
Zasady przebywania na terenach leśnych 

 

1. Każda osoba korzystająca z terenów leśnych Nadleśnictwa Dębno wyraża zgodę na 
postanowienia niniejszych zasad i zobowiązuje się do przestrzegania n/w postanowień. 

2. Lasy Państwowe są ogólnodostępne dla ludności na podstawie Ustawy o lasach z dnia 
28 września 1991 r. (Dz.U. 1991 nr 101 poz. 444). Zasadą jest powszechne 
udostępnianie terenów leśnych. W konsekwencji, każdy sposób korzystania z lasów 
Skarbu Państwa jest dopuszczalny, o ile ustawa nie stanowi inaczej. 

3. Turystyka piesza i rowerowa jest dopuszczona jedynie po wyznaczonych drogach, 
trasach i terenach do tego przeznaczonych, nie dotyczy zbioru płodów runa leśnego. 

4. Szlaki turystyczne piesze i rowerowe najczęściej oznacza się we wskazany sposób: 

 

8. Szlaki leśne mają charakter terenowy i nie posiadają specjalnych przystosowań 
zwiększających bezpieczeństwo, dlatego też korzystając z terenów leśnych należy 
zachować szczególną ostrożność. 

9. Szlaki piesze i rowerowe przebiegają drogami leśnymi i obowiązują na nich ogólne 
przepisy o ruchu drogowym. Turyści piesi i rowerowi nie mają uprawnień do 
pierwszeństwa. Zachowaj szczególną ostrożność! 

10. Każdy użytkownik dorosły korzysta z terenów leśnych na własną odpowiedzialność, a 
dzieci na odpowiedzialność opiekuna. 

11. Las jest ostoją zwierząt dziko żyjących. Osobom korzystającym z terenów leśnych 
zabrania się puszczania luzem zwierząt domowych. 

 

12. Nadleśnictwo przestrzega, że na terenie lasów występują dzikie zwierzęta, gady, owady 
i pajęczaki, które mogą być przyczyną użądleń, ukąszeń, chorób zakaźnych, zakażeń 
lub mogą nieść ze sobą śmiertelne niebezpieczeństwo. Zaleca się stosować zasady 
bezpieczeństwa i profilaktyki zgodne z zaleceniami właściwych służb i inspekcji. 
Nadleśnictwo nie odpowiada za szkody powstałe wskutek działania czynnika 
biologicznego, termicznego lub chemicznego. 

13. Tereny leśne mogą być okresowo zamykane z powodu prowadzenia prac leśnych, 
zagrożenia pożarowego lub innych ważnych względów. Będą wówczas oznaczone 
tablicami ZAKAZ WSTĘPU. Naruszenie tego zakazu związane jest z 
odpowiedzialnością zdefiniowaną w obowiązujących przepisach prawa. 



 

14. Nie należy zbliżać się do pracujących maszyn leśnych, samochodów z drewnem w 
trakcie załadunku oraz do pracujących drwali. Obowiązuje bezwzględny zakaz 
zbliżania się, wchodzenia oraz siadania na stosach i mygłach drewna. 

 

15. Należy pamiętać, że na terenach leśnych mogą pojawić się przeszkody powstałe w 
sposób naturalny, bez wiedzy administracji leśnej jak np. złomy, wywroty, konary 
złamane przez porywiste wiatry, drzewa ścięte przez bobry. Wszelkiego rodzaju 
zdarzenia, które stanowią zagrożenie winny być zgłaszane telefonicznie lub pisemnie 
do administracji Nadleśnictwa pod nr tel. 95 756 14 20 lub na adres e-mail: 
debno@szczecin.lasy.gov.pl. 

16. Przebywanie w lesie podczas burz i nawałnic  wiąże się z ryzykiem porażenia piorunem, 
przygniecenia powalonymi drzewami, spadającymi konarami. Podczas burz i nawałnic nie 
zatrzymujemy się i nie szukamy schronienia pod drzewami. Unikajmy parkowania aut 
pod drzewami. Gdy dojdzie do załamania pogody powinniśmy natychmiast ewakuować się z 
terenu leśnego. Prosimy o zachowanie rozwagi! 

17. Każda osoba korzystająca z terenów leśnych zobowiązana jest do zachowania porządku, 
ograniczania porozumiewania się z innymi  uczestnikami w sposób hałaśliwy lub 
posługiwania się urządzeniami, które mogą powodować płoszenie zwierząt w sposób 
nieuzasadniony. 

18. Na terenie Nadleśnictwa obowiązuje całkowity zakaz palenia ognisk, posługiwania się 
ogniem otwartym oraz zakaz parkowania poza wyznaczonymi parkingami. 

19. Każda osoba, która zauważyła ogień w lesie ma obowiązek niezwłocznego 
poinformowania Punktu Alarmowo Dyspozycyjnego tel. 95 756 14 24 lub Straży 
Pożarnej tel. 998. 

 
     Uważaj z ogniem  

Pamiętajmy las jest organizmem żywym. Jest piękny, tajemniczy, ale potrafi być też 
niebezpieczny. Nie chcemy Was w żadnym wypadku straszyć, czy zniechęcać do  
korzystania z niego, ale musicie wiedzieć, że kleszcze, żmije czy też nagłe zmiany 
pogodowe to niejedyne zagrożenia, z którymi możecie spotkać się w lesie.  
Wiele z nich możecie spowodować sami dlatego chcielibyśmy zwrócić się  do Was z 
ogromną prośbą.  
Nie rozpalajcie ognisk, nie rzucajcie niedopałków... Pamiętajcie las płonie szybko, 
niestety rośnie bardzo wolno.         

 

 



 

Życzymy przyjemnego spędzania czasu i udanego wypoczynku. 

 

Nadleśniczy 

Nadleśnictwa Dębno 

 


