Nadleśnictwo Torzym
Torzym, 23.12.2014 r.

DECYZJA NADLEŚNICZEGO NADLEŚNICTWA TORZYM
NR 21/2014
Z DNIA 23.12.2014
W SPRAWIE WPROWADZENIA REGULAMINU KORZYSTANIA Z POLA
BIWAKOWEGO NAD JEZIOREM JASNYM
Zn spr ZG- 753-5/14

§1
Wprowadzam do stosowania „Regulamin korzystania z Pola Biwakowego nad
Jeziorem Jasnym”, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.
§2
Zobowiązuję wszystkich pracowników Nadleśnictwa Torzym, jak również osoby
korzystające z obiektów turystycznych należących do Nadleśnictwa do przestrzegania
zapisów „Regulaminu (…)”
§3
Decyzja wchodzi w życie z dniem 01.01.2015 roku.
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Załącznik nr 1
do Decyzji Nadleśniczego Nadleśnictwa Torzym
Nr 21/2014 z dnia 23.12.2014
Torzym, 23.12.2014 r.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z POLA BIWAKOWEGO NAD JEZIOREM
JASNYM:
1.Osobami korzystającymi z pola biwakowego są osoby zwane dalej
biwakującymi (przebywające na terenie pola biwakowego dłużej niż jedną dobę) oraz
osoby korzystające z terenu pola doraźnie;
2.Osoby biwakujące w wieku powyżej lat 7 zobowiązane są do uiszczania
należności za pobyt na terenie pola biwakowego;
3.Okres funkcjonowania pola biwakowego trwa od maja do września każdego
roku. W okresie tym za pobyt wczasowiczów będących osobami biwakującymi
pobierane są opłaty zgodnie z cennikiem stanowiącym załącznik do regulaminu;
cennik opracowywany jest corocznie w oparciu o analizę kosztów utrzymania obiektu
turystycznego i przedstawiany do wiadomości na tablicy ogłoszeń w biurze
Nadleśnictwa bądź za pośrednictwem pracowników Straży Leśnej;
4.Opłata pobierana przez Nadleśnictwo ma charakter „miejscówki” i dotyczy
przede wszystkim powierzchni zajmowanej przez namioty, kampingi itp.; składnikiem
opłaty jest ponadto dostęp do toalety przenośnej znajdującej się na polu biwakowym
(przez udostępnienie toalety należy rozumieć zaopatrzenie w klucz do toalety, który
nie może być udostępniany osobom trzecim; po zakończeniu pobytu klucz należy zdać
funkcjonariuszom Straży Leśnej na polu biwakowym bądź dostarczyć w miejsce przez
nich wskazane podczas udostępniania klucza), przydział pojemnika na odpady.
5.Każdy wypoczywający zobowiązany jest do bezwzględnego utrzymywania
czystości w zajmowanym przez siebie miejscu, pozostawiania ubikacji w czystości po
każdorazowym użyciu, gromadzenia odpadów w przeznaczonych na ten cel
pojemnikach;
6.Wywóz odpadów zgromadzonych przez turystów zapewnia Nadleśnictwo 2-3
razy w tygodniu roboczym;
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7.Opłata nie obejmuje usługi sprzątania odpadów z terenu pojedynczych
obozowisk, jak również czyszczenia urządzeń sanitarnych użytkowanych przez
turystów;
8.Opłata pobierana jest przez funkcjonariuszy Straży Leśnej Nadleśnictwa
Torzym w miejscu biwakowania; w przypadku nieobecności funkcjonariuszy Straży
Leśnej na polu biwakowym, należy najpóźniej w trzecim dniu pobytu zgłosić się do
siedziby Nadleśnictwa przy ul. Wodnej 1; 66-235 Torzym celem uiszczenia opłaty
(jeżeli 3. dzień pobytu wypada w dzień wolny od pracy uiszczenie należności
następuje w najbliższy dzień roboczy następujący po dniu wolnym od pracy);
9.Podczas regulowania należności po raz pierwszy w danym sezonie
turystycznym każdy turysta otrzymuje kopię regulaminu korzystania z pola
biwakowego, której odbiór potwierdza pisemnie (złożenie podpisu potwierdzającego
odbiór kopii regulaminu jest jednocześnie potwierdzeniem zapoznania się z
regulaminem i akceptacją jego ustaleń);
10.W celach opałowych można wykorzystywać wyłącznie odpady drzewne
znajdujące się w najbliższej okolicy wiaty drewnianej;
11. Studnia z wodą pitną oraz parking leśny są udostępnione zarówno osobom
biwakującym, jak i osobom przebywającym na terenie pola biwakowego doraźnie (np.
