Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 22/2020
REGULAMIN KORZYSTANIA MIEJSCA POSTOJU POJAZDÓW
1. Regulamin miejsca postoju pojazdów określa warunki korzystania z miejsc postoju pojazdów
zarządzanych przez Nadleśnictwo Baligród.
2. Każda osoba korzystająca z miejsca postoju pojazdów wyraża zgodę na postanowienia
niniejszego regulaminu i obowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
3. Miejsce postoju pojazdów jest dostępne nieodpłatnie we wszystkie dni w roku z wyjątkiem
okresów spowodowanych zdarzeniami szczególnego znaczenia.
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. z 2020 r.
poz. 110, 284, 568, 695].
6. W przypadku kolizji lub wypadku na terenie miejsca postoju - obowiązują zasady i przepisy z dnia
20 czerwca 1997 roku „Prawo o ruchu drogowym” [Dz. U. z 2020 r. poz. 110, 284, 568, 695].
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:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

wykonywania jakichkolwiek czynności związanych z obsługą techniczną pojazdu,
mycia, sprzątania, naprawy pojazdów,
zaśmiecania terenu,
wyrzucania odpadów domowych i komunalnych,
pozostawiania pojazdów w sposób utrudniający korzystanie innym użytkownikom
z miejsca postoju,
pozostawiania pojazdów w sposób utrudniający korzystanie z dróg pożarowych,
prowadzenia działalności usługowej lub handlowej bez stosownej zgody właściwego
Nadleśniczego oraz innych kompetentnych organów,
puszczania luzem zwierząt domowych,
rozstawiania namiotów,
pozostawiania przyczep kempingowych lub pojazdów turystycznych na czas dłuższy niż
jedna doba [24 godziny]
korzystania z miejsca postojowego w inny sposób niż zgodnie z jego przeznaczeniem

9. Zabrania się rozpalania ognisk i korzystania z otwartego ognia na terenie miejsca postoju.
10. Należy korzystać z wyposażenia miejsca postoju w sposób zgodny z jego przeznaczeniem.
11. Wszelkie uwagi użytkowników o miejscu postoju pojazdów prosimy zgłaszać do biura
nadleśnictwa pisemnie: Nadleśnictwo Baligród, ul. Bieszczadzka 15, 38-606 Baligród; mailowo:
baligrod@krosno.lasy.gov.pl lub telefonicznie od pon.-pt. w godzinach od 7-15
numer 13 465 40 32.
Ważne telefony:
GOPR - Telefon ratunkowy 601-100-300 lub 985
Pogotowie ratunkowe - 999
Straż pożarna - 998
Policja - 997
Centrum Powiadamiania Ratunkowego – 112
Nadleśnictwo Baligród – 13 465 72 00
www.baligrod.krosno.lasy.gov.pl

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 22/2020
REGULAMIN MIEJSCA BIWAKOWANIA
1. Regulamin określa warunki korzystania z miejsca biwakowania położonego na terenie leśnictwa
Rabe, zarządzanego przez Nadleśnictwo Baligród.
2. Każda osoba korzystająca z miejsca biwakowania wyraża zgodę na postanowienia niniejszego
regulaminu i obowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
3. Miejsce biwakowania jest dostępne nieodpłatnie przez cały rok z wyłączeniem miesięcy: lipiec,
sierpień, gdzie regulacje w tym zakresie powierzone są PTTK odział „Mazowsze”. Wyjątek
stanowią okresy spowodowane zdarzeniami szczególnego znaczenia.
4. Miejsce biwakowania nie jest strzeżone, dlatego ryzyko wynikające z uszkodzenia lub utraty
mienia, ponosi wyłącznie osoba korzystająca z tego miejsca.
5. Miejsce odpoczynku wraz z wyposażeniem służy osobom indywidualnym oraz grupom
zorganizowanym.
6. W przypadku grup zorganizowanych organizatorem odpoczynku w ww. miejscu może być
wyłącznie osoba pełnoletnia biorąca odpowiedzialność za pozostałych członków grupy.
Nadleśnictwo nie prowadzi rezerwacji obiektu.
7. Za osoby nieletnie przebywające na terenie obiektu odpowiedzialność przyjmują ich pełnoletni
opiekunowie.
8. Dopuszcza się rozpalenie ognia wyłącznie w miejscu do tego przeznaczonym (miejsce
ogniskowe, piec). Materiał opałowy zapewnia użytkownik we własnym zakresie.
9. Miejsce biwakowania nie jest wyposażone w urządzenia sanitarne, nie posiada dostępu do wody
zdatnej do picia oraz nie posiada przyłącza elektroenergetycznego.
10. Na terenie miejsca biwakowania jest ograniczony zasięg telefonii komórkowych.
11. Każda z osób korzystających z miejsca biwakowania, zobowiązana jest do podporządkowania się
poleceniom pracowników Służby Leśnej.
12. Osobom korzystającym z miejsca biwakowania zabrania się:
a.
b.
c.
d.
e.

