Zarządzenie nr 37/2020
Nadleśniczego Nadleśnictwa Chotyłów
z dnia 03.07.2020 r.
w sprawie: wprowadzenia regulaminu korzystania ze ścieżki dydaktycznej oraz miejsc
odpoczynku na terenie Nadleśnictwa Chotyłów
(znak. spr.:ZG.715.8.2020)
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.
U. z 2020 r., poz. 6 ze 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 1 maja 1994 r., ustalam
co następuje:
§1
Wprowadzam do stosowania Regulamin korzystania ze ścieżki dydaktycznej oraz
miejsc odpoczynku, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Mariusz Kiczyński
Zastępca Nadleśniczego
(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

Otrzymują:
- zastępca nadleśniczego
- leśniczy Leśnictwa Kłoda
- straż leśna
- a/a

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 37/2020 z dnia
Nadleśniczego Nadleśnictwa Chotyłów w sprawie:
wprowadzenia regulaminu korzystania
ze ścieżki dydaktycznej oraz miejsc odpoczynku
na terenie Nadleśnictwa Chotyłów

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ŚCIEŻKI DYDAKTYCZNEJ I MIEJSC
ODPOCZYNKU

1. Każda osoba korzystająca ze ścieżki dydaktycznej oraz miejsc odpoczynku [dalej
obiekty] wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązuje się do
przestrzegania jego postanowień.
2. Każdy użytkownik dorosły korzysta ze ścieżki i miejsc odpoczynku na własną
odpowiedzialność, a za dzieci odpowiedzialność ponosi ich opiekun.
3. Osoby niepełnoletnie mogą przebywać na terenie ścieżki i miejsc odpoczynku
wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
4. Opiekunowie grup zorganizowanych dzieci, młodzieży i osób dorosłych są
odpowiedzialni za zachowanie swoich podopiecznych, a ponadto mają obowiązek:
a) poinformowania podopiecznych o możliwych zagrożeniach,
b) zapewnić odpowiednią odzież ochronną i obuwie ochronne do korzystania z obiektu,
c) zapewnić środki i siły do udzielenia pierwszej pomocy,
d) zadbać o porządek po zakończeniu korzystania z obiektów.
5. Wchodząc na ścieżkę i miejsca odpoczynku należy wziąć pod uwagę występowanie
naturalnych zagrożeń dla zdrowia:
a) ze strony organizmów żywych (możliwość ukąszeń przez owady, kleszcze, żmije oraz
poparzeń i alergii wynikających z kontaktu z niektórymi roślinami),
b) z tytułu poruszania się po terenach leśnych (ze strony spadających gałęzi i innych
części drzew, potknięcia i poślizgnięcia się na nierównym terenie),
c) wynikających z samowolnego oddalenia się od grupy (możliwość zabłądzenia),
d) powstałych w wyniku oddziaływania niekorzystnych warunków atmosferycznych
(deszcz, oblodzenie), narażających zdrowie użytkowników. Mogą one powodować
poślizgnięcia na drewnianych elementach infrastruktury. W celu ochrony przed
zagrożeniami konieczne jest też dostosowanie ubioru do realiów panujących w terenie
oraz nie podejmowanie czynności zwiększających ryzyko wystąpienia wypadku.
6. Korzystanie ze ścieżki dydaktycznej i miejsc odpoczynku dozwolone jest od świtu do
zmroku.
7. Za wyrządzone szkody odpowiedzialność materialną ponosi osoba, która wyrządziła
szkodę, a w przypadku osób niepełnoletnich rodzic lub prawny opiekun.
8. W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych (burza, silny wiatr,
gołoledź) odwiedzający powinni dla własnego bezpieczeństwa opuścić obiekt.
9. Nadleśnictwo Chotyłów nie odpowiada za ukąszenia przez kleszcze, pszczoły, żmije,
