Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 38/2019
Nadleśniczego Nadleśnictwa Gdańsk z dnia 18 grudnia 2019 r.
Regulamin organizowania imprez na gruntach Skarbu Państwa będących w zarządzie Państwowego
Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa Gdańsk, w których liczba uczestników
przekracza 100 osób.
1. Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
zamierzająca zorganizować imprezę na gruntach leśnych znajdujących się w zarządzie Nadleśnictwa
Gdańsk (dalej jako: „wnioskodawca”, „organizator” lub „organizator imprezy”) jest zobowiązana
przesłać elektronicznie na: gdansk@gdansk.lasy.gov.pl oraz DW: ewa.kaliszewska@gdansk.lasy.gov.pl,
stosowny wniosek na 90 - 60 dni przed planowanym terminem imprezy na formularzu stanowiącym
załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, który powinien zawierać:
1) rodzaj i nazwę imprezy;
2) termin i czas trwania imprezy;
3) przewidywaną liczbę uczestników;
4) miejsce imprezy, przebieg trasy, a w przypadku imprez na orientację obszar (według oddziałów
leśnych),
zaznaczony
na
mapie
pobranej
ze
strony
nadleśnictwa:
www.nadlesnictwo.gdansk.lasy.gov.pl, która będzie stanowiła zał. nr 1 do umowy bądź
porozumienia;
5) osobę odpowiedzialną za porządek w dniu imprezy, wraz z telefonem kontaktowym,
6) numer rachunku bankowego (służącego do rozliczenia wpłaconej kaucji);
7) szczegółowe uwarunkowania organizacyjne (np. sprawy dotyczące: oznakowania terenu,
ustawienia nośników reklamowych, bram, namiotów, przenośnych toalet itp.);
8) oświadczenie o zgodzie na wystawienie faktury elektronicznej.
2. Do wniosku, o którym mowa w pkt 1 należy dołączyć przebieg trasy, a w przypadku imprez na
orientację obszar, zaznaczony na mapie pobranej ze strony Nadleśnictwa (wystarczy przesłać link do
mapy zrobionej zgodnie z instrukcją znajdującą się na stronie internetowej Nadleśnictwa) oraz wzorzec
(drogą elektroniczną) sposobu oznakowania trasy, który musi posiadać logo lub nazwę organizatora a
w przypadku biegów na orientację wzorzec znakowania punktów kontrolnych.
3. Zgoda na przeprowadzenie imprezy zostanie wydana w formie zawartej, pomiędzy wnioskodawcą a
nadleśnictwem, umowy/porozumienia, stosownie do postanowień pkt. 5 i 6.
4. W uzasadnionych przypadkach Nadleśnictwo Gdańsk może odmówić wyrażenia zgody na
organizację imprezy, w szczególności, gdy wniosek będzie zawierał braki, trasa imprezy będzie
prowadziła przez tereny wyłączone z możliwości organizowania imprez, złożony zostanie z
naruszeniem terminu określonego w pkt. 1, gdy organizacja imprezy zagrażać będzie bezpieczeństwu
lub będzie niezgodna z obowiązującymi przepisami prawa. Odmowa wydania zgody na
przeprowadzenie imprezy zostanie przekazana pisemnie wnioskodawcy, z podaniem uzasadnienia.
5. Umowa lub porozumienie, wg wzoru stanowiącego odpowiednio załączniki nr 2 i nr 3 do niniejszego
regulaminu, określa wzajemne prawa i obowiązki wnioskodawcy oraz Nadleśnictwa i stanowi wyłączną
podstawę udostępnienia terenu leśnego będącego w zarządzie Nadleśnictwa na przeprowadzenie
imprezy.
6. Porozumienie zostanie zawarte w sytuacji, gdy Nadleśnictwo Gdańsk jest partnerem lub patronem
organizowanej imprezy. W pozostałych przypadkach zostanie zawarta umowa.