f.

g.
h.
i.
j.

wykonywania jakichkolwiek czynności związanych z obsługą techniczną pojazdu,
mycia, sprzątania, naprawy pojazdów,
zaśmiecania terenu,
wyrzucania odpadów domowych i komunalnych do kontenera na odpady,
pozostawiania pojazdów w sposób utrudniający korzystanie innym użytkownikom z
miejsca postoju – zaleca się pozostawienie aut na pobliskim składzie drewna pod
warunkiem jego nie użytkowania.
pozostawiania pojazdów w sposób utrudniający korzystanie z dróg pożarowych oraz
pracownikom Służby Leśnej, a także osobom wykonującym czynności związane
z utrzymaniem terenu.
prowadzenia działalności usługowej lub handlowej bez stosownej zgody właściwego
Nadleśniczego oraz innych kompetentnych organów,
puszczania luzem zwierząt domowych,
pozostawiania przyczep kempingowych lub pojazdów turystycznych na czas dłuższy niż
jedna doba [24 godziny]
korzystania z miejsca biwakowania w inny sposób niż zgodnie z jego przeznaczeniem

13. Należy korzystać z wyposażenia miejsca biwakowania w sposób zgodny z jego przeznaczeniem.
14. Wszelkie uwagi użytkowników o miejscu biwakowania prosimy zgłaszać do biura nadleśnictwa
pisemnie: Nadleśnictwo Baligród, ul. Bieszczadzka 15, 38-606 Baligród; mailowo:
baligrod@krosno.lasy.gov.pl lub telefonicznie od pon.-pt. w godzinach od 7-15
numer 13 465 40 32.
Ważne telefony:
GOPR - Telefon ratunkowy 601-100-300 lub 985
Pogotowie ratunkowe - 999
Straż pożarna - 998
Policja - 997
Centrum Powiadamiania Ratunkowego – 112
Nadleśnictwo Baligród – 13 465 72 00
www.baligrod.krosno.lasy.gov.pl

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 22/2020
REGULAMIN ZARZĄDCY GRUNTU OBOZOWISKA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

11.
12.
13.
14.