korzystających z plaż nad Jeziorem Jasnym, grzybiarzom, spacerowiczom i in.), pod
warunkiem zachowania ich w sprawnym stanie i należytej czystości;
12. Na doraźne wykorzystywanie wiaty turystycznej, rozpalanie ognia ze
zgromadzeniem osób nie obozujących na polu biwakowym należy uzyskać zgodę
Nadleśniczego Nadleśnictwa Torzym (biuro Nadleśnictwa: 068-341-36-55, stanowisko
ds. turystyki: 068-34-16-266) ze wskazaniem osoby odpowiedzialnej za
bezpieczeństwo osób oraz za prawidłowy stan urządzeń turystycznych, czystości
obiektu po zakończeniu użytkowania.
13. Uzyskanie zgody na doraźne wykorzystywanie wiaty turystycznej, rozpalanie
ognia ze zgromadzeniem osób nie obozujących na polu biwakowym należy dokonać:
- do godz. 15.00 najpóźniej w dzień wykorzystania wiaty, rozpalania ognia w dni
robocze.
- do godz. 15.00 najpóźniej w ostatni dzień roboczy przed planowanym dniem
wykorzystania wiaty, rozpalania ognia który wypada w dni wolne od pracy.
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Wydanie zgody na doraźne wykorzystywanie wiaty turystycznej, rozpalanie ognia
ze zgromadzeniem osób nie obozujących na polu biwakowym może zostać wydane w
przypadku:
- pisemnego zgłoszenia zawierającego dane osobowe osoby odpowiedzialnej za
bezpieczeństwo osób (korzystających z wiaty oraz ogniska) oraz za prawidłowy stan
urządzeń turystycznych, czystości obiektu po zakończeniu użytkowania.
- osobistego zgłoszenia przez osobę odpowiedzialną za bezpieczeństwo osób
(korzystających z wiaty oraz ogniska) oraz za prawidłowy stan urządzeń turystycznych,
czystości obiektu po zakończeniu użytkowania.
14. Korzystać z wiaty może w jednym czasie tylko jedna grupa.
15. Brak zgłoszenia korzystania z wiaty utrudnia funkcjonowanie systemu
ochrony ppoż. Nadleśnictwa i może spowodować interwencję Straży Leśnej,
(możliwość ukarania z tyt. szkodnictwa leśnego);
16. Celem utrzymania porządku na terenie pola biwakowego związanego z
przebywaniem osób nie biwakujących Nadleśnictwo udostępnia 3 pojemniki na
odpady. Wywóz odpadów zapewnia Nadleśnictwo 2-3 razy w tygodniu;
17. Wszystkie osoby przebywające na terenie pola biwakowego obowiązuje
bezwzględny zakaz zaśmiecania terenu, zanieczyszczania toalet (łącznie z
wyrzucaniem śmieci do zbiornika), niszczenia urządzeń turystycznych pod groźbą kary
pieniężnej nałożonej drogą mandatu karnego z tytułu szkodnictwa leśnego;
18.Osoby przebywające na terenie pola biwakowego są zobowiązane
podporządkować się poleceniom wydawanym przez pracowników Służby Leśnej, jeśli
odnoszą się one do bezpieczeństwa osób i do ochrony lasu, a nie są sprzeczne z
Regulaminem.
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