7. Na dzień podpisania umowy/porozumienia wnioskodawca zobowiązany jest dostarczyć:
1) dowód wpłacenia kaucji, o której mowa w pkt. 16,
2) dla imprez rekreacyjno-sportowych zgodę Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w
Gdańsku w przypadku, gdy impreza prowadzi przez drogi lub pozostałe obszary będące w
granicach rezerwatów przyrody (art. 15 ust. 1 pkt 27 ustawy z 16.04.2004 r. o ochronie
przyrody),
3) wypis z właściwego rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
KRS, lub inny dokument potwierdzający powołanie lub zarejestrowanie organizacji,
zawierający umocowanie danej osoby do podpisania umowy/porozumienia.
8. Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 2129)
zabronione jest organizowanie na gruntach leśnych imprez motocyklowych oraz samochodowych.
9. Stałym zakazem wstępu, zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz.U.
z 2018 r., poz. 2129), objęte są:
1)
2)
3)
4)
5)

uprawy leśne do 4 metrów wysokości;
powierzchnie doświadczalne i drzewostany nasienne;
ostoje zwierząt;
źródliska rzek i potoków;
obszary zagrożone erozją.

10. Organizator imprezy zobowiązany jest do:
1) zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom i obserwatorom imprezy oraz oznaczenia trasy w
sposób gwarantujący bezpieczeństwo osób trzecich;
2) zapoznania się z informacją o zagrożeniach występujących w lesie i przekazania jej wszystkim
uczestnikom imprezy (lista zagrożeń dostępna jest na stronie internetowej Nadleśnictwa);
3) niedopuszczania do zanieczyszczenia lasu i sąsiadujących gruntów leśnych oraz doprowadzenia
przedmiotu porozumienia do stanu pierwotnego;
4) korzystania z udostępnionego terenu leśnego w sposób nienaruszający drzewostanu, a także
niedopuszczający do zanieczyszczania dróg (zabronione jest stosowanie farb, gwoździ, zszywek
oraz innych metalowych elementów w celu umieszczenia oznakowania na drzewach lub
drogach);
5) zapewnienia powszechnego dostępu do dróg leśnych (w szczególności niezastawiania
szlabanów i dojazdów do osad leśnych) oraz obiektów turystycznych;
6) umieszczenia nazwy Organizatora lub imprezy na rozwieszanych w lesie oznaczeniach – trasa
musi zostać oznaczona na 3 dni przed imprezą;
7) poinformowania uczestników, że impreza odbywa się na gruntach zarządzanych przez Lasy
Państwowe - Nadleśnictwo Gdańsk;
8) posiadania ubezpieczenia OC od prowadzonej działalności gospodarczej, związanej z
organizacją imprez;
9) przestrzegania obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów przeciwpożarowych oraz
dotyczących ochrony przyrody i ustawy o lasach;
10) poinformowania wszystkich uczestników o zakazach wynikających z art. 30 ustawy z dnia 28
września 1991 r. o lasach (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 2129):
W lasach zabrania się:
 zanieczyszczania gleby i wód;
 zaśmiecania;














rozkopywania gruntu;
niszczenia grzybów oraz grzybni;
niszczenia lub uszkadzania drzew, krzewów lub innych roślin;
niszczenia urządzeń i obiektów gospodarczych, turystycznych i technicznych oraz
znaków i tablic;
zbierania płodów runa leśnego w oznakowanych miejscach zabronionych;
rozgarniania i zbierania ściółki;
wypasu zwierząt gospodarskich;
biwakowania poza miejscami wyznaczonymi przez właściciela lasu lub nadleśniczego;
wybierania jaj i piskląt, niszczenia lęgowisk i gniazd ptasich, a także niszczenia
legowisk, nor i mrowisk;
płoszenia, ścigania, chwytania i zabijania dziko żyjących zwierząt;
puszczania psów luzem;
hałasowania oraz używania sygnałów dźwiękowych, z wyjątkiem przypadków
wymagających wszczęcia alarmu.