Obozowisko jest terenem leśnym zarządzanym przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy
Państwowe – Nadleśnictwo Baligród z siedzibą ul. Bieszczadzka 15, 38-606 Baligród.
Obozowisko jest zlokalizowane na terenie gminy Solina, powiatu leskiego, miejscowości Polanki.
Nadleśnictwo Baligród nie jest organizatorem wypoczynku dzieci i młodzieży w rozumieniu
przepisów prawa.
Dzierżawcą obozowiska jest podmiot zewnętrzny. Hufiec Kraków - Nowa Huta im. Mariusza
Zaruskiego - www.krakownowahuta.zhp.pl oraz Hufiec Ziemi Koszalińskiej.
Obozowisko
to
jest
zlokalizowane
pod
adresem
leśnym
04-01-2-09-146A-d
– leśnictwo Bukowiec oddz. 146Ad
Jeżeli zaobserwuje Pan/Pani jakiekolwiek potencjalne niebezpieczne zdarzenie lub wypadek
proszę posługiwać się tym adresem lokalizacyjnym.
Obozowisko posiada specjalne przystosowania i udogodnienia celem organizacji wypoczynku
dzieci i młodzieży.
Nadleśnictwo nie odpowiada za mienie ruchome, które jest przywiezione i zgromadzone przez
organizatorów i uczestników obozu wypoczynkowego dzieci i młodzieży pozostawione na terenie
obozowiska.
Za bezpieczeństwo (zdrowie i życie) uczestników obozu wypoczynkowego oraz osób
przebywających na terenie obozowiska odpowiada organizator obozu.
Jeżeli zauważył/a Pan/i jakiekolwiek potencjalnie niebezpieczne zdarzenia i sytuacje związane z:
drzewami rosnącymi prosimy o niezwłoczny kontakt z Nadleśnictwem Baligród
urządzeniami prosimy o niezwłoczny kontakt z komendantem obozu i/lub dzierżawcą
obozowiska.
posługiwaniem się ogniem w lesie prosimy o niezwłoczny kontakt z Nadleśnictwem
lub Strażą Pożarną.
Dozwolony jest wjazd na teren obozowiska pojazdami tylko tymi, na które wydało zezwolenie
nadleśnictwo.
Każda z osób korzystających z obozowiska, zobowiązana jest do podporządkowania się
poleceniom pracowników Służby Leśnej.
Podczas odwiedzin parkowanie samochodów dopuszczone jest tylko w wyznaczonym miejscu,
którym jest skład drewna (jedynie w momencie jego nieużytkowania przez nadleśnictwo).
Szczegółowe zasady korzystania z obozowiska przez uczestników obozu, obowiązki oraz zakazy
reguluje odrębny regulamin - Regulamin organizatora obozowiska, który dzieżawca udostęnia w
widocznym miejscu..

W sytuacji kryzysowej, nadzwyczajnej, wystąpienia gwałtownych zjawisk atmosferycznych prosimy
o niezwłoczny kontakt z Centrum Powiadamiania Ratunkowego lub z Nadleśnictwem Baligród.
Korzystając z terenów leśnych należy bezwzględnie przestrzegać powszechnie obowiązujących
przepisów prawa w tym m.in. ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r. (t. j. Dz. U. 2020 r., poz. 6, 148)
szczególnie art. 26 - 30 dotyczących zasad udostępniania lasu.
Ważne telefony:
GOPR - Telefon ratunkowy 601-100-300 lub 985
Pogotowie ratunkowe - 999
Straż pożarna - 998
Policja - 997
Centrum Powiadamiania Ratunkowego – 112
Komendant Stanicy Polanki
komendant@stanicapolanki.pl
Nadleśnictwo Baligród – 13 465 72 00
www.baligrod.krosno.lasy.gov.pl

