędkością nie większą niż 10 km/h, a także
należy bezwzględnie przestrzegać przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo
o ruchu drogowym (Dz. U. 1997 Nr 98,poz. 602 ze zm.).
6. W przypadku kolizji lub wypadku na terenie miejsca postoju - obowiązują zasady i
przepisy określone ustawą z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym
(Dz. U. 1997 Nr 98, poz. 602 ze zm.).
7. Każda z osób korzystających z miejsca postoju, zobowiązana jest do podporządkowania
się poleceniom pracowników Służby Leśnej.
8. Osobom korzystającym z miejsca postoju zabrania się:
8.1.

wykonywania jakichkolwiek czynności związanych z obsługą techniczną pojazdu;

8.2.

mycia, sprzątania, naprawy pojazdów;

8.3.

zaśmiecania terenu;

8.4.

wyrzucania odpadów domowych i komunalnych do koszy na śmieci znajdujących
się na miejscu postoju;

8.5.

pozostawiania pojazdów w sposób utrudniający korzystanie innym użytkownikom
z miejsca postoju;

8.6.

pozostawiania pojazdów w sposób utrudniający korzystanie z dróg pożarowych;

8.7.

prowadzenia działalności usługowej lub handlowej bez stosownej zgody
Nadleśniczego oraz innych kompetentnych organów;

8.8.

puszczania luzem zwierząt domowych;

8.9.

rozstawiania namiotów;
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8.10.

pozostawiania przyczep kempingowych lub pojazdów turystycznych na czas
dłuższy niż jedna doba (24 godziny);

8.11.

rozpalania ognisk korzystania z otwartego ognia na terenie miejsca postoju;

8.12.

sprzedaży płodów runa leśnego zebranych w lesie na terenie miejsc postoju
pojazdów;

9. Należy korzystać wyposażenia miejsca postoju w sposób zgodny z przeznaczeniem.
10. Wszelkie uwagi użytkowników o miejscu postoju pojazdów proszę zgłaszać do biura
Nadleśnictwa Lubartów (tel. 81 855 23 14)

Załącznik nr. 2 do zarządzenia nr 31/2020 z dnia 15 lipca 2020 r. (znak sprawy ZG.715.34.2020)
Lubartów, 15 Lipca 2020

Regulaminu korzystania ze ścieżek edukacyjnych i przyrodniczo-leśnych w
Nadleśnictwie Lubartów

1. Niniejszy regulamin określa warunki korzystania ze ścieżek edukacyjnych,
przyrodniczo-leśnych zarządzanych przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy
Państwowe Nadleśnictwo Lubartów, zwanych dalej w niniejszym regulaminie,
„ścieżkami".
2. Każda osoba korzystająca ze ścieżek wyraża zgodę na postanowienia niniejszego
regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

3. Ścieżki dostępne są we wszystkie dni w roku, z wyjątkiem okresów spowodowanych
zdarzeniami szczególnego znaczenia.
4. Korzystanie ze ścieżek odbywa się dobrowolnie i na własną odpowiedzialność.

5. Opiekunowie grup zorganizowanych dzieci, młodzieży i dorosłych są odpowiedzialni
za zachowanie swoich podopiecznych.
6. Dzieci mogą przebywać na terenie ścieżki wyłącznie pod opieką rodziców bądź
opiekunów, którzy ponoszą za nie pełną odpowiedzialność.

7. Za wszelkie uszkodzenia infrastruktury na ścieżce pełną odpowiedzialność materialną
ponosi osoba, która szkodę wyrządziła lub jej opiekunowie prawni.
8. Każda z osób korzystających ze ścieżek zobowiązana jest do podporządkowania
się poleceniom pracowników Służby Leśnej lub też innych osób działających w
imieniu Nadleśnictwa Lubartów.

