Załącznik nr 3
do Regulaminu organizowania imprez sportowych oraz innych imprez o charakterze masowym
na gruntach leśnych Skarbu Państwa będących w zarządzie
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Dwukoły.

POROZUMIENIE W SPRAWIE BEZPŁATNEGO UDOSTĘPNIENIA TERENU - wzór
zn. spr……………………….:

zawarte w dniu …………..r. w Dwukołach
pomiędzy Skarbem Państwa – Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe
Nadleśnictwem Dwukoły, Dwukoły 2, 13-240 Iłowo-Osada, NIP: 571-00-04-665,
reprezentowanym przez:
Nadleśniczego – mgr inż. Jaromira Skrzypeckiego
zwanym w dalszej części porozumienia Nadleśnictwem a
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
reprezentowanym
przez………………………………………………………………………………..
zwanym w dalszej części Organizatorem o
następującej treści:
§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. z 2018 r., poz. 2129 z póź. zm.) jest
zarządcą stanowiących własność Skarbu Państwa gruntów wchodzących w skład obrębu
leśnego ……………………………..…...…, leśnictw:……………………………………….….,
zwanych dalej „udostępnionym terenem”.
2. Nadleśnictwo wyraża zgodę na wejście Organizatora na grunty wymienione w ust. 1.
Organizator uprawniony jest do używania gruntów w celu przeprowadzenia imprezy
……………………………………........................ …………………………….„nazwa imprezy”,
liczba uczestników: ....................................... , zgodnie z trasą (załącznik nr 1) w terminie
………………………….…..
§2
Organizator oświadcza, że zapoznał się z udostępnionym terenem i nie wnosi co do niego
zastrzeżeń.
§3
1. Organizator jest odpowiedzialny za uprzątnięcie i przywrócenie do stanu
poprzedniego

udostępnionego

terenu,

na

którym

odbywała

się

impreza

………………………………………………….………….............…………………………………
………………………………………………………………………………..…. „nazwa imprezy”
w terminie pięciu dni roboczych od dn ia j ej zak ończenia i po inf or m owan ie
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o

t ym

f ak cie

leśnic zeg o/ leśniczyc h*

leśnictwa/leśnictw*………………………………………………………………….…………….
(tel. …………………...………………………..…………………………………………………...,
mail: ........................................................................................................................).
2.

Protokolarne przekazanie zwrotne terenu nastąpi w formie pisemnej, w dniu uzgodnionym
przez Organizatora z leśniczym, nie później niż siódmego dnia roboczego od
zakończenia imprezy.

3.

Ze

względów

bezpieczeństwa

zostanie

Organizatorowi

wydany

klucz

do

szlabanów, przy podpisaniu porozumienia. Organizator zwraca klucz leśniczemu przy
podpisaniu protokołu przekazania zwrotnego terenu.
§4
Organizacja imprezy następuje, za zgodą Nadleśnictwa, nieodpłatnie.
§5
1. W celu zabezpieczenia przestrzegania warunków porozumienia, Organizator wpłaci
kaucję w wysokości ……………….. zł określonej w pkt 16 na rachunek bankowy
Nadleśnictwa, w tytule przelewu wpisując: „Kaucja za imprezę „nazwa imprezy” i data
imprezy”.
2. Nadleśnictwo ma prawo do zatrzymania kaucji w przypadku naruszenia warunków
porozumienia.
3. Kaucja, o której mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2, zostanie
zwrócona Organizatorowi na rachunek bankowy: ……………………………………………
…………………………………………………..…, niezwłocznie po terminowym podpisaniu
protokołu przekazania terenu Nadleśnictwu.
§6
1. Organizator dostarczył Nadleśnictwu:
1)

dowód wpłacenia kaucji, o której mowa w § 5 ust. 1,

2)

zgodę Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie /lub Warszawie
w przypadku, gdy trasa imprezy rekreacyjno-sportowej prowadzi przez drogi lub
inne tereny będące w granicach rezerwatów przyrody,

3)

wypis z właściwego rejestru: Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej lub KRS,

4) w

przypadku

osoby

fizycznej

nieprowadzącej

działalności

gospodarczej

oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej, które stanowią
* niepotrzebne skreślić
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integralną część niniejszego porozumienia.
2. Organizator 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 stanowi załącznik nr 2 do niniejszego
porozumienia);
3) niedopuszczania do zanieczyszczenia lasu i sąsiadujących gruntów leśnych oraz
doprowadzenia przedmiotu porozumienia do stanu pierwotnego;
4) korzystania z przedmiotu porozumienia 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) oznakowania trasy oraz 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 Dwukoły;
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.
§7
1. Nadleśnictwo nie odpowiada za szkody wyrządzone Organizatorowi lub uczestnikom
imprezy,

a także osobom uczestniczącym w imprezie w innym charakterze,

spowodowane działaniem siły wyższej, w szczególności dotyczy to wiatrołomów
i śniegołomów oraz innych nadzwyczajnych zdarzeń.
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.

* niepotrzebne skreślić

Strona 3 z 5

Załącznik nr 3
do Regulaminu organizowania imprez sportowych oraz innych imprez o charakterze masowym
na gruntach leśnych Skarbu Państwa będących w zarządzie
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Dwukoły.

§8
1. Organizator ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone
w drzewostanie, infrastrukturze leśnej itp. oraz za zanieczyszczenie gruntu, będące
następstwem korzystania przez Organizatora i uczestników imprezy z przedmiotu
porozumienia.
2. Organizator ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim
w związku z organizowana imprezą.
3. W przypadku konieczności dopuszczenia na udostępnionym terenie ruchu pojazdów
silnikowych, Organizator ma obowiązek uprzedniego oznakowania udostępnionego
terenu drogowskazami, zgodnie z mapą stanowiącą załącznik nr 1*.
§9
Nadleśnictwu przysługuje prawo przeprowadzenia kontroli w każdym czasie odnośnie stanu
gruntu i roślinności, przestrzegania warunków niniejszego porozumienia oraz
przepisów ochrony przeciwpożarowej.
§ 10
Organizator poinformuje uczestników imprezy o konieczności zaparkowania pojazdów
w miejscach oznakowanych przez Nadleśnictwo. W przypadku zaparkowania
pojazdów poza miejscami wyznaczonymi, kierowcy poniosą odpowiedzialność za
popełnione wykroczenie.
§ 11
W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem zastosowanie mają przepisy
Kodeksu cywilnego.
§ 12
Organizator oświadcza, że znana jest mu treść "Regulaminu organizowania imprez
sportowych oraz innych imprez o charakterze masowym na gruntach leśnych Skarbu
Państwa będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Dwukoły” oraz jego załączników, wprowadzonego zarządzeniem nr 28/2019 z
dnia 13.06.2019 roku i akceptuje ich postanowienia oraz zobowiązuje się do ich
przestrzegania.
§ 13
Jakiekolwiek zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem
* niepotrzebne skreślić
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nieważności.
§ 14
Spory powstałe w związku z wykonywaniem niniejszego porozumienia podlegają
rozpoznaniu przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Nadleśnictwa.
§ 15
Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron.

N AD L E Ś N I C TW O
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