
Regulamin korzystania z miejsca biwakowego „Półwysep” 

1. Regulamin określa szczegółowe warunki korzystania z miejsca biwakowego 

„Półwysep” zarządzanego przez Nadleśnictwo Wałcz. 

2. Każdy wjeżdżający z miejsca biwakowania „Półwysep” zobowiązany jest do 

zapoznania się z niniejszym „Regulaminem” i zobowiązuje się do ścisłego 

przestrzegania jego postanowień. 

3. Miejsce biwakowania „Półwysep” jest czynne przez wszystkie dni w roku. 

4. Miejsce biwakowania „Półwysep” nie jest strzeżone, dlatego wszelkie ryzyko 

wynikające z uszkodzenia bądź utraty mienia znajdującego się na miejscu 

biwakowania, ponosi osoba z niego korzystająca. 

5. Nadleśnictwo Wałcz nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne wypadki, 

również te w wyniku których może dojść do uszczerbku na zdrowiu. 

6. Korzystanie z miejsca biwakowego „Półwysep” jest odpłatne.  

7. Aby skorzystać z miejsca biwakowania należy zgłosić się w siedzibie „Nadleśnictwa 

Wałcz” ul. Kołobrzeska 1, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00. 

8. Chęć rozpalenia ogniska należy zgłosić u miejscowego leśniczego (Leśnictwo 

Międzyrzecze z siedzibą w Rudnicy, tel. leśniczy:694-409-703, podleśniczy:662-172-

953. 

9. Korzystający z miejsca biwakowania „Półwysep” zobowiązani są do zapewnienia we 

własnym zakresie toalet przenośnych. 

10. Korzystającym z miejsca biwakowania zabrania się: 

 a) Zaśmiecania terenu, 

 b) Używania ognia w miejscach do tego niewyznaczonych, 

 c) Pozostawiania pojazdów na ciągach komunikacyjnych, drogach pożarowych, 

 d) Bez zgody Nadleśnictwa Wałcz zabrania się prowadzenia działalności handlowej. 

11. Obliguje się korzystających z miejsca biwakowania „Półwysep” do przestrzegania 

obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej, przestrzegania ograniczeń 

zawartych w ustawie z dnia 14 października 2004 roku o ochronie przyrody oraz 

postanowień ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach. 

12. Wszystkie uwagi i wnioski użytkowników miejsca biwakowania, a w szczególności 

dotyczące jego funkcjonowania proszę kierować do Nadleśnictwa Wałcz, ul. 

Kołobrzeska 1, 78-600 Wałcz. walcz@pila.lasy.gov.pl, tel. 67 250 08 94, 694 

409 721, NIP 765-000-77-95, REGON 5700064518. 

13. Szczegółowe informację, w tym dostępność miejsc biwakowych odnaleźć można na 

stronie internetowej: https://www.polwysepzdbice.pl 

14. Płatność za pobyt należy uiścić minimum 3 dni przed planowanym przyjazdem, 

15. Rezygnację z pobytu należy zgłosić minimum 3 dni przed planowanym terminem jego 

rozpoczęcia, a wcześniej dokonane płatności za pobyt zostaną w pełni zwrócone. 

16. Reklamacje oraz zażalenia rozpatrywane są w terminie 14 dni. 

https://www.polwysepzdbice.pl/

