Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 16/2018
Nadleśniczego Nadleśnictwa Sieraków z dnia 08 maja 2018 r.

UMOWA WEJŚCIA NA TEREN - PROJEKT
Nr…………………
zawarta w dniu .................. r. w Bucharzewie
pomiędzy Skarbem Państwa — Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy
Państwowe Nadleśnictwem Sieraków z/s w Bucharzewie, Bucharzewo 153, 64-410
Sieraków, NIP: 787-00-07-165, reprezentowanym przez:
Nadleśniczego ………………… zwanym w dalszej części umowy „Nadleśnictwem” a
…………………………………z siedzibą w ……………………….. KRS:……………
,NIP…………………… REGON:……………………… reprezentowanym przez
…………………………………..
zwanym w dalszej części Organizatorem
o następującej treści:
1.Przedmiotową umowę zawarto na podstawie art. 29 ust 4 ustawy z dnia 28
września 1991 r. o lasach.
§1
1.Nadleśnictwo oświadcza, że na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 35 ust. 1 pkt 2a ustawy
z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz.U. poz. 788) jest zarządcą stanowiących
własność Skarbu Państwa gruntów wchodzących
w skład obrębu
leśnego
………………., leśnictwa ………………………
2.Nadleśnictwo wyraża zgodę na wejście Organizatora na grunty wymienione w
ust.1. Organizator uprawniony jest do używania gruntów w celu przeprowadzenia
imprezy sportowej zgodnie z trasą zawodów (załącznik nr 2) w terminie:
………………………………..
3.Wyrażenie zgody na wejście na teren Nadleśnictwa nie obejmuje uprawnień do
pobierania pożytków naturalnych.
§2
1.Organizator jest odpowiedzialny za uprzątnięcie i przywrócenie do stanu
poprzedniego terenu, na którym odbywała się impreza sportowa (z wyłączeniem
sytuacji, za które odpowiadają osoby trzecie niezwiązane z imprezą), w terminie 7 dni
od dnia jej zakończenia.
§3
Organizacja imprezy następuje za zgodą Nadleśnictwa nieodpłatnie.
§4
1.Organizator dostarczył Nadleśnictwu:
a. regulamin uczestnictwa w imprezie;
b. dowód zawarcia polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej bądź
następstw nieszczęśliwych wypadków, obowiązującej na czas trwania imprezy, na

określoną przez nadleśnictwo kwotę, jeżeli zażądało go Nadleśnictwo Sieraków – zał.
nr 3.
2.Organizator zobowiązany jest do:
a. zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom i obserwatorom imprezy oraz
oznaczenia trasy zawodów w sposób gwarantujący bezpieczeństwo osób trzecich;
b. zapoznania się z informacją o zagrożeniach występujących w lesie i przekazania
jej wszystkim uczestnikom imprezy (lista zagrożeń stanowi załącznik nr 1 do
niniejszej umowy);
c. niedopuszczania do zanieczyszczenia lasu i sąsiadujących gruntów leśnych oraz
doprowadzenia przedmiotu umowy do stanu pierwotnego, z tym zastrzeżeniem, że
nie dotyczy to działań osób trzecich niezwiązanych z imprezą;
d. korzystania z przedmiotu umowy w sposób nienaruszający drzewostanu;
e. zapewnienia powszechnego dostępu do dróg leśnych (w szczególności
niezastawiania szlabanów i dojazdów do osad leśnych) oraz obiektów turystycznych;
zapewnienia zaplecza parkingowego dla wszystkich uczestników imprezy;
h. poinformowania uczestników, że impreza odbywa się na gruntach zarządzanych
przez Nadleśnictwo Sieraków; przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, w
szczególności stosowania się do postanowień art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 28
września 1991 r. o lasach.
i. umieszczenia na wszelkich informacjach o imprezie logo Lasów Państwowych wraz
z nazwą Nadleśnictwa Sieraków jako partnera w organizowanej imprezie
§5
1.Nadleśnictwo nie odpowiada za szkody wyrządzone organizatorowi lub
uczestnikom imprezy, a także osobom uczestniczącym w imprezie w innym
charakterze.
2.Nadleśnictwo nie odpowiada za szkody osobowe i majątkowe wyrządzone przez
osoby trzecie uczestnikom imprezy, a także wyrządzone osobom trzecim przez
uczestników lub organizatorów imprezy.
3.Organizator ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone w
drzewostanie oraz spowodowane zanieczyszczeniem gruntu będące następstwem
korzystania przez Organizatora oraz uczestników imprezy sportowej z przedmiotu
umowy.
§6
Nadleśnictwu przysługuje prawo:
a. przeprowadzenia kontroli w każdym czasie odnośnie stanu gruntu i roślinności,
przestrzegania warunków niniejszej umowy oraz przepisów ochrony
przeciwpożarowej.
b. ustawienia stoiska Lasów Państwowych w trakcie trwania imprezy, zawieszenia
banera oraz logo Lasów Państwowych.
§7
1.Organizator uiści karę umowną w wysokości 1000 zł za:
a. niewywiązanie z obowiązku uprzątnięcia terenów leśnych, na których odbywała się
impreza, w terminie 7 dni od daty jej zakończenia,
2. Nadleśnictwo dokona obciążenia organizatora imprezy kosztami uprzątnięcia
terenu w przypadku, gdy ten nie wywiąże się z obowiązku zawartego w § 2 umowy