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 22/2020
REGULAMIN KORZYSTANIA Z MIEJSCA ODPOCZYNKU
(wiata/ schrony przeciwdeszczowy)
1. Regulamin określa warunki korzystania z miejsca odpoczynku tj. wiata, schron
przeciwdeszczowy, zarządzanych przez Nadleśnictwo Baligród.
2. Każda osoba korzystająca z miejsca odpoczynku wyraża zgodę na postanowienia niniejszego
regulaminu i obowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
3. Miejsce odpoczynku jest dostępne nieodpłatnie we wszystkie dni w roku z wyjątkiem okresów
spowodowanych zdarzeniami szczególnego znaczenia oraz wydarzeń edukacyjnych i
promocyjnych organizowanych przez Zarządcę obiektu. Informacje o niedostępności zostaną
umieszczone na obiekcie lub stronie internetowej.
4. Miejsce odpoczynku nie jest strzeżone, dlatego ryzyko wynikające z uszkodzenia lub utraty
mienia ponosi wyłącznie osoba korzystająca z miejsca odpoczynku.
5. Wiata lub schron, jako miejsce odpoczynku służy osobom indywidualnym oraz grupom
zorganizowanym.
6. W przypadku grup zorganizowanych organizatorem odpoczynku w ww. miejscu może być
wyłącznie osoba pełnoletnia biorąca odpowiedzialność za pozostałych członków grupy.
Nadleśnictwo nie prowadzi rezerwacji obiektu.
7. Za osoby nieletnie przebywające na terenie obiektu odpowiedzialność przyjmują ich pełnoletni
opiekunowie.
8. Dopuszcza się rozpalenie ognia wyłącznie w miejscu do tego przeznaczonym (miejsce
ogniskowe, piec, grill). Materiał opałowy zapewnia użytkownik we własnym zakresie.
9. Każda z osób korzystających z miejsca odpoczynku, zobowiązana jest do podporządkowania się
poleceniom pracowników Służby Leśnej.
10. Osobom korzystającym z miejsca odpoczynku zabrania się:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

k.

przestawiania, niszczenia wyposażenia miejsc.
zaśmiecania obiektu i jego otoczenia,
wyrzucania odpadów domowych i komunalnych,
pozostawiania pojazdów w sposób utrudniający korzystanie innym użytkownikom
z obiektu,
pozostawiania pojazdów w sposób utrudniający korzystanie z dróg leśnych,
wjazdu na teren zielony nieutwardzony stanowiący otoczenie obiektu pojazdami
mechanicznymi,
prowadzenia działalności usługowej lub handlowej bez stosownej zgody właściwego
Nadleśniczego oraz innych kompetentnych organów,
puszczania luzem zwierząt domowych,
rozstawiania namiotów na czas nie dłuższy niż jedna doba [24 godziny]
pozostawiania jedynie w miejscach utwardzonych przyczep kempingowych lub pojazdów
turystycznych na czas dłuższy niż jedna doba [24 godziny] jedynie w licznie nie większej
niż 2 pojazdy (przyczepy). Dotyczy jedynie obiektów przy drogach leśnych
udostępnionyuch do ruchu pojazdów (wiata Rabe, wiata Jabłonki, wiata Otaczarnia, wiata
Bukowiec)
korzystania z miejsca odpoczynku w inny sposób niż zgodnie z jego przeznaczeniem

11. Wszelkie uwagi użytkowników o miejscu odpoczynku prosimy zgłaszać do biura nadleśnictwa
pisemnie: Nadleśnictwo Baligród, ul. Bieszczadzka 15, 38-606 Baligród; mailowo:
baligrod@krosno.lasy.gov.pl lub telefonicznie od pon.-pt. w godzinach od 7-15 numer
13 465 40 32.
Ważne telefony:
GOPR - Telefon ratunkowy 601-100-300 lub 985
Pogotowie ratunkowe - 999
Straż pożarna - 998
Policja - 997
Centrum Powiadamiania Ratunkowego – 112
Nadleśnictwo Baligród – 13 465 72 00
www.baligrod.krosno.lasy.gov.pl