11. Upoważniony pracownik Nadleśnictwa Gdańsk ma prawo przerwać imprezę lub zmienić jej trasę
na każdym etapie jej przebiegu, w przypadku zaistnienia nieprzewidywalnych okoliczności
zagrażających bezpieczeństwu (np. pożar, wichura).
12. Upoważniony pracownik Nadleśnictwa Gdańsk może kontrolować przebieg imprezy na każdym jej
etapie i w przypadku naruszenia warunków umowy/porozumienia lub ogólnie obowiązujących
przepisów prawa, ma prawo przerwać imprezę lub zmienić jej lokalizację.
13. Organizator imprezy odpowiada za bezpieczeństwo uczestników imprezy oraz za ewentualne
szkody, powstałe w związku z organizowaną imprezą, wyrządzone w mieniu będącemu w zarządzie
Nadleśnictwa Gdańsk.
14. Nadleśnictwo Gdańsk ustala zryczałtowaną opłatę za udostępnienie gruntów znajdujących się w
zarządzie Nadleśnictwa Gdańsk Opłata nie dotyczy imprez, w których Nadleśnictwo jest partnerem lub
patronem. Opłata jest uzależniona od deklarowanej liczby uczestników, rodzaju imprezy i liczby
leśnictw, na terenie których odbędzie się dana impreza i wynosi:
1) imprezy biegowe oraz imprezy na orientację:
a) pow. 100 do 500 uczestników: 300 zł brutto na terenie jednego leśnictwa
b) pow. 500 uczestników: 500 zł brutto na terenie jednego leśnictwa
2) imprezy kolarskie:
a) pow. 100 do 500 uczestników: 400 zł brutto na terenie jednego leśnictwa
b) pow. 500 uczestników: 600 zł brutto na terenie jednego leśnictwa
W przypadku imprez obejmujących swym zasięgiem więcej niż jedno leśnictwo, opłata określona
odpowiednio w ppkt 1) i 2) jest mnożona przez liczbę leśnictw.
15. Wpływy z opłat przeznaczone zostaną przez Nadleśnictwo Gdańsk na zagospodarowanie
turystyczne terenów leśnych.
16. Nadleśnictwo Gdańsk zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub odstąpienia od opłaty w
szczególnie uzasadnionych przypadkach.

17. W celu zabezpieczenia przestrzegania zapisów umowy bądź porozumienia, organizator
zobowiązany jest, przed podpisaniem umowy/porozumienia, do wpłacenia na rachunek bankowy
Nadleśnictwa Gdańsk numer 02 2030 0045 1110 0000 0013 7130, kaucji w wysokości 1000,00 zł
(jednego tysiąca złotych).
18. Organizator jest zobowiązany do oznakowania trasy na 3 dni przed planowanym terminem
imprezy.
19. Organizator imprezy jest odpowiedzialny za uprzątnięcie i przywrócenie do poprzedniego stanu
terenu, na którym odbywała się impreza, w terminie trzech dni od dnia jej zakończenia
i poinformowanie w tym terminie właściwego leśniczego lub leśniczych (telefonicznie – w dni robocze
lub mailowo) o zakończeniu prac. Protokolarne przekazanie zwrotne terenu nastąpi w formie pisemnej,
w dniu uzgodnionym przez organizatora z leśniczym, nie później niż siódmego dnia roboczego od
zakończenia imprezy.
20. W sytuacji, gdy na trasie znajdują się szlabany, Nadleśnictwo wydaje organizatorowi klucz do
szlabanów w celu zapewnienia dostępu dla służb medycznych w przypadku zagrożenia zdrowia i życia
uczestników. Organizator zwróci klucz leśniczemu przy podpisaniu protokołu przekazania zwrotnego
terenu.
21. Podstawą zwrotu kaucji jest protokół przekazania terenu Nadleśnictwu Gdańsk oraz wywiązanie
się przez organizatora z warunków umowy/porozumienia.
22. Nadleśnictwo Gdańsk ma prawo zatrzymania kaucji w przypadku naruszenia warunków umowy lub
porozumienia.
23. W przypadku nieprzestrzegania przez organizatora imprezy wymogów określonych w umowie bądź
porozumieniu, szczególnie w przypadku stwierdzenia niedokładnego posprzątania trasy po imprezie,
Nadleśnictwo odmówi wydania zgody na organizację kolejnej imprezy.
24. W przypadku sprzeczności pomiędzy treścią umowy (porozumienia) a niniejszym dokumentem,
wiążąca będzie treść umowy (porozumienia).
25. W zakresie nieobjętym niniejszym regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego
prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz.U.
z 2018 r., poz. 2129).