3.Nadleśnictwo zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych
odszkodowania za szkody przewyższające wysokość kar umownych.
4.W przypadku zaparkowania aut, przez uczestników imprezy, poza miejscami
wyznaczonymi, kierowcy poniosą odpowiedzialność za popełnione wykroczenie.
5.Sytuacja, w której organizator nie wywiąże się z zapisów § 4 ust. 2, może
skutkować odmową wydania zgody na zorganizowanie zawodów w przyszłości.
§8
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy
Kodeksu Cywilnego.
§9
Organizator potwierdza, że znana jest mu treść Zarządzenia nr …...... Nadleśniczego
Nadleśnictwa Sieraków w sprawie określenia zasad organizowania imprez
sportowych na terenach leśnych oraz jego załączników i akceptuje ich
postanowienia.
§ 10
Jakiekolwiek zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
§ 11
Spory powstałe w związku z wykonywaniem niniejszej umowy podlegają rozpoznaniu
przez sąd właściwy dla siedziby nadleśnictwa.
§ 12
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze stron.
NADLEŚNICTWO

ORGANIZATOR

Załącznik nr 1 do Umowy wejścia na teren

ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE W LESIE
Las to dynamiczny ekosystem, w którym mogą wystąpić różne zjawiska, powodujące
zagrożenia.
1.Suche drzewa, które celowo są pozostawione do naturalnego rozpadu i w każdej
chwili mogą się przewrócić.
2.Suche konary, które mogą w każdej chwili spaść.
3.Drzewa z widocznymi owocnikami grzybów mogą się przewrócić.
4.Przewalone drzewa. Utrudniają poruszanie się. Wejście na pień, który może być
śliski, grozi upadkiem.
5.Wystające korzenie drzew, dziury i inne nierówności, o które można się potknąć.
6.Suche gałęzie leżące na ziemi.
7.Koleiny występujące po pracach leśnych.
8.Tłuczeń na drogach szutrowych nadleśnictwa.
9.Strome zbocza wynikające z ukształtowania terenu. Chodzenie po zboczach
stwarza ryzyko skręcenia lub złamania stawu skokowego. Do lasu należy chodzić, w
odpowiednio dostosowanym do warunków, obuwiu terenowym.
10.Żmije. Spotkanie z tym wężem grozi ukąszeniem. Jad może być niebezpieczny
dla zdrowia. W przypadku ukąszenia należy zgłosić się do lekarza.
11.Kleszcze. Najbezpieczniejsze jest chodzenie drogami leśnymi. Największe ryzyko
złapania kleszcza występuje na terenach wilgotnych np. przy ciekach wodnych, na
mokradłach.
12.Prace leśne. Należy omijać miejsca, w których prowadzona jest wycinka drzew.
13.Maszyny leśne. W lesie należy zachować szczególną ostrożność, ponieważ
leśnymi drogami mogą poruszać się: ciężki sprzęt oraz samochody osób pracujących
w lesie.
14.Dzikie zwierzęta. W przypadku spotkania należy zachować ostrożność. Psa w
lesie trzeba trzymać na smyczy. To wyeliminuje ryzyko nieszczęśliwych spotkań psa
z dzikimi zwierzętami.
15.Przy złej pogodzie (burza, silny wiatr, zalegający na drzewach śnieg lub na
drogach lód) zwiększa się ryzyko nieszczęśliwych wypadków. W tym czasie
wycieczkę do lasu lepiej przełożyć na inny termin.
16.Niewypały i niewybuchy z czasów wojny.
17.Polowania regulujące liczebność zwierzyny. Należy zachować ostrożność.