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 22/2020
REGULAMIN KORZYSTANIA Z WIEŻY WIDOKOWEJ
1. Regulamin określa warunki korzystania z wieży widokowej zlokalizowanej na terenie leśnictwa
Wola Górzańska na terenie zarządzanym przez Nadleśnictwo Baligród.
2. Każda osoba korzystająca z wieży wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu
i obowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
3. Wieża jest dostępna nieodpłatnie we wszystkie dni w roku z wyjątkiem okresów spowodowanych
zdarzeniami szczególnego znaczenia.
4. Obiekt nie jest strzeżony, dlatego ryzyko wynikające z uszkodzenia lub utraty mienia ponosi
wyłącznie osoba korzystająca z tego miejsca.
5. Wieża służy osobom indywidualnym oraz grupom zorganizowanym.
6. W przypadku grup zorganizowanych organizatorem odpoczynku w ww. miejscu może być
wyłącznie osoba pełnoletnia biorąca odpowiedzialność za pozostałych członków grupy.
Nadleśnictwo nie prowadzi rezerwacji obiektu.
7. Za osoby nieletnie przebywające na terenie obiektu odpowiedzialność przyjmują ich pełnoletni
opiekunowie.
8. Wszystkie osoby, a w szczególności osoby starsze oraz mające problemy zdrowotne, korzystając
z wieży winny zachować szczególną ostrożność.
9. Niewskazane jest wchodzenie na wieżę osobom cierpiącym na lęk wysokości, z wadami serca,
dysfunkcjami narządów ruchu lub innymi schorzeniami, które mogą być przyczyną wypadku.
10. Z uwagi na drewnianą konstrukcję należy zachować szczególną ostrożność podczas
wchodzenia/schodzenia – istnieje ryzyko poślizgnięcia podczas opadu deszczu czy śniegu.
11. W czasie burzy i porywistych wiatrów niewskazane jest przebywanie na wieży.
12. Rozpalenie ognia możliwe jest wyłącznie w miejscu do tego przeznaczonym (miejsce ogniskowe
w sąsiedztwie obiektu). Materiał opałowy zapewnia użytkownik we własnym zakresie.
13. Każda z osób korzystających z wieży, zobowiązana jest do podporządkowania się poleceniom
pracowników Służby Leśnej.
14. Osobom korzystającym z wieży zabrania się:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

przebywania na najwyższym poziomie wieży w liczbie nie większej niż 4 osób,
wspinania się po elewacji oraz barierkach,
zrzucania przedmiotów w wieży,
zaśmiecania obiektu i jego otoczenia,
prowadzenia działalności usługowej lub handlowej bez stosownej zgody właściwego
Nadleśniczego oraz innych kompetentnych organów,
puszczania luzem zwierząt domowych,
korzystania z wieży w inny sposób niż zgodnie z jej przeznaczeniem,
wjeżdżania na teren obiektu pojazdami mechanicznymi za wyjątkiem osób prowadzących
nadzór oraz wykonujących czynności związane z utrzymaniem obiektu i jego otoczenia.

15. Wszelkie uwagi użytkowników o miejscu odpoczynku prosimy zgłaszać do biura nadleśnictwa
pisemnie: Nadleśnictwo Baligród, ul. Bieszczadzka 15, 38-606 Baligród; mailowo:
baligrod@krosno.lasy.gov.pl lub telefonicznie od pon.-pt. w godzinach od 7-15
numer 13 465 40 32.
Ważne telefony:
GOPR - Telefon ratunkowy 601-100-300 lub 985
Pogotowie ratunkowe - 999
Straż pożarna - 998
Policja - 997
Centrum Powiadamiania Ratunkowego – 112
Nadleśnictwo Baligród – 13 465 72 00
www.baligrod.krosno.lasy.gov.pl

