ZARZĄDZENIE NR 24/2020
NADLEŚNICZEGO NADLEŚNICTWA DOJLIDY
z dnia 25.06.2020r.
w sprawie ustalenia i wprowadzenia do stosowania „Regulaminu korzystania
z miejsca palenia ogniska na terenie Leśnictwa Rybniki, oddz. 9d”
(znak: SA.2620.14.2019.MP)
Na podstawie art. 35 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj.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 18 maja 1994 r. oraz
Zarządzenia Nr 51/2019 Nadleśniczego Nadleśnictwa Dojlidy z dnia 10 listopada 2019
r. w sprawie uruchomienia aktywności typu bushcraft i surwiwal (znak. NN.
715.1.2019.GG)
§ 1.
Wyznaczam miejsce palenia ogniska na terenie Leśnictwa Rybniki, oddział 9d,
(współrzędne geograficzne: 53o16’29,9’’N; 23o06’25,5’’E, współrzędne PUWG1992:
X 608 956,47; Y 773 725,42) w urządzonym w tym celu punkcie stanowiącym okrąg
zabezpieczony kamieniami.
§ 2.
Zasady korzystania z wyznaczonego miejsca palenia ogniska określa „Regulamin
korzystania z miejsca palenia ogniska”, stanowiący załącznik do niniejszego
zarządzenia.
§ 3.
Traci moc zarządzenie nr 1 Nadleśniczego Nadleśnictwa Dojlidy z dnia 03 stycznia
2020r. w sprawie ustalenia i wprowadzenia do stosowania „Regulaminu korzystania
z miejsca palenia ogniska na terenie Leśnictwa Rybniki, oddz. 9d”.
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania
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Regulamin korzystania z miejsca palenia ogniska
na terenie Leśnictwa Rybniki, oddz. 9d
1. Teren miejsca palenia ogniska jest w zarządzie Nadleśnictwa Dojlidy, Al. 1000-lecia
Państwa Polskiego 75, 15-111 Białystok, którym zarządza Nadleśniczy Nadleśnictwa
Dojlidy.
2. Korzystający z terenu wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu
i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
3. Osoby przebywające na terenie są zobowiązane do podporządkowania się
poleceniom wydawanym przez pracowników Służby Leśnej, jeśli odnoszą się one
do bezpieczeństwa osób i ochrony mienia, a nie są sprzeczne z regulaminem.
4. Teren jako miejsce wypoczynku i rekreacji służy osobom indywidualnym oraz
grupom zorganizowanym, także na potrzeby uprawiania bushcraftu/survivalu.
5. Każdorazowe rozpalenie ogniska musi być wcześniej zgłoszone mailowo do
Nadleśnictwa ( email: dojlidy@bialystok.lasy.gov.pl).
6. W przypadku grup zorganizowanych organizator zobowiązany jest do uzgodnienia
terminu korzystania z terenu z Nadleśniczym. Organizatorem wypoczynku grupy
zorganizowanej może być wyłącznie osoba pełnoletnia, przyjmująca pełną
odpowiedzialność za wszystkich członków grupy.
7. Za osoby niepełnoletnie przebywające na terenie odpowiedzialność przyjmują ich
opiekunowie.
8. Dopuszcza się palenie ogniska wyłącznie w wyznaczonym i urządzonym do tego
miejscu.
9. Organizator ogniska ponosi odpowiedzialność za dozorowanie ogniska
(od momentu rozpalenia do ugaszenia), bezpieczeństwo uczestników oraz odpowiada
za teren przyległy przy czym:
a) rozpalający ogień zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności
przy jego rozpalaniu i utrzymywaniu; wysokość płomienia nie może przekroczyć
1 m (licząc od poziomu gruntu),
b)
osoby
korzystające
z
miejsca
na
ognisko
zobowiązane
są do skutecznego ugaszenia ogniska, poprzez zalanie wodą, zasypanie
piaskiem lub w inny sposób zapewniający pełne zakończenie procesu spalania,
c) w trakcie korzystania z miejsca na ognisko zabrania się pozostawiania ognia
bez nadzoru.
10. Korzystający z terenu zobowiązany jest do przestrzegania zasad ochrony
przeciwpożarowej, wynikających ze stosownych przepisów.
11. Wyznaczone miejsce do palenia ogniska może być czasowo wyłączone
z użytkowania ze względów bezpieczeństwa lub ochrony przeciwpożarowej.
12. Nie wolno spalać w ognisku innych materiałów niż drewno lub inne naturalne
materiały organiczne.
13. Zabrania się ścinania drzewa, krzewów i innych roślin w celu spalenia w ognisku.
14. Korzystający z terenu i organizator ogniska zobowiązany jest do pozostawienia
miejsca w należytym porządku i czystości. Wszystkie odpady należy zabrać ze sobą.
15. Niestosowanie się do przepisów ogólnych oraz postanowień niniejszego
regulaminu może skutkować interwencją Służby Leśnej, Policji, a także
odpowiedzialnością karną.
16. Na terenie wyznaczonym do palenia ogniska zabrania się:
a) wjazdu pojazdami mechanicznymi bez zgody Nadleśnictwa,
b) zaśmiecania i zanieczyszczania terenu,
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c) niszczenia zieleni,
d) puszczania psów bez smyczy,
e) zachowywania się w sposób agresywny i zagrażający bezpieczeństwu.
18. Nadleśnictwo Dojlidy nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe na terenie
oraz zgubione rzeczy osobiste i wartościowe.
19. Wszelkie wątpliwości w zakresie korzystania i funkcjonowania terenu oraz
stwierdzone przed wejściem na teren przypadki zniszczeń, nieporządek oraz inne
nieprawidłowości należy zgłosić w biurze Nadleśnictwa Dojlidy.
20. W przypadku wystąpienia zagrożenia rozprzestrzeniania się ognia w sposób
niekontrolowany należy niezwłocznie powiadomić Straż Pożarną tel. 998 lub 112
i Nadleśnictwo Dojlidy, tel. 85 743 68 75.
21. Inne ważne numery kontaktowe Nadleśnictwa:
a) Leśniczy Leśnictwa Rybniki, tel. 570 948 112,
b) Podleśniczy Leśnictwa Rybniki, tel. 570 948 132,
b) Punkt Alarmowo-Dyspozycyjny, tel. 570 948 147,
c) pracownik ochrony przeciwpożarowej N-ctwa, tel. 570 948 143.
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