Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 16/2018
Nadleśniczego Nadleśnictwa Sieraków z dnia 08 maja 2018 r.

Zasady organizowania imprez sportowych na gruntach będących w zarządzie
PGL LP Nadleśnictwa Sieraków
1.Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej zainteresowana organizacją imprezy na gruntach znajdujących
się w zarządzie Nadleśnictwa Sieraków, niezależnie od tego, czy jest to impreza
masowa, sportowa o charakterze otwartym lub zamkniętym, w celu uzyskania zgody,
co najmniej 30 dni przed planowaną imprezą składa stosowny wniosek (wzór wniosku
znajduje się na stronie internetowej Nadleśnictwa Sieraków) określający:
a. rodzaj imprezy (np. bieg, mtb, na orientację)
b. termin i czas trwania imprezy;
c. przewidywaną liczbę uczestników;
d. przebieg trasy lub obszar zaznaczony na mapie;
e. osobę kontaktową odpowiedzialną za porządek w dniu imprezy, wraz z telefonem
kontaktowym;
f. zaplecze parkingowe (na terenach leśnych postój pojazdów silnikowych jest
dozwolony wyłącznie w miejscach oznakowanych);
g. szczegółowe uwarunkowania organizacyjne (np. sprawy dotyczące: ustawienia
nośników reklamowych, bram, przenośnych toalet itp.).
2.Ostateczna zgoda wydawana jest w formie pisemnej umowy z organizatorem
imprezy (wzór umowy znajduje się na stronie internetowej Nadleśnictwa Sieraków),
określającej prawa i obowiązki organizatora i uczestników. Umowa stanowi podstawę
do wejścia na grunty będące w zarządzie Nadleśnictwa Sieraków i jest wydawana
każdorazowo po złożeniu przez organizatora kompletu dokumentów.
3.Najpóźniej w dniu podpisania umowy, o której mowa w pkt 2. organizator
zobowiązany jest dostarczyć regulamin uczestnictwa w imprezie.
4.Nadleśnictwo Sieraków może uprawnione jest do żądania od Organizatora
dostarczenia dowodu zawarcia polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej
bądź następstw nieszczęśliwych wypadków.
5.Złożenie kompletu wymaganych dokumentów i podpisanie umowy z nadleśnictwem
podstawę do organizacji imprezy sportowej.
6.Nadleśnictwo Sieraków nie wyraża zgody na organizowanie imprez sportowych
motocyklowych i samochodowych.
7.Stałym zakazem wstępu, zgodnie z ustawą z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj.
Dz.U. 2017r. poz. 788), objęte są:
a. uprawy leśne do 4 metrów wysokości;
b. powierzchnie doświadczalne i drzewostany nasienne;
c. ostoje zwierząt;
d. źródliska rzek i potoków;
e. obszary zagrożone erozją.
8.Organizator imprezy zobowiązany jest do poinformowania wszystkich uczestników o
zakazach wynikających z art. 30 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach, a także
o liście potencjalnych zagrożeń w lesie, stanowiącej załącznik nr 1 do umowy.
9. Pracownik nadleśnictwa merytorycznie odpowiedzialny za udostępnienie lasu dla
turystyki i rekreacji przy udziale leśniczego (leśniczych) właściwego terenowo dla
lokalizacji imprezy, analizuje złożony wniosek.
10. Do zadań leśniczego należy:

a. ocena bezpieczeństwa uczestników — czy trasa przebiega w sąsiedztwie
powierzchni, na których prowadzone są prace związane z pozyskaniem drewna bądź
hodowlą lasu; niebezpieczeństwo związane z wiatrołomami, zagrożeniem pożarowym;
b. ocena ewentualnych zagrożeń dla obiektów oraz gatunków podlegających ochronie
z tytułu ustawy o ochronie przyrody;
c. ocena położenia imprezy względem obszarów wyłączonych (na podstawie ustawy
o lasach i ograniczeń wskazanych przez nadleśniczego);
d. sprawdzenie stanu uporządkowania lasu po 7 dniach od zakończenia imprezy.
11.Do zadań pracownika merytorycznego należy:
a. analiza pod kątem ochrony przyrody — czy trasa przebiega przez lub w
bezpośrednim sąsiedztwie obszarów chronionych lub innych miejsc o cennych
walorach przyrodniczych i kulturowych (według ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody);
b. prowadzenie dokumentacji;
c. koordynacja imprez na terenie nadleśnictwa.
12.W przypadku, gdy na ten sam termin i tę samą lokalizację wpłynie więcej niż jeden
wniosek o wyrażenie zgody na organizację imprezy, Nadleśnictwo Sieraków będzie
rozpatrywało pisma w kolejności, zgodnie z datą wpływu.
13.Nadleśnictwo Sieraków ma prawo odmówić wyrażenia zgody na organizację
imprezy w szczególności w sytuacji, gdy wniosek wpłynie do Nadleśnictwa Sieraków
później niż w terminie określonym w pkt 1. lub gdy wniosek będzie zawierał braki.
14.W szczególnych przypadkach Nadleśnictwo Sieraków może odmówić wyrażenia
zgody na zorganizowanie imprezy nocnej.
15.Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa powyżej, może nastąpić jedynie przed
podpisaniem umowy, z zastrzeżeniem pkt 16.
16.Nadleśnictwo Sieraków ma prawo odwołać zgodę bez zachowania terminu lub
przerwać imprezę w trakcie jej trwania, w przypadku zaistnienia nieprzewidywalnych
okoliczności zagrażających bezpieczeństwu uczestników imprezy, drzewostanu,
gruntów lub infrastruktury technicznej należącej do Nadleśnictwa Sieraków lub będącej
w jego zarządzie. Z tego tytułu organizator nie będzie dochodził od nadleśnictwa
żadnych roszczeń
17.Za bezpieczeństwo uczestników imprezy, oraz ewentualne szkody, powstałe w
związku z organizowaną imprezą, wyrządzone w mieniu będącemu w zarządzie
Nadleśnictwa Sieraków odpowiada organizator imprezy.
18.Organizator imprezy jest odpowiedzialny za uprzątnięcie i przywrócenie do
poprzedniego stanu terenu, na którym odbywała się impreza sportowa (z wyłączeniem
sytuacji, za które odpowiadają osoby trzecie niezwiązane z imprezą), w terminie 7 dni
od dnia zakończenia imprezy.
19.Nadleśnictwo Sieraków ma prawo do naliczania kary umownej w wysokości 1000
zł, za nieuprzątnięcie (we wskazanym w umowie terminie) śmieci z terenu, na którym
odbywała się impreza oraz obciążenia organizatora imprezy kosztami uprzątnięcia
terenu.
20.Niestosowanie się przez organizatora imprezy do wymogów określonych w umowie
na organizację imprezy na gruntach LP może skutkować odmową wydania stosownej
zgody w przyszłości oraz rozwiązaniem umowy w trybie natychmiastowym.
21.W przypadku sprzeczności pomiędzy treścią umowy a niniejszym dokumentem,
wiążąca będzie treść umowy.
22.Przy wydawaniu zgody na organizację imprezy na gruntach nadleśnictwa
uwzględnia się przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy
z dnia 28.02.1991 r. o lasach tj. Dz.U. 2017r. poz. 788.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 16/2018
Nadleśniczego Nadleśnictwa Sieraków z dnia 08 maja 2018 r.

Bucharzewo, dnia ... ......... ... ... ... ... ....
..……………………………...
……………………………….
………………………………..
(imię, nazwisko, adres lub nazwa i siedziba
organizatora, adres e-mail, nr tel.)

Nadleśnictwo Sieraków
Bucharzewo 153
64-410 Sieraków

1.
a)

WNIOSEK
o wydanie zezwolenia na zorganizowanie imprezy sportowej na terenie
Nadleśnictwa Sieraków
Organizator imprezy:
imię i nazwisko lub nazwa

………………………………………………………………………………………………......
………………………………………………………………………………………………......
b)

adres

…………………………………………………………………………………………………..
c)

e-mail, telefon

…………………………………………………………………………………………………..
2.

Rodzaj (np. bieg, mtb, na orientację) i nazwa imprezy:

…………………………………………………………………………………………………..
3.
Termin imprezy:
a)

data imprezy .......................................................................................................

b)

godzina rozpoczęcia imprezy..............................................................................

c)

godzina zakończenia imprezy.............................................................................

4.

Przewidywana liczba uczestników imprezy:

…………………………………………………………………………………………………..
5.
Osoba kontaktowa odpowiedzialna za porządek w dniu imprezy (imię,
nazwisko, tel. kontaktowy):
…………………………………………………………………………………………………
6.
Szczegółowe uwarunkowania organizacyjne (sprawy dotyczące np. ustawienia
nośników reklamowych, bram, namiotów, przenośnych toalet):
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………..
(podpis organizatora lub jego przedstawiciela)
DO WNIOSKU NALEŻY DOŁĄCZYĆ:
1. Przebieg trasy lub obszar zaznaczony na mapie, wraz ze wskazaniem
zaplecza parkingowego.
2. Regulamin Organizatora - uczestnictwa w imprezie.
POUCZENIE:
1.Wniosek należy złożyć co najmniej 30 dni przed planowanym rozpoczęciem
imprezy.
2.Jeżeli wniosek zostanie złożony z krótszym wyprzedzeniem niż 30 dni,
nadleśnictwo może odmówić wydania przedmiotowego zezwolenia.
3.Zgoda Nadleśniczego wyrażona jest w formie pisemnej na wniosku Organizatora