9. W przypadku grup zorganizowanych osoba odpowiedzialna (organizator wycieczki)
przebywa z uczestnikami cały czas, zobowiązana jest zapoznać uczestników
z regulaminem, ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo, w szczególności:
9.1 Zapoznanie uczestników z zagrożeniami (alergie, ukąszenia, itp.) oraz ustalenie
czy nie ma przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach;
9.2 Za zapewnienie, aby uczestnicy posiadali odpowiednią odzież, obuwie
do korzystania z obiektu;
9.3 Zapewnia siły i środki do udzielania pierwszej pomocy;
9.4 Odpowiada za pozostawienie porządku po zwiedzaniu.
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10. W czasie burz silnych wiatrów odwiedzający ścieżkę powinni dla własnego
bezpieczeństwa opuścić ścieżkę edukacyjną i udać się w bezpieczne miejsce.
11. Nadleśnictwo nie odpowiada za ukąszenia (kleszcze, pszczoły, osy, szerszenie,
żmije, komary itp.) oraz za inne nieprzewidziane zdarzenia wynikłe wskutek spotkania
ze zwierzętami, a także alergie, uczulenia i zatrucia grzybami lub roślinami.
12. W trakcie pobytu na ścieżce, w momencie dużej wilgotności powietrza bądź opadów
atmosferycznych, należy zachować szczególną ostrożność ze względu na możliwość
wystąpienia śliskiego podłoża.
13. Wszelkie nieprawidłowości mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo korzystania
z obiektu oraz dostrzeżone uszkodzenia infrastruktury nieporządek prosimy
niezwłocznie zgłaszać do biura Nadleśnictwa Lubartów (nr tel.: 81 855 23 14).
14. Nadleśnictwo nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie wypadki zdarzenia
spowodowane nieprzestrzeganiem regulaminu obiektu oraz ogólnych zasad BHP.
15. W przypadku, gdy grupa zorganizowana chciałaby odbyć zajęcza na ścieżce oraz
skorzystać z pomocy pracownika Nadleśnictwa Lubartów, opiekunowie zobowiązani
są do telefonicznej rezerwacji terminu pod numerem telefonu: 81 855 23 14
i dostarczenie podpisanego zgłoszenia na zajęcia lub przestanie go na adres email:
lubartow@lublin.lasy.gov.pl.
Formularz zgłoszenia dostępny jest na stronie internetowej:
https://lubartow.lublin.lasy.gov.pl/documents/10683/32949910/Wniosek+o+zaj%C4%
99cia+edukacyjne/b60db945-503f-e28e-f0d8-a50fd8aa293f
lub w biurze Nadleśnictwa Lubartów.

Podczas korzystania ze ścieżek zezwala się na:
1. Pieszy ruch zwiedzających po wyznaczonej ścieżce w sposób nie powodujący
zniszczenia lub szkodzenia drzew, krzewów a także runa leśnego. Zejście ze ścieżki
odbywa się na własną odpowiedzialność.
2. Nieodpłatne fotografowanie dla celów prywatnych i komercyjnych.
3. Zbieraniem na własne potrzeby: opadłych liści, nasion, szyszek, owoców, pędów
i innych części roślin ze ścieżki. Jednocześnie Nadleśnictwo informuje, ze zbieranie
powyższych przedmiotów odbywa się na własną odpowiedzialność oraz zgodnie
z uregulowaniami prawnymi dot. ochrony przyrody. Należy mieć świadomość,
ze niektóre rośliny maja właściwości trujące.
4. Korzystanie z urządzeń edukacyjnych zgodnie z ich przeznaczeniem.

Podczas korzystania ze ścieżek zabrania się:
1. Niszczenia lub uszkadzania drzew, krzewów lub runa leśnego.
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2. Niszczenia terenu oraz palenia ognisk w miejscach do tego nieprzeznaczonych.
3. Niszczenia urządzeń turystycznych lub korzystania z nich w sposób do tego
nie przeznaczony.
4. Jazdy pojazdami mechanicznymi i konnymi oraz jazdy rowerem poza miejscami
do tego wyznaczonymi.
5. Płoszenia, chwytania i zabijania zwierząt.
6. Puszczania luzem zwierząt domowych.
7. Zaśmiecania terenu.
8. Rozstawiania namiotów, przyczep kempingowych oraz pojazdów turystycznych poza
miejscami wyznaczonymi.

Regulamin obowiązuje od dnia 15.07.2020 do odwołania.