itp. oraz za inne nieprzewidziane zdarzenia wynikłe na skutek spotkania ze zwierzętami.
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10. Zabronione jest rozpalanie ognia.
11. Na terenach leśnych obowiązuje zakaz puszczania zwierząt domowych luzem oraz
obowiązek sprzątania po nich.
12. Ścieżka dydaktyczna i miejsca odpoczynku mają charakter terenowy i nie posiadają
specjalnych przystosowań zwiększających bezpieczeństwo, dlatego też należy
zachować na nich szczególną ostrożność. Wzdłuż ścieżki i przy miejscach odpoczynku
mogą rosnąć rośliny trujące. W przypadku ich spożycia należy niezwłocznie
skontaktować się z najbliższym lekarzem.
13. Zarówno poszczególne odcinki ścieżki, jak i cała ścieżka oraz miejsca odpoczynku
mogą być okresowo zamykane z powodu prowadzenia prac leśnych lub innych ważnych
względów, np. pojawienia się groźnych chorób czy dzikich zwierząt. Będą one wówczas
oznaczona tablicami ZAKAZ WSTĘPU. Naruszenie tego zakazu związane jest
z odpowiedzialnością zakreśloną treścią przepisów prawa.
14. Należy pamiętać, że na ścieżce dydaktycznej i w miejscu odpoczynku mogą pojawić
się przeszkody powstałe w sposób naturalny, bez wiedzy administracji leśnej, jak np.
złomy, wywroty, konary złamane okiścią itp. Wszelkiego rodzaju zdarzenia, które
zagrażają ruchowi pieszemu, winny być natychmiast zgłaszane do miejscowego
leśniczego (tel.:502 502 375)
15. Na odcinkach ścieżki oraz w miejscach odpoczynku, na których może dojść do
spotkania z pojazdami kołowymi, obowiązują ogólne przepisy ruchu drogowego.
16. Udostępniony teren nie jest objęty monitoringiem i Nadleśnictwo Chotyłów nie ponosi
odpowiedzialności za minie utracone, skradzione lub uszkodzone.
17. 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.
18. Nadleśnictwo nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie wypadki i zdarzenia
spowodowane nieprzestrzeganiem zarówno regulaminu jak i ogólnych zasad BHP.
19. Należy korzystać z wyposażenia ścieżki dydaktycznej i miejsc odpoczynku w sposób
zgodny z jej przeznaczeniem.
20. W przypadku gdy grupa zorganizowana, chciałaby odbyć zajęcia edukacyjne na
ścieżce oraz skorzystać z pomocy pracownika Nadleśnictwa Chotyłów opiekunowie
zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem realizacji zadań z zakresu
edukacji przyrodniczo – leśnej prowadzonej przez pracowników Nadleśnictwa
Chotyłów (dostępny na stronie https://chotylow.lublin.lasy.gov.pl lub w biurze
Nadleśnictwa Chotyłów) a następnie wypełnienie formularza zgłoszeniowego
i dostarczenie go do siedziby Nadleśnictwa, przy ul. Piszczackiej 31 w Chotyłowie,
osobiście, faxem lub mailowo na adres: chotylow@lublin.lasy.gov.pl .
21. Osoby korzystające z obiektów zobowiązane są do przestrzeganie wszelkich
ograniczeń, zakazów i nakazów wynikających z obowiązujących przepisów prawa
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wydanych w związku ze ogłoszonym stanem epidemii spowodowanym wirusem SARSCoV-2.
22. W zakresie spraw nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje
Nadleśniczy Nadleśnictwa Chotyłów.

Adres zarządcy obiektów:

Niezbędne numery telefonu:

Nadleśnictwo Chotyłów

112 – numer alarmowy,

Chotyłów, ul. Piszczacka 31

997 – Policja

21-530 Piszczac

998 – Straż Pożarna

tel. 83 377 82 16

999 - Pogotowie Ratunkowe

chotylow@lublin.lasy.gov.pl
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