Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 10/2021 Nadleśniczego Nadleśnictwa Strzelce Krajeńskie z dnia 15 marca 2021r.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z MIEJSC DO ROZPALANIA OGNISKA
1. Dopuszcza się rozpalanie ogniska w oznaczonym i przeznaczonym do tego celu
miejscu po wcześniejszym zgłoszeniu dyżurnemu p.poż w Punkcie Alarmowo —
Dyspozycyjnym (nr tel. 95 763 12 72) w okresie od 15.03-30.09, a poza tym okresem
w sekretariacie Nadleśnictwa Strzelce Krajeńskie (tel. 95 76 3 10 60).
2. Miejsca wyznaczone do palenia ogniska zlokalizowane są na terenie Nadleśnictwa
Strzelce Krajeńskie w następujących miejscach:
a) obiekty niedzierżawione (ogólnodostępne):
- Miejsce odpoczynku, leśnictwo Chomętowo, oddz. 73-a-00,
- Miejsce odpoczynku, leśnictwo Złotawa oddz. 180-g-00,
- Miejsce biwakowania, leśnictwo Buszów, oddz. 24-h-00.
b) obiekty okresowo dzierżawione przez podmioty zewnętrzne (konieczny
kontakt z dzierżawcą obiektu):
- Miejsce biwakowania, leśnictwo Chomętowo, oddz. 61 c-00, 70-l-00.
3. Organizatorem ogniska może być wyłącznie osoba pełnoletnia, która musi
dozorować ogniska od momentu rozpalenia do całkowitego ugaszenia.
4. Organizator ogniska zapewnia drewno opałowe na ognisko, które może przywieźć
do miejsca planowanego ogniska lub zakupić w lokalnym leśnictwie
5. Organizator ogniska zobowiązany jest do zapewnienia aby osoby współkorzystające
z ogniska przestrzegały zasad współżycia społecznego oraz przepisów ochrony
przeciwpożarowej i ogólnych zasady BHP.
6. Organizator ogniska odpowiada za bezpieczeństwo uczestników spotkania oraz
pozostawiony porządek.
7. Nie wolno spalać w ognisku innych materiałów niż drewno, a po wypaleniu się
ogniska należy je dokładnie zalać wodą i upewnić się, czy nie pozostały tlące się
głownie.

8. Za wszelkie wyrządzone szkody pełną odpowiedzialność ponosi osoba, która tę
szkodę wyrządziła lub jej opiekunowie.
9. Nadleśnictwo Strzelce Krajeńskie nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie wypadki
i zdarzenia spowodowane nie przestrzeganiem tegoż regulaminu, przepisów
przeciwpożarowych jak i ogólnych zasad BHP.
10. W zakresie spraw nieuregulowanych niniejszym regulaminem rozstrzygnięcia
podejmuje Nadleśniczy Nadleśnictwa Strzelce Krajeńskie.
11. Wszelkie uwagi w zakresie korzystania z miejsca do palenia ogniska oraz
w przypadku stwierdzenia uszkodzeń urządzeń można zgłosić w biurze Nadleśnictwa
Strzelce

Krajeńskie

pod

nr

tel.

95

763

10

60

lub

na

adres

email:

strzelce@szczecin.lasv.gov.pl
12. W przypadku wystąpienia zagrożenia rozprzestrzenienia się ognia w sposób
niekontrolowany należy niezwłocznie powiadomić straż pożarną na nr telefonu
alarmowego 998 lub Nadleśnictwo Strzelce Krajeńskie pod nr tel. 95 763 10 60.
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