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 22/2020

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLATFORMY WIDOKOWEJ
1. Regulamin określa warunki korzystania z platformy widokowej zlokalizowanej na terenie
leśnictwa Rabe na terenie zarządzanym przez Nadleśnictwo Baligród.
2. Każda osoba korzystająca z platformy wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu i
obowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
3. Platforma jest dostępna nieodpłatnie we wszystkie dni w roku z wyjątkiem okresów
spowodowanych zdarzeniami szczególnego znaczenia.
4. Obiekt nie jest strzeżony, dlatego ryzyko wynikające z uszkodzenia lub utraty mienia ponosi
wyłącznie osoba korzystająca z tego miejsca.
5. Platforma służy osobom indywidualnym oraz grupom zorganizowanym.
6. W przypadku grup zorganizowanych organizatorem odpoczynku w ww. miejscu może być
wyłącznie osoba pełnoletnia biorąca odpowiedzialność za pozostałych członków grupy.
7. Za osoby nieletnie przebywające na terenie obiektu odpowiedzialność przyjmują ich pełnoletni
opiekunowie.
8. Nadleśnictwo nie prowadzi rezerwacji obiektu.
9. Z uwagi na drewnianą konstrukcję należy zachować szczególną ostrożność podczas
wchodzenia/schodzenia po schodach – istnieje ryzyko poślizgnięcia podczas opadu deszczu czy
śniegu.
10. Rozpalenie ognia możliwe jest wyłącznie w miejscu do tego przeznaczonym (miejsce ogniskowe
w sąsiedztwie obiektu). Materiał opałowy zapewnia użytkownik we własnym zakresie.
11. Każda z osób korzystających z platformy, zobowiązana jest do podporządkowania się
poleceniom pracowników Służby Leśnej.
12. Osobom korzystającym z wieży zabrania się:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

wspinania się po elewacji,
zrzucania przedmiotów w platformy,
zaśmiecania obiektu i jego otoczenia,
prowadzenia działalności usługowej lub handlowej bez stosownej zgody Nadleśniczego
oraz innych kompetentnych organów,
puszczania luzem zwierząt domowych,
korzystania z platformy w inny sposób niż zgodnie z jego przeznaczeniem.
wjeżdżania na teren obiektu pojazdami mechanicznymi za wyjątkiem osób prowadzących
nadzór
oraz
wykonujących
czynności
związane
z utrzymaniem
obiektu
i jego otoczenia.

13. Wszelkie uwagi użytkowników o miejscu odpoczynku prosimy zgłaszać do biura nadleśnictwa
pisemnie: Nadleśnictwo Baligród, ul. Bieszczadzka 15, 38-606 Baligród; mailowo:
baligrod@krosno.lasy.gov.pl lub telefonicznie od pon.-pt. w godzinach od 7-15
numer 13 465 40 32.
Ważne telefony:
GOPR - Telefon ratunkowy 601-100-300 lub 985
Pogotowie ratunkowe - 999
Straż pożarna - 998
Policja - 997
Centrum Powiadamiania Ratunkowego – 112
Nadleśnictwo Baligród – 13 465 72 00
www.baligrod.krosno.lasy.gov.pl