Załącznik nr. 3 do zarządzenia nr 31/2020 z dnia 15 lipca 2020 r. (znak sprawy ZG.715.34.2020)
Lubartów, 15 Lipca 2020

Regulaminu korzystania z wiat i innych kubaturowych urządzeń turystycznych w
Nadleśnictwie Lubartów

1. Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z wiat i innych kubaturowych
urządzeń turystycznych, których właścicielem jest Państwowe Gospodarstwo Leśne
Lasy Państwowe Nadleśnictwo Lubartów, zwanych dalej w niniejszym regulaminie
wiatami.
2. Każda osoba korzystająca z wiat wyraża zgodę na postanowienia niniejszego
regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
3. Wiaty, jako miejsca edukacji przyrodniczo - leśnej służą osobom indywidualnym
jak grupom zorganizowanym. Dostępne są we wszystkie dni w roku, z wyjątkiem
okresów spowodowanych zdarzeniami szczególnego znaczenia. Miejsce do
rozpalenia ogniska jest dostępne po wcześniejszym dokonaniu rezerwacji i
otrzymaniu zgody Nadleśniczego Nadleśnictwa Lubartów.
4.

Opiekunowie grup zorganizowanych: dzieci, młodzieży i dorosłych są odpowiedzialni
za zachowanie swoich podopiecznych.

5. Za wszelkie uszkodzenia pełną odpowiedzialność materialną ponosi osoba, która
szkodę wyrządza lub jej opiekunowie prawni.
6. Osoby korzystające z wiat zobowiązane są do bezwzględnego przestrzegania zasad
ochrony przeciwpożarowej.
7.

Każda z osób korzystających z wiat lub innych kubaturowych urządzeń turystycznych
zobowiązana jest do podporządkowania się poleceniom pracowników Służby Leśnej
lub też innych osób działających w imieniu Nadleśnictwa Lubartów

8.

Rozpalanie ognisk dozwolone jest tylko w miejscach do tego przeznaczonych.
Korzystanie z ognia musi odbywać się pod nadzorem osoby pełnoletniej, przy czym

8.1. Rozpalający ogień zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności przy
jego rozpalaniu, utrzymywaniu oraz gaszeniu
8.2. Po zakończeniu pobytu pod wiatą należy upewnić się o skutecznym wygaszeniu
paleniska;
8.3. Zabrania się pozostawiania palenisk bez nadzoru,
8.4. 8.4.Zapewnienie materiałów do palenia ognia leży po stronie korzystającego
8.5. z wiaty
9. Nadleśnictwo Lubartów nie zaleca korzystania z wiat w czasie burz i silnych wiatrów
oraz nie bierze odpowiedzialności za ich skutki - decyzje o pozostaniu pod wiatą
podejmuje korzystający na własną odpowiedzialność.
10. Nadleśnictwo nie odpowiada za ukąszenia (kleszcze, pszczoły, osy, szerszenie,
żmije, komary itp.) oraz za inne nieprzewidziane zdarzenia wynikłe wskutek spotkania
ze zwierzętami, a także alergie, uczulenia i zatrucia grzybami lub roślinami
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11. Na terenie wiat zabrania się puszczania luzem zwierząt domowych.

12. Na terenie wiat zabrania się niszczenia urządzeń turystycznych lub korzystania z nich
w sposób do tego nieprzeznaczony.
13. Zabrania się również niszczenia lub uszkadzania drzew, krzewów i innych roślin,
grzybów, porostów itp., a także płoszenia, chwytania i zabijania zwierząt.
14. Przebywający pod wiatą zobowiązani są do kulturalnego zachowania,
niezagrażającego bezpieczeństwu ludzi, zwierząt oraz infrastruktury obiektu oraz
utrzymania ładu i porządku a także uprzątnięcia po sobie śmieci.
15. Wszelkie nieprawidłowości mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo korzystania
z obiektu oraz dostrzeżone uszkodzenia infrastruktury i nieporządek prosimy
niezwłocznie zgłaszać do biura Nadleśnictwa Lubartów (tel. 81 855 23 14) przed
rozpoczęciem
16. Nadleśnictwo nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie wypadki i zdarzenia
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