
 

 

REGULAMIN ZIELONEGO PUNKTU KONTROLNEGO (ZPK) 

W NADLEŚNICTWIE ŁOPUCHÓWKO 

 

ZARZĄDCA: 

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe  

Nadleśnictwo Łopuchówko 

Łopuchówko 1, 62-095 Murowana Goślina 

tel. 61 812 21 61, e-mail: lopuchowko@poznan.lasy.gov.pl 

PARTNERZY: 

Powiat Poznański 

Stowarzyszenie Poco Loco Adventure 

 

CEL: 

• promocja walorów przyrodniczo-krajobrazowych terenu Nadleśnictwa Łopuchówko, 

• popularyzacja biegów na orientację, 

• propagowanie aktywnego wypoczynku na terenach leśnych, 

• promocja wśród grup szkolnych i przedszkolnych edukacji przyrodniczej z elementami 

sportowymi, 

• wskazanie terenów zielonych jako miejsc aktywnego wypoczynku. 

 

1. ZPK znajduje się na terenie administrowanym przez Nadleśnictwo Łopuchówko. Pod 

pojęciem ZPK rozumie się obszar leśny wskazany na mapie wraz z udostępnioną 

infrastrukturą (słupki kontrolne, tablica informacyjna). 

2. Przed rozpoczęciem korzystania z tras ZPK należy bezwzględnie zapoznać się 

z niniejszym regulaminem oraz obowiązującymi przepisami dotyczącymi korzystania 

z obszarów leśnych. 

3. Korzystanie z udostępnionych tras ZPK jest równoznaczne z akceptacją niniejszego 

regulaminu. 



4. Korzystanie z ZPK jest bezpłatne. Mapy udostępnione są na stronie internetowej 

Nadleśnictwa Łopuchówko: www.lopuchowko.poznan.lasy.gov.pl  

5. Pozyskanie map oraz informacji o wyznaczonej trasie ZPK z innego źródła niż strona 

internetowa Nadleśnictwa Łopuchówko nie zwalnia korzystającego z przestrzegania 

regulaminu. 

6. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia losowe i nieszczęśliwe 

wypadki korzystających z ZPK, jak również za kradzieże i uszkodzenia mienia 

korzystających. Korzystający z ZPK dokonują tego na własne ryzyko i odpowiedzialność. 

7. Z ZPK mogą korzystać osoby indywidualne oraz grupy zorganizowane. 

8. Dolna granica wieku osób korzystających z ZPK samodzielnie (indywidualnie) to 8 lat. 

9. Grupy nieletnich korzystających z ZPK muszą znajdować się pod opieką osoby dorosłej: 

a) grupy w wieku dzieci do 10 lat w liczbie jeden opiekun na 10 osób, 

b) grupy w wieku dzieci i młodzieży od 11 do 18 lat w liczbie jeden opiekun na 15 osób. 

10. Grupy osób poruszających się jednocześnie nie mogą liczyć więcej niż 25 osób. 

11. Miejscem startu wszystkich wytyczonych tras jest rozwidlenie dróg leśnych, znajdujące 

się w odległości około 120 metrów na wschód od tablicy informacyjnej. Miejsce to jest 

oznaczone na mapie jako trójkąt. Jest to jednocześnie miejsce zalecane do rozpoczęcia 

trasy. 

12. Możliwe jest dowolne konfigurowanie trasy według własnych potrzeb i możliwości 

w oparciu o istniejące w terenie punkty kontrolne. 

13. Trasy w terenie poza słupkami kontrolnymi i tablicą informacyjną nie są w żaden sposób 

oznakowane. 

14. Drogę pomiędzy punktami kontrolnymi należy pokonać pieszo w dowolny, wyznaczony 

przez siebie sposób, niekoniecznie korzystając z ścieżek i dróg. W związku ze 

zlokalizowaniem trasy ZPK na terenie leśnym należy spodziewać się na trasie wzniesień, 

pagórków, nierównego podłoża, dołów, terenów podmokłych, bagien, wody, rowów, błota, 

gałęzi, kamieni, zwierząt oraz innych elementów przyrody ożywionej i nieożywionej. 

Zaleca się dostosowanie ubioru do warunków terenowych oraz aktualnych warunków 

pogodowych, a także posiadanie apteczki na wypadek drobnych urazów. 

15. ZPK znajduje się na obszarze lasu wielofunkcyjnego, na którym mogą być prowadzone 

prace związane z gospodarką leśną. Nadleśnictwo Łopuchówko zastrzega sobie prawo do 

czasowego wyłączenia z użytkowania części lub całości terenu ZPK w przypadku 

prowadzenia prac związanych z gospodarką leśną, a także w wyniku wystąpienia innych 

lokalnych niebezpieczeństw. 



16. Informacja o czasowych włączeniach z użytkowania  części lub całości ZPK zamieszczona 

będzie na stronie internetowej Nadleśnictwa Łopuchówko 

(www.lopuchowko.poznan.lasy.gov.pl). Przed rozpoczęciem użytkowania tras ZPK 

użytkownicy mają obowiązek zapoznania się z aktualnymi informacjami dotyczącymi 

sytuacji na obszarze ZPK i przestrzegania zakazów w nich zamieszczanych. 

17. Z uwagi na możliwość poruszania się w lesie samochodów związanych z gospodarką leśną 

należy zachować szczególną ostrożność podczas przekraczania dróg. 

18. Osoby korzystające z tras ZPK zobowiązane są do przestrzegania zakazów wynikających 

z art. 26, 29 i 30 ustawy o lasach, w tym zakazów: 

a) wstępu do lasów stanowiących uprawy do 4 m wysokości, powierzchnie doświadczalne 

i drzewostany nasienne, ostoje zwierząt, źródliska rzek i potoków, obszary zagrożone 

erozją, 

b) zanieczyszczania gleby i wód, 

c) zaśmiecania, 

d) rozkopywania gruntów, 

e) niszczenia grzybów oraz grzybni, 

f) niszczenia lub uszkadzania drzew, krzewów lub innych roślin, 

g) niszczenia urządzeń i obiektów gospodarczych, turystycznych i technicznych oraz 

znaków i tablic, 

h) zbierania płodów runa leśnego w oznakowanych miejscach zabronionych, 

i) rozgarniania i zbierania ściółki, 

j) wypasu zwierząt gospodarskich, 

k) biwakowania poza miejscami wyznaczonymi przez właściciela lasu lub nadleśniczego, 

l) wybierania jaj i piskląt, niszczenia legowisk i gniazd ptasich, a także niszczenia 

legowisk, nor i mrowisk, 

m) płoszenia, ścigania, chwytania i zabijania dziko żyjących zwierząt, 

n) puszczania psów luzem, 

o) 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 dozwolony jest 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. 

19. Na terenie ZPK możliwe jest wystąpienie lokalnych zagrożeń dla osób na nim 

przebywających, takich jak: 

a) zagrożenia  związane  z  niekorzystnymi  warunkami  atmosferycznymi  (wiatr, burza, 

grad, wysokie i niskie temperatury), 

b) zagrożenie pożarowe, 

c) zagrożenia wynikające z trudnych warunków terenowych –wykroty, jary, stoki, bagna 

i inne miejsca niebezpieczne (możliwość potknięcia, poślizgnięcia), 

d) zagrożenia  związane  z  upadkiem  przedmiotów  z  wysokości  (np.:  konary, gałęzie, 

surowiec drzewny), 

e) zagrożenia związane z pracą środków transportowych oraz transportowanym 

materiałem (m.in. drewnem), 

f) zagrożenia w miejscach składowania i magazynowania surowca drzewnego, 

g) zagrożenia w miejscach oddziaływania czynników szkodliwych i niebezpiecznych (np.: 

środki ochrony roślin, spaliny), 

h) zagrożenia  związane  z  ekspozycją  na  szkodliwe  czynniki  biologiczne (m.in. 

możliwość ukąszenia przez owady, kleszcze, żmije, wpływ roślin: pyłki, kolce, ciernie, 

właściwości parzące, wpływ gleby: wirusy, bakterie, grzyby), 

i) zagrożenia wynikające z obecności osób postronnych, 

j) zagrożenia   ze   strony   materiałów   wybuchowych   i   innych   przedmiotów 

niebezpiecznych mogących przypadkiem znajdować się na terenie lasów, 

k) zagrożenia związane z sąsiedztwem dróg, szlaków kolejowych, linii i urządzeń 

energetycznych, 

l) zagrożenia odzwierzęce (fizyczne, biologiczne), 

m) możliwość zgubienia się w lesie. 

20. Wykorzystanie map oraz infrastruktury ZPK do organizacji komercyjnych imprez 

sportowych, rekreacyjnych, edukacyjnych lub masowych wymaga każdorazowo pisemnej 



zgody Nadleśniczego Nadleśnictwa Łopuchówko. Szczegóły dotyczące uzyskiwania 

zgody określa „Regulamin organizowania imprez na gruntach Skarbu Państwa będących 

w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa 

Łopuchówko”, dostępny na stronie internetowej: 

www.lopuchowko.poznan.lasy.gov.pl/udostepnianie-terenow-lesnych 

21. Obszar ZPK może być monitorowany. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) Nadleśnictwo 

Łopuchówko informuje, że administratorem danych osobowych pozyskanych z systemu 

monitoringu jest  Nadleśniczy Nadleśnictwa Łopuchówko z siedzibą w Łopuchówko 1, 62-

095 Murowana Goślina. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 

1 lit. F) RODO, gdzie prawnie uzasadnionym interesem jest bezpieczeństwo osób, mienia 

i dobre imię administratora danych osobowych. Zapisy monitoringu będą przechowywane 

przez administratora przez okres 90 dni. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu 

ma prawo dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania. 

22. Prosimy o zgłaszanie wszelkich uszkodzeń infrastruktury ZPK do Nadleśnictwa 

Łopuchówko (e-mail: lopuchowko@poznan.lasy.gov.pl). 

23. Za nieprzestrzeganie zasad opartych na przepisach prawa grożą sankcje karne. 

 

 