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 22/2020
REGULAMIN SZLAKU PIESZEGO
1. Szlak pieszy (szlak turystyczny, ścieżka turystyczna) Nadleśnictwa Baligród przeznaczony jest do
rekreacji i wypoczynku turystów.
2. Organizatorem turystyki pieszej na terenie nadleśnictwa nie są Lasy Państwowe. Za ewentualne
wypadki na szlaku pieszym odpowiada użytkownik.
3. Organizowanie imprez o charakterze wyczynowym lub masowym wymaga uprzedniego
uzyskania zgody nadleśniczego Nadleśnictwa Baligród oraz spełnienia pozostałych warunków
przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującymi w tym zakresie.
4. Uprawianie turystyki pieszej dopuszcza się jedynie na wyznaczonych i oznakowanych drogach,
trasach i na terenach ku temu przeznaczonych.
5. Oznakowanie szlaków pieszych stanowią emblematy namalowane na pniach drzew, słupkach
kierunkowych oraz innych obiektach terenowych.
6. Szlak pieszy ma charakter terenowy i nie posiada specjalnych przystosowań zwiększających
bezpieczeństwo, dlatego też należy zachować na nim szczególną ostrożność.
7. Każdy użytkownik dorosły korzysta ze szlaku na własną odpowiedzialność, a dzieci
– na odpowiedzialność opiekuna.
8. Ze względów bezpieczeństwa zaleca się niezbaczanie z wyznaczonych szlaków.
9. Nadleśniczy może udzielić zgody grupom zorganizowanym na zorganizowanie imprez na terenie
powierzchniowych obiektów rekreacyjno-wypoczynkowych znajdujących się wzdłuż szlaku
pieszego, z zachowaniem przestrzegania zasad zakreślonych w treści wyrażonej zgody.
10.Zarówno poszczególne odcinki szlaku, jak i cały szlak mogą być okresowo zamykane z powodu
prowadzenia prac leśnych lub innych ważnych względów, np. pojawienia się groźnych chorób
czy dzikich zwierząt. Będą one wówczas oznaczone tablicami ZAKAZ WSTĘPU lub w inny
czytelny sposób. Naruszenie tego zakazu związane jest z odpowiedzialnością zakreśloną treścią
przepisów prawa.
11.Należy pamiętać, że na szlaku pieszym mogą pojawić się przeszkody powstałe w sposób
naturalny, bez wiedzy administracji leśnej, jak np. złomy, wywroty, konary złamane okiścią,
obecność dużych drapieżników. Wszelkiego rodzaju zdarzenia, które zagrażają ruchowi
pieszemu, winny być w miarę możliwości zgłaszane administracji nadleśnictwa (tel13 465 72 00)
lub organizatorowi turystyki pieszej np. najbliższego oddziału PTTK
12.Na odcinkach szlaku, na których może dojść do spotkania z pojazdami kołowymi, obowiązują
ogólne przepisy ruchu drogowego.
13. Zabrania się ruchu pojazdami mechanicznymi po szlakach i ścieżkach za wyjątkiem osób
prowadzących nadzór oraz wykonujących czynności związane z utrzymaniem szlaku/ścieżki.
14.Turysta zobowiązany jest do zachowania porządku na terenie lasu, ograniczania
porozumiewania się z innymi uczestnikami w sposób hałaśliwy lub posługiwania się
urządzeniami, które mogą powodować płoszenie zwierząt.
15.Na terenach leśnych obowiązuje zakaz puszczania zwierząt domowych luzem.
16.Za niezastosowanie się do jakiegokolwiek punktu niniejszego regulaminu zostanie nałożona na
turystę grzywna w wysokości ustalonej przez administrację leśną, a ponadto turysta może
zostać poproszony o opuszczenie terenu, na którym obowiązują zasady wynikające z
niniejszego regulaminu pod rygorem wezwania służb porządku publicznego.
17.Każda osoba, która zauważyła ogień w lesie, ma obowiązek niezwłocznego poinformowania
Straży Pożarnej.
18.Biwakowanie, parkowanie samochodów i palenie ognisk może się odbywać tylko w miejscach do
tego przeznaczonych, z zachowaniem szczególnej ostrożności, oraz wiąże się z
przestrzeganiem innych regulaminów, a także przepisów powszechnie obowiązujących w tym
zakresie pod rygorem negatywnych skutków wynikających z ich zapisów.
Ważne telefony:
GOPR - Telefon ratunkowy 601-100-300 lub 985
Pogotowie ratunkowe - 999
Straż pożarna - 998
Policja - 997
Centrum Powiadamiania Ratunkowego – 112
Nadleśnictwo Baligród – 13 465 72 00
www.baligrod.krosno.lasy.gov.pl

