
 

 

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 38/2021 

                                                                                                   Dyrektora GPN z dnia 21.12.2021r. 

 

Regulamin korzystania z parku dworskiego hrabiów Wodzickich w Porębie Wielkiej 

wpisanego do rejestru zabytków województwa małopolskiego po numerem Ks. A. 657. 
 

1. Park dworski hr. Wodzickich jest przestrzenią publiczną, stanowi fragment (eksklawę) Gorczańskiego Parku 

Narodowego (zwanego dalej GPN), gdzie ochronie podlega cała przestrzeń przyrodnicza i historyczna. Ponadto 

pełni funkcje rekreacyjne