REGULAMIN MIEJSC POSTOJU POJAZDÓW
W NADLEŚNICTWIE JEDWABNO

1. Regulamin określa warunki korzystania z miejsc postoju pojazdów zarządzanych
przez Nadleśnictwo Jedwabno.
2. Każda osoba korzystająca z miejsca postoju pojazdów wyraża zgodę na postanowienia
niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
3. Miejsca postoju są dostępne przez wszystkie dni w roku.
4. Miejsca postoju nie są strzeżone , dlatego ryzyko wynikające z uszkodzenia lub utraty
pojazdu lub jego wyposażenia, a także z utraty przedmiotów pozostawionych
w pojeździe, ponosi osoba korzystająca z miejsca postoju.
5. Pojazd może pozostawać na miejscu postoju wyłącznie w celu jego parkowania.
6. Podczas wykonywania pojazdem manewrów na terenie miejsca postoju należy
zachować szczególną ostrożność i poruszać się z prędkością nie większą niż 10 km/h,
a kierujący pojazdem zobowiązany jest do przestrzegania przepisów Prawa o ruchu
drogowym.
7. W przypadku kolizji lub wypadku, powstałych na terenie miejsca postoju obowiązują
zasady i przepisy Prawa drogowego.
8. Każda z osób korzystających z miejsca postoju, zobowiązana jest do
podporządkowania się poleceniom pracowników Służby Leśnej.
9. Osobom korzystającym z miejsca postoju zabrania się:
a. a. wykonywania jakichkolwiek czynności związanych z obsługą techniczną,
b. mycia, sprzątania, naprawy pojazdów,
c. zaśmiecania terenu,
d. wyrzucania odpadów domowych, komunalnych i innych do koszy służących na
potrzeby miejsca postoju,
e. pozostawiania pojazdów w sposób utrudniający korzystanie innym
użytkownikom, a także przy dojazdach pożarowych,
f. prowadzenia działalności usługowej lub handlowej,
g. puszczania zwierząt domowych luzem,
h. rozpalania ognisk i korzystania z otwartego ognia na terenie miejsca postoju,
i. pojazdów z włączonym silnikiem,
j. wjazdu pojazdami o masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony,
k. manewrów lub innych działań powodujących uszkodzenie nawierzchni miejsca
postoju.
10. Należy korzystać z wyposażenia miejsc postoju w sposób zgodny z ich
przeznaczeniem.
11. Nadleśnictwo nie ponosi odpowiedzialności za szkody materialne lub powstałe na
zdrowiu użytkowników wynikające z nieprzestrzegania niniejszego regulaminu.
12. Ponadto Nadleśnictwo nie ponosi odpowiedzialności za doznane urazy i szkody
spowodowane: przewracaniem się drzew i opadaniem ich konarów pod wpływem
wiatru i śniegu (przy niesprzyjających warunkach pogodowych nie należy przebywać

na terenie obiektów), przez dzikie zwierzęta, pożarami terenów leśnych,
nierównościami terenu lub innych niewymienionych, a powstałych w wyniku
przypadku, siły wyższej i klęsk żywiołowych.
13. Uwagi dotyczące wszelkich zagrożeń mających wpływ na bezpieczeństwo
użytkowników prosimy bezzwłocznie zgłaszać na adres e-mail:
jedwabno@olsztyn.lasy.gov.pl.

Lokalizacja miejsc postoju pojazdów na terenie Nadleśnictwa Jedwabno:
1.
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3.
4.
5.
6.
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11.

Leśnictwo Rutka – oddz. 70Dn
Leśnictwo Łowne Jezioro – oddz. 30Ag, oddz. 6Ac,
Leśnictwo Butryny – oddz. 33 Ad, 417i, 417j, 65a, 90b
Leśnictwo Trzęsawisko – oddz. 160g, 174i
Leśnictwo Grobka- oddz. 241h, 265a
Leśnictwo Dłużek – oddz. 171c, 189x, 212f
Leśnictwo Nowy Las – oddz. 370g
Leśnictwo Zimna Woda – oddz. 102f, 134c
Leśnictwo Kot – oddz. 90g
Leśnictwo Wały – oddz. 260A g
Leśnictwo Jagarzewo –oddz. 481a, 530f, 628g, 632j

