REGULAMIN
KORZYSTANIA Z MIEJSC POSTOJU POJAZDÓW (MPP) W NADLEŚNICTWIE
MRĄGOWO
1. Osoby korzystające z Miejsc Postoju Pojazdów (MPP) wyrażają zgodą na
postanowienia niniejszego regulaminu i zobowiązują się do jego
przestrzegania.
2. Miejsce postoju pojazdów znajduje się pod drzewami. Dbamy tu o Wasze
bezpieczeństwo, jednakże parkując samochód zwróć uwagę czy nic Ci nie
zagraża - sam najlepiej ocenisz ryzyko.
3. Dla Waszego dobra nie dopuszcza się do korzystania z miejsca postoju
podczas silnych wiatrów.
4. Nie zastawiaj wjazdu ani dróg leśnych - powoduje to zagrożenie, a nam
utrudnia pracę.
5. MMP nie są strzeżone, dlatego ryzyko wynikające z uszkodzenia lub utraty
pojazdu lub jego wyposażenia, a także utraty przedmiotów pozostawionych w
pojeździe lub na terenie obiektu ponosi osoba korzystające z obiektu.
6. Podczas wykonywania manewrów pojazdem na terenie MPP należy
zachować szczególną ostrożność i poruszać się z prędkością nie większą
niż 10 km/h, a także należy bezwzględnie przestrzegać przepisów Ustawy z
dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2019 poz. 60).
7. W przypadku kolizji lub wypadku na terenie MMP obowiązują zasady i
przepisy Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U.
2019 poz. 60).
8. Osoby korzystające z MPP zobowiązane są do podporządkowania się
poleceniom pracowników Służby Leśnej.
9. Osobom korzystającym z MPP zabrania się na jego terenie:











mycia, sprzątania, nie awaryjnej naprawy pojazdu,
zaśmiecania,
wyrzucania odpadów komunalnych do koszy na śmieci znajdujących się na
terenie MPP,
pozostawiania pojazdów w sposób utrudniający korzystanie z MPP innym
użytkownikom,
pozostawiania pojazdów w sposób utrudniający korzystanie z dróg
pożarowych,
prowadzenia działalności usługowej lub handlowej,
puszczania luzem zwierząt domowych,
rozstawiania namiotów,
pozostawiania przyczep kempingowych lub pojazdów turystycznych na czas
dłuższy niż 24 godziny,
rozpalania ognisk lub korzystania z otwartego ognia.

8. Należy korzystać z wyposażenia MPP w sposób zgodny z przeznaczeniem.

9. Nadleśnictwo nie ponosi odpowiedzialności za szkody materialne lub powstałe
na zdrowiu użytkowników wynikające z nieprzestrzegania niniejszego
regulaminu.
10. Wszelkie uwagi użytkowników o MPP przyjmuje miejscowy leśniczy lub
pracownicy biura Nadleśnictwa Mrągowo pod nr tel. 89 741 22 36 lub
adresem: mragowo@olsztyn.lasy.gov.pl.

