Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 25/2021
Nadleśniczego Nadleśnictwa Kościan z 26.05.2021 r.

Regulamin szlaków turystycznych znajdujących się na terenie Nadleśnictwa Kościan
1.

Szlaki turystyczne (zwane dalej szlakami lub obiektami liniowymi) znajdują się na terenie
administrowanym przez Nadleśnictwo Kościan. Pod pojęciem szlaków turystycznych
rozumie się szlaki rowerowe i piesze wraz z istniejącą infrastrukturą (np. wiaty, kosze
na śmieci, ławki) ujęte w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.
2. Przed rozpoczęciem korzystania ze szlaków należy bezwzględnie zapoznać się
z regulaminem oraz obowiązującymi przepisami dotyczącymi korzystania z obszarów
leśnych.
3. Korzystanie z obiektów liniowych jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
4. Szlaki turystyczne przeznaczone są jest do rekreacji i wypoczynku turystów.
5. Organizatorem turystyki pieszej i rowerowej na terenie nadleśnictwa Kościan nie jest
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe. Za ewentualne wypadki na szlaku
odpowiada organizator.
6. Wykorzystanie szlaków do organizacji wydarzeń masowych (np. rajdów, zawodów) wymaga
każdorazowo pisemnej zgody Nadleśnictwa Kościan. Adres e-mail do kontaktu
koscian@poznan.lasy.gov.pl (podania zawierające m.in. opis przedsięwzięcia, termin, ilość
uczestników, dane do kontaktu składane z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem).
7. Uprawianie turystyki pieszej i rowerowej dopuszcza się jedynie na wyznaczonych
i oznakowanych drogach, trasach i na terenach ku temu przeznaczonych (oznaczenie
zgodne ze wzorami PTTK) .
8. Szlaki turystyczne w całości lub części mają charakter terenowy i nie posiadają specjalnych
przystosowań zwiększających bezpieczeństwo, dlatego też należy zachować na nich
szczególną ostrożność. Wzdłuż szlaków mogą rosnąć rośliny trujące. W przypadku ich
spożycia należy niezwłocznie skontaktować się z najbliższym lekarzem.
9. Każdy użytkownik dorosły korzysta ze szlaków na własną odpowiedzialność, a dzieci – na
odpowiedzialność opiekuna.
10. Ze względów bezpieczeństwa zaleca się niezbaczanie z wyznaczonych szlaków.
11. Zarówno poszczególne odcinki szlaków, jak i całe szlaki mogą być okresowo zamykane z
powodu prowadzenia prac leśnych lub innych ważnych względów, np. pojawienia się
groźnych chorób czy dzikich zwierząt. Będą one wówczas oznaczone tablicami ZAKAZ
WSTĘPU, czerwoną chorągiewką lub w inny czytelny sposób. Naruszenie tego zakazu
związane jest z odpowiedzialnością zakreśloną treścią przepisów prawa.
12. Należy pamiętać, że na szlakach mogą pojawić się przeszkody powstałe w
sposób
naturalny, bez wiedzy administracji leśnej, jak np. złomy, wywroty, konary złamane okiścią,
drzewa ścięte przez bobry. Wszelkiego rodzaju zdarzenia, które zagrażają ruchowi
turystycznemu, winny być w miarę możliwości zgłaszane administracji nadleśnictwa tel. 65
512 02 33, email koscian@poznan.lasy.gov.pl.
13. Na odcinkach szlaków, na których może dojść do spotkania z pojazdami kołowymi,
obowiązują ogólne przepisy ruchu drogowego.
14. Na terenie leśnych odcinków szlaków obowiązuje przestrzeganie zakazów wynikających z
art.29 i 30 ustawy o lasach, w tym:
a. zanieczyszczania gleby i wód;
b. zaśmiecania;
c. rozkopywania gruntów;
d. niszczenia grzybów oraz grzybni;
e. niszczenia lub uszkadzania drzew, krzewów lub innych roślin;
f. niszczenia urządzeń i obiektów gospodarczych, turystycznych i technicznych
oraz znaków i tablic;
g. zbierania płodów runa leśnego w oznakowanych miejscach zabronionych;