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 22/2020

REGULAMIN ŚCIEŻEK DYDAKTYCZNYCH
1. Ścieżki dydaktyczne Nadleśnictwa Baligród przeznaczone są zarówno do rekreacji i wypoczynku
turystów jak i do prowadzenia zajęć edukacyjnych.
2. Ze ścieżek może korzystać każdy nieodpłatnie i dobrowolnie.
3. Po ścieżkach dopuszcza się przejazd rowerów w sposób bezpieczny dla innych użytkowników.
4. Na ścieżkach niedozwolone jest poruszanie się pojazdami mechanicznymi oraz konno
za wyjątkiem osób prowadzących nadzór oraz wykonujących czynności związane z utrzymaniem
ścieżki.
5. Organizatorem turystyki pieszej na terenie nadleśnictwa nie są Lasy Państwowe. Za ewentualne
wypadki na szlaku/ścieżce odpowiada użytkownik.
6. Organizowanie imprez o charakterze wyczynowym lub masowym wymaga uprzedniego
uzyskania zgody nadleśniczego Nadleśnictwa Baligród oraz spełnienia pozostałych warunków
przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującymi w tym zakresie.
7. Ścieżki dydaktyczne na terenie nadleśnictwa mają charakter terenowy i nie posiadają specjalnych
przystosowań zwiększających bezpieczeństwo, dlatego też należy zachować na nich szczególną
ostrożność.
8. Każdy użytkownik dorosły korzysta ze ścieżek na własną odpowiedzialność, a dzieci
– na odpowiedzialność opiekuna.
9. Ze względów bezpieczeństwa zaleca się niezbaczanie z wyznaczonych ścieżek.
10. Nadleśniczy może udzielić zgody grupom zorganizowanym na zorganizowanie imprez na terenie
powierzchniowych obiektów rekreacyjno-wypoczynkowych znajdujących się wzdłuż ścieżek,
z zachowaniem przestrzegania zasad zakreślonych w treści wyrażonej zgody.
11. Zarówno poszczególne odcinki ścieżek, jak i cały ich przebieg może zostać okresowo
zamknięty z powodu prowadzenia prac leśnych lub innych ważnych względów, np. pojawienia
się groźnych chorób czy dzikich zwierząt. Będą one wówczas oznaczone tablicami ZAKAZ
WSTĘPU lub w inny czytelny sposób. Naruszenie tego zakazu związane jest
z odpowiedzialnością zakreśloną treścią przepisów prawa.
12. Należy pamiętać, że na ścieżkach mogą pojawić się przeszkody powstałe w sposób naturalny,
bez wiedzy administracji leśnej, jak np. złomy, wywroty, konary złamane okiścią, obezność
dużych drapieżników. Wszelkiego rodzaju zdarzenia, które zagrażają ruchowi pieszemu, winny
być w miarę możliwości zgłaszane administracji nadleśnictwa (tel13 465 72 00).
13. Na odcinkach ścieżek, na których może dojść do spotkania z pojazdami kołowymi, obowiązują
ogólne przepisy ruchu drogowego.
14. Użytkownik ścieżki zobowiązany jest do zachowania porządku na terenie lasu, ograniczania
porozumiewania się z innymi uczestnikami w sposób hałaśliwy lub posługiwania się
urządzeniami, które mogą powodować płoszenie zwierząt.
15. Na terenach leśnych obowiązuje zakaz puszczania zwierząt domowych luzem.
16. Za niezastosowanie się do jakiegokolwiek punktu niniejszego regulaminu zostanie nałożona na
turystę grzywna w wysokości ustalonej przez administrację leśną, a ponadto turysta może zostać
poproszony o opuszczenie terenu, na którym obowiązują zasady wynikające z niniejszego
regulaminu pod rygorem wezwania służb porządku publicznego.
17. Każda osoba, która zauważyła ogień w lesie, ma obowiązek niezwłocznego poinformowania
Straży Pożarnej.
18. Biwakowanie, parkowanie samochodów i palenie ognisk może się odbywać tylko w miejscach do
tego przeznaczonych, z zachowaniem szczególnej ostrożności, oraz wiąże się
z przestrzeganiem innych regulaminów, a także przepisów powszechnie obowiązujących w tym
zakresie pod rygorem negatywnych skutków wynikających z ich zapisów.
Ważne telefony:
GOPR - Telefon ratunkowy 601-100-300 lub 985
Pogotowie ratunkowe - 999
Straż pożarna - 998
Policja - 997
Centrum Powiadamiania Ratunkowego – 112
Nadleśnictwo Baligród – 13 465 72 00
www.baligrod.krosno.lasy.gov.pl

