Zarządzenie nr 39/2020
Nadleśniczego Nadleśnictwa Chotyłów
z dnia 03.07.2020 r.
w sprawie: wprowadzenia regulaminu korzystania ze ścieżek rowerowych i szlaków
turystycznych 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 ścieżek rowerowych i szlaków
turystycznych 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
- leśniczowie
- straż leśna
- a/a

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 39/2020 z dnia
Nadleśniczego Nadleśnictwa Chotyłów w sprawie:
wprowadzenia regulaminu korzystania
ze ścieżek rowerowych i szlaków turystycznych
terenie Nadleśnictwa Chotyłów

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ŚCIEŻEK ROWEROWYCH I SZLAKÓW
TURYSTYCZNYCH
1. Każda osoba korzystająca ze ścieżki lub szlaku wyraża zgodę na postanowienia
niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
2. Regulamin umieszczony jest na stronach internetowych Nadleśnictwa Chotyłów tj.
www.chotylow.lublin.lasy.gov.pl w zakładce Turystyka. Korzystający ze ścieżki
i szlaków powinni zapoznać się z w/w Regulaminem.
3. Ścieżka rowerowa i szlaki turystyczne przebiegające przez grunty Nadleśnictwa
Chotyłów przeznaczone są do rekreacji i wypoczynku turystów.
4. Organizatorem turystyki pieszej i rowerowej na terenie Nadleśnictwa Chotyłów nie są
Lasy Państwowe. Za ewentualne wypadki na ścieżce lub szlaku odpowiada
organizator.
5. Organizowanie imprez o charakterze wyczynowym lub masowym wymaga
uprzedniego uzyskania zgody nadleśniczego Nadleśnictwa Chotyłów oraz spełnienia
pozostałych warunków przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa.
6. Uprawianie turystyki pieszej i rowerowej dopuszcza się jedynie na wyznaczonych
i oznakowanych drogach, trasach i na terenach ku temu przeznaczonych.
7. Ścieżka i szlaki mają charakter terenowy i nie posiadają specjalnych przystosowań
zwiększających bezpieczeństwo, dlatego też należy zachować na nich szczególną
ostrożność. Wzdłuż szlaku mogą rosnąć rośliny trujące. W przypadku ich spożycia
należy niezwłocznie skontaktować się z najbliższym lekarzem.
8. Wchodząc na ścieżkę lub szlak 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. W celu ochrony przed
zagrożeniami konieczne jest też dostosowanie ubioru do warunków panujących
w terenie oraz nie podejmowanie czynności zwiększających ryzyko wystąpienia
wypadku.
9. Każdy użytkownik dorosły korzysta ze szlaku na własną odpowiedzialność, a za dzieci
– odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie.
10. Poruszanie się po szlakach jest dozwolone od świtu do zmroku.
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11. Ze względów bezpieczeństwa zaleca się niezbaczanie z wyznaczonych szlaków.
12. 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 określona treścią obowiązujących przepisów prawa.
13. Należy pamiętać, że na szlakach mogą pojawić się przeszkody powstałe w sposób
naturalny, bez wiedzy administracji leśnej, jak np. złomy, wywroty, leżące gałęzie,
drzewa ścięte przez bobry itp. Wszelkiego rodzaju zdarzenia, które zagrażają ruchowi
pieszemu i rowerowemu, należy natychmiast zgłosić administracji Nadleśnictwa (tel.:
83 377 82 16).
14. Na odcinkach szlaku, na których może dojść do spotkania z pojazdami
samochodowymi, obowiązują ogólne przepisy ruchu drogowego.
15. 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.
16. Za niezastosowanie się do jakiegokolwiek punktu niniejszego Regulaminu zostanie
nałożona na turystę grzywna w wysokości ustalonej przez Straż Leśną, a ponadto
turysta może zostać poproszony o opuszczenie terenu, na którym obowiązują zasady
wynikające z niniejszego Regulaminu.
17. Osoby przebywające na terenie ścieżki lub szlaku są zobowiązane do
podporządkowania się wskazówkom wydawanym przez pracowników Nadleśnictwa,
jeśli odnoszą się one do bezpieczeństwa osób i ochrony mienia.
18. Każda osoba, która zauważyła ogień w lesie, ma obowiązek niezwłocznego
poinformowania Nadleśnictwa (tel. 83 377 82 16) lub Straży Pożarnej (tel. 112 lub 998).
19. Korzystający ze ścieżki lub szlaku zobowiązany jest do przestrzegania zasad ochrony
przeciwpożarowej, wynikających ze stosowanych przepisów oraz ogólnie przyjętych
norm dotyczących porządku publicznego.
20. Na terenie obiektu zabrania się m.in.:
a) zaśmiecania i zanieczyszczania,
b) niszczenia przyrody,
d) puszczania psów bez smyczy, obowiązek sprzątania po psie ciąży na jego
opiekunie,
e) biwakowania,
f) rozpalania ognisk i korzystania z ognia
21. Nadleśnictwo nie ponosi odpowiedzialności za:
a) wypadki powstałe na terenie ścieżki i szlaku oraz choroby nabyte na skutek
korzystania z nich (np. choroby odkleszczowe).
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b) zgubione rzeczy osobiste i wartościowe.
c) uszkodzenia mechaniczne sprzętu tj. rowerów, kijków, odzieży itp.
22. Podczas korzystania ze ścieżki i szlaków należy mieć wzgląd na innych użytkowników,
tj.:
a) przy rozpoczynaniu jazdy lub włączaniu się do ruchu ustąpić przejazdu
nadjeżdżającym rowerzystom,
b) ustępować drogi szybciej jadącym,
c) wyprzedzać tylko w bezpiecznych miejscach,
d) nie zatrzymywać się w miejscach niewidocznych dla innych użytkowników np. na
wzniesieniach,
e) podczas jazdy zachować ostrożność a prędkość dostosować do panujących
warunków oraz własnych umiejętności.
f) na skrzyżowaniach dróg leśnych obowiązuje zasada pierwszeństwa zgodna
z przepisami o ruchu drogowym dla dróg równorzędnych tj. „reguła prawej ręki” o ile
skrzyżowanie nie jest dodatkowo oznakowane.
23. Osoby korzystające ze ścieżki lub szlaku zobowiązane są przestrzegać wszelkich
ograniczeń, zakazów i nakazów wynikających z obowiązujących przepisów prawa
wydanych w związku ze ogłoszonym stanem epidemii spowodowanym wirusem
SARS-CoV-2.

Niezbędne numery telefonu:
112 – numer alarmowy,
997 – Policja
998 – Straż Pożarna
999 - Pogotowie Ratunkowe
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