Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 18/2020 Nadleśniczego Nadleśnictwa Skwierzyna z dnia
19.06.2020 r.
REGULAMIN PUNKTU WIDOKOWEGO
1. Nadleśniczy Nadleśnictwa Skwierzyna oświadcza, że jest zarządcą gruntu stanowiącego
własność Skarbu Państwa, położonego na działce ewidencyjnej nr 2419/2, obręb
ewidencyjny Skwierzyna 0001, stanowiący część oddziału 203 o, Leśnictwa Zawarcie,
stanowiący teren udostępniony turystyce leśnej jako punkt widokowy.
2. Każda osoba korzystająca z punktu widokowego wyraża zgodę na postanowienia
niniejszego regulaminu i obowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
3. Punkt widokowy jest dostępny we wszystkie dni w roku, z wyłączeniem sytuacji
opisanych w art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach [Dz. U. 2020 r.,
poz. 6 ze zm.].
4. Punkt widokowy nie jest objęty monitoringiem całodobowym, dlatego Nadleśnictwo nie
ponosi odpowiedzialności za mienie utracone, skradzione, uszkodzone.
5. Nadleśnictwo nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie skutki wypadków na osobie lub
w mieniu jakie mogą powstać u osób korzystających z gruntu leśnego oraz za szkody
powstałe na skutek pożaru lasu, wiatrołomów, wywrotów drzew, oraz oddziaływania
flory i fauny leśnej.
6. Za wszelkie uszkodzenia spowodowane w infrastrukturze będącej własnością
Nadleśnictwa odpowiedzialność ponosi osoba, która szkodę wyrządziła lub jej
przedstawiciel ustawowy.
7. Każda z osób korzystających z punktu widokowego, zobowiązana jest do
podporządkowania się poleceniom pracowników Służby Leśnej.
8. Osobom korzystającym z punktu widokowego zabrania się:
a.
b.

c.
d.
e.
f.
g.
h.

zaśmiecania terenu;
uszkadzania i wycinania drzew i krzewów rosnących na udostępnionym terenie
oraz innych niedopuszczonych i zakazanych prawem zachowań wskazanych w
art. 30 Ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach [Dz. U. z 2020 r. poz. 6 ze
zm.];
wjazdu pojazdami spalinowymi na udostępniony teren;
pozostawiania rowerów lub innych środków transportu w sposób utrudniający
korzystanie innym użytkownikom z punktu widokowego;
puszczania luzem zwierząt domowych;
rozstawiania namiotów;
rozpalania ognisk, grillowania i korzystania z otwartego ognia;
korzystania z punktu widokowego w inny sposób niż zgodnie z jego
przeznaczeniem.

9. Po zakończeniu korzystania z punktu widokowego każda osoba zobowiązana jest do
pozostawienia ładu i porządku.
10. Wszelkie uwagi użytkowników o punkcie widokowym proszę zgłaszać do biura
Nadleśnictwa tel. 95 728 69 40 lub e-mail skwierzyna@szczecin.lasy.gov.pl.
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11. W przypadku zauważenia zagrożenia, w tym rozprzestrzeniania się ognia, należy
niezwłocznie powiadomić służby ratunkowe tel. 112.