h. rozgarniania i zbierania ściółki;
i. wypasu zwierząt gospodarskich;
j. biwakowania poza miejscami wyznaczonymi przez właściciela lasu lub nadleśniczego;
k. wybierania jaj i piskląt, niszczenia lęgowisk i gniazd ptasich, a także niszczenia legowisk,
nor i mrowisk;
l. płoszenia, ścigania, chwytania i zabijania dziko żyjących zwierząt;
m. puszczania psów luzem;
n. hałasowania oraz używania sygnałów dźwiękowych, z wyjątkiem przypadków
wymagających wszczęcia alarmu.
Ruch pojazdem silnikowym, zaprzęgowym i motorowerem w lesie dozwolony jest jedynie
drogami publicznymi, natomiast drogami leśnymi jest dozwolony tylko wtedy, gdy są one
oznakowane drogowskazami dopuszczającymi ruch po tych drogach. Nie dotyczy to osób
niepełnosprawnych poruszających się pojazdami przystosowanymi do ich potrzeb. Postój
wspomnianych pojazdów na drogach leśnych jest dozwolony wyłącznie w miejscach
oznakowanych.
W lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu,
zabrania się:
a) rozniecania ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub
nadleśniczego;
b) korzystania z otwartego płomienia;
c) wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych.
15. Za niezastosowanie się do jakiegokolwiek punktu niniejszego regulaminu zostanie nałożona
na turystę grzywna w wysokości ustalonej przez Straż Leśną, a ponadto turysta może
zostać poproszony o opuszczenie terenu, na którym obowiązują zasady wynikające
z niniejszego regulaminu pod rygorem wezwania służb porządku publicznego.
16. Prosimy o zgłaszanie wszelkich uszkodzeń infrastruktury szlaków
do
Nadleśnictwa Kościan (e-mail koscian@poznan.lasy.gov.pl).
17. Każda osoba, która zauważyła ogień w lesie, ma obowiązek niezwłocznego poinformowania
Straży Pożarnej (tel: 998 lub 112).
18. Biwakowanie, parkowanie samochodów i palenie ognisk może się odbywać tylko
w miejscach do tego przeznaczonych, z zachowaniem szczególnej ostrożności,
oraz wiąże się z przestrzeganiem innych regulaminów, a także przepisów powszechnie
obowiązujących w tym zakresie pod rygorem negatywnych skutków wynikających z ich
zapisów.
19. Obszar obiektów liniowych może być monitorowany.
20. Administrator danych osobowych - Główny Inspektor Straży Leśnej przywiązując
szczególną wagę do poszanowania Państwa prywatności dokłada wszelkich starań, by
zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych przetwarzanych w związku
z
realizowanymi przez siebie zadaniami w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości.
Przetwarzanie Państwa danych odbywa się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami, w szczególności ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych
przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r.
poz. 125).
a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Główny Inspektor Straży Leśnej
z siedzibą w Warszawie przy ul. Grójeckiej 127, 02-124 Warszawa, tel. 22 – 589-82 -14;
e-mail: udodo@lasy.gov.pl
b) Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się
w sprawie Pana/Pani danych osobowych kierując korespondencję na adres siedziby
Administratora telefonicznie - 668 489 563 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej
na adres: udodo@lasy.gov.pl
c) Wszelkie informacje związane z danymi osobowymi można uzyskać, kontaktując się
z Nadleśnictwem Kościan nr telefonu: 65 512 02 33 lub pisząc na adres mailowy:
koscian@poznan.lasy.gov.pl
d) Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu rozpoznawania, zapobiegania,
wykrywania i zwalczania czynów zabronionych na zasadach określonych w ustawie z dnia

e)
f)
g)

h)
i)

j)

14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku
z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Głównego Inspektora Straży
Leśnej są przepisy ustawy z dnia 28 września 1991 r. lasach, w szczególności jej art. 45
ust. 1 pkt 3, art. 47 oraz art. 48a.
Państwa dane przetwarzane we wskazanych powyżej celach mogą być przechowywane
przez okres niezbędny dla realizacji celu, w jakim zostały zebrane, nie dłużej niż 10 lat,
chyba, że przepis prawa stanowi inaczej.
Państwa dane osobowe mogą być ujawniane organom publicznym, a także podmiotom
współpracującym z Głównym Inspektorem Straży Leśnej, takim jak inne jednostki
organizacyjne Lasów Państwowych, kancelariom prawnym, podmiotom świadczącym usługi
archiwizacji i obsługi serwisowej. Odbiorcy ci zobowiązani są również do należytej ochrony
ujawnionych im danych osobowych.
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom w państwach trzecich.
Osobie, której dane są przetwarzane w przypadku naruszenia jej praw przysługuje prawo
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych będącego organem
nadzorczym w rozumieniu przepisów ochrony danych osobowych. Skargę można wnieść za
pośrednictwem
elektronicznej
skrzynki
podawczej
dostępnej
na
stronie:
https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt e-mailem: kancelaria@uodo.gov.pl lub listownie:
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych
osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania
danych osobowych na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2018 r.
o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem
przestępczości w szczególności jej przepisów zawartych w artykule 21.
NADLEŚNICZY
Nadleśnictwa Kościan
Maciej Cudak
/podpisano elektronicznie/

Numer alarmowy: 112
Pogotowie: 999
Straż Pożarna: 998
Policja: 997
Nadleśnictwo Kościan: 65 512 02 33

Załącznik nr 1 do regulaminu szlaków turystycznych
znajdujących się na terenie Nadleśnictwa Kościan

Wykaz szlaków turystycznych
LP

Rodzaj szlaku

Nazwa szlaku

Uwagi

1
2
3
4
5

szlak żółty
szlak turystyczny
szlak turystyczny
szlak zielony
szlak rowerowy

Błotkowo - Piotrowo
Wielkopolska Droga Św. Jakuba
Nadwarciańska Droga Św. Jakuba
Ziemin - Jarocin
Ziemiański Szlak Rowerowy

Szlak PTTK
Szlak przebiega drogami publicznymi
Szlak przebiega drogami publicznymi
Szlak PTTK
Wielkopolski System Szlaków
Rowerowych

6

szlak rowerowy

Śladami Józefa Wybickiego

Szlak przebiega drogami publicznymi
(powiat śremski)

7
11
12
13
14

szlak niebieski
szlak czerwony
szlak czarny
szlak czarny
szlak czarny

Czempin - Kobylin
Rogaczewo Małe - Turew
Śmigiel - Krzywiń
Czarny Północny
Czarny Południowy

Szlak PTTK
Szlak PTTK
Szlak PTTK
Szlak PTTK
Szlak PTTK

