REGULAMIN PALENIA OGNISKA – w wyznaczonym stałym miejscu palenia ognisk.
Nadleśniczy Nadleśnictwa Myślenice zgodnie z art. 30 ust. 3 pkt 1 ustawy o lasach
wyznacza następujące stałe miejsca do palenia ogniska na zarządzanym terenie:
a) Leśnictwo Radziszów - oddz. 293 i (parking leśny),
b) Leśnictwo Lipnik - oddz. 190 b (Sucha Polana),
c) Leśnictwo Łętownia - oddz. 262 a (wiata turystyczna),
d) Leśnictwo Toporzysko - oddz. 502 b (wiata turystyczna),
e) Leśnictwo Sidzina - oddz. 532 c (parking leśny),
f) Leśnictwo Ukleina – oddz. 144 b ( wiata turystyczna)
g) Leśnictwo Ukleina– oddz. 137 f (zakończenie ścieżki edukacyjnej „Zostań pomocnikiem
leśnika).

1. Zarządzającym miejscem do palenia ogniska jest Nadleśnictwo Myślenice.
2. Dopuszcza się palenie ogniska wyłącznie w wyznaczonym i urządzonym do tego
miejscu. Palenie ogniska poza miejscem wyznaczonym jest zabronione.
3. Osoby rozpalające ognisko zobowiązane są do przestrzegania zasad
bezpieczeństwa pożarowego określonego w stosownych przepisach tj. Ustawy z
dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2020 poz. 6 z późn. zm.), Ustawy z
dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 620 z
późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów
budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r., Nr 109, poz. 719 z późn. zm.), Ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz.1614 z późn.
zm.).
4. Rozpalający ognisko ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo
uczestników oraz odpowiada za porządek wokół miejsca palenia ogniska.
5. Organizator ogniska zobowiązany jest do pokrycia kosztów ewentualnych szkód
wyrządzonych przez uczestników ogniska, w szczególności w mieniu stanowiącym
wyposażenie miejsca na ognisko oraz w jego otoczeniu.
6. Dzieci i młodzież mogą korzystać z miejsca przeznaczonego na palenie ogniska
tylko w obecności pełnoletniego opiekuna.
7. W okresach długotrwałego braku opadów i utrzymującej się suszy skutkującej
wysokim zagrożeniem pożarowym lasu Nadleśniczy Nadleśnictwa Myślenice
może anulować wyznaczone miejsce stałego palenia ognisk co skutkuje zakazem
palenia w nim ognisk.
8. Rozpalający ognisko zobowiązany jest zapewnić drewno do palenia ogniska we
własnym zakresie, zagasić skutecznie ognisko po zakończeniu palenia, zasypując
piaskiem lub zalewając wodą oraz pozostawić miejsce w należytym porządku.
9. Drewno przewidziane do palenia ogniska nie może pochodzić z lasu lub
elementów wyposażenia parkingu.
10. Zabrania się wrzucania do paleniska odpadów i śmieci oraz materiałów
zawierających substancje szkodliwe i niebezpieczne.
11. W przypadku rozprzestrzenienia się ognia poza wyznaczone miejsce należy
niezwłocznie przystąpić do gaszenia ogniska i miejsc przyległych w miarę swoich
możliwości oraz niezwłocznie powiadomić Straż Pożarną oraz Nadleśnictwo
Myślenice..
12. Niestosowanie się do ogólnych przepisów pożarowych oraz do postanowień
niniejszego regulaminu skutkuje w szczególności interwencją Straży Leśnej, Policji
a także odpowiedzialnością karną.
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