Regulamin udostępniania turystom gruntów leśnych zarządzanych przez Państwowe
Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gromnik - miejsce biwakowe Tuchowski
Las (współrzędne GPS X: 228631,70, Y: 650511,31)

1. Nadleśniczy Nadleśnictwa Gromnik oświadcza, że jest zarządcą gruntu będącego
własnością Skarbu Państwa, oznaczonego jako działka ewidencyjna nr 2301 oraz 2303,
obręb ewidencyjny Tuchów, obejmującego część pododdziału 39o leśnictwa Zalasowa,
stanowiącego teren udostępniony turystyce leśnej.
2. Nadleśnictwo Gromnik umożliwia korzystanie z gruntu wskazanego w punkcie 1 w
granicach oznaczonych na załączonym wydruku z mapy zagospodarowania turystycznego
znajdującej się na stronie Banku Danych o Lasach (https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy).
Poza zakreślonym terenem korzystanie z gruntu jest ograniczone.
3. Udostępniony teren nie jest objęty monitoringiem całodobowym wobec czego
Nadleśnictwo Gromnik nie ponosi odpowiedzialności za mienie utracone, skradzione, bądź
uszkodzone.
4. W przypadku konieczności ustalenia sprawców naruszeń niniejszego regulaminu, a także
w trakcie wykonywania bieżących zadań Straży Leśnej mających na celu przeciwdziałanie
szkodnictwu leśnemu, Nadleśnictwo Gromnik zastrzega sobie prawo okresowego
monitorowania obiektu. Szczegóły dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się na
stronie: https://gromnik.krakow.lasy.gov.pl/aktualnosci
5. Osoby korzystające z gruntu o którym mowa w pkt 1 zobowiązane są do:
- utrzymywania porządku na miejscu biwakowym oraz w obszarach przyległych,
- powstrzymania się od uszkadzania i wycinania drzew oraz krzewów rosnących na
udostępnionym terenie, a także innych niedopuszczalnych i zakazanych prawem zachowań
wskazanych w art 30 ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 6,
148),
- przestrzegania czasu ciszy nocnej obowiązującej od godz. 22:00 do godz. 6:00,
- powstrzymania się od wnoszenia i spożywania na udostępnionym terenie jakichkolwiek
środków odurzających oraz alkoholu,
- przestrzegania znaków i tablic informacyjnych znajdujących się na udostępnionym terenie,
- korzystania z terenu zgodnie z obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi,
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- odpowiedniego zabezpieczenia posiadanego mienia w tym wartościowych przedmiotów
osobistych,
- parkowania pojazdów mechanicznych, rowerów lub innych środków transportu w
miejscach wyznaczonych do postoju,
- korzystania z udostępnionej infrastruktury sanitarnej i porządkowej zgodnie z ich
przeznaczeniem oraz zachowaniem przepisów sanitarno-epidemiologicznych.
Naruszenie któregokolwiek z powyższych postanowień uprawnia Nadleśnictwo Gromnik do
usunięcia osoby naruszającej postanowienia regulaminowe przy użyciu sił porządkowych w
tym skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.
6. Nadleśnictwo Gromnik może wnieść dodatkowe obostrzenia dla osób korzystających z
udostępnionego terenu jeśli uzna to za konieczne dla realizacji celów bezpieczeństwa lub
ochrony lasu.
7. Nadleśnictwo Gromnik nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wypadków
na osobie lub w mieniu, które mogą powstać u osób korzystających z udostępnionego
gruntu leśnego oraz za szkody powstałe na skutek pożaru lasu, wiatrołomów, wywrotów
drzew, oddziaływania flory i fauny leśnej oraz innych trudnych do przewidzenia
czynników.
8. Osoby, które pod swoją opieką posiadają psy zobowiązane są do posiadania przy sobie
aktualnego świadectwa szczepień zwierząt. Psy powinny przebywać na uwięzi lub w
kagańcu. Właściciel psa lub też innego zwierzęcia domowego zobowiązany jest do
niezwłocznego usuwania nieczystości pozostawionych przez będące pod jego opieką
zwierzę.
9. Rozpalenie ogniska w miejscu do tego wyznaczonym należy każdorazowo uzgodnić z
leśniczym leśnictwa Zalasowa, numer telefonu: 694477562.
10. Za wszelkie uszkodzenia spowodowane w infrastrukturze będącej własnością
Nadleśnictwa Gromnik odpowiedzialność ponosi osoba, która szkodę wyrządziła lub jej
przedstawiciel ustawowy.
11. Osoby przebywające na udostępnionym terenie są zobowiązane do bezwzględnego
podporządkowania się poleceniom wydawanym przez pracowników Służby Leśnej lub
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innym pracownikom Nadleśnictwa Gromnik jeśli wskazują one na powstałe naruszenia lub
ich działania służą bezpieczeństwu osób, mienia i ochrony lasu.
12. W zakresie spraw nieuregulowanych niniejszym regulaminem rozstrzygnięcia dokonuje
Nadleśniczy Nadleśnictwa Gromnik.
13. W przypadku powstania zagrożenia korzystający z udostępnionego terenu są
zobowiązani do natychmiastowego powiadomienia właściwych służb ratunkowych (numer
alarmowy 112) oraz Nadleśnictwa Gromnik pod numer telefonu: 14-65-15-081.
14. Skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania udostępnionego terenu należy składać na
adres e-mail: gromnik@krakow.lasy.gov.pl lub telefonicznie pod numer nr telefonu
14-65-15-081.
15. Korzystanie z udostępnionego terenu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego
regulaminu.

Zatwierdził:
Eugeniusz Piech
Nadleśniczy
/podpisano elektronicznie/
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Miejsce biwakowe Tuchowski Las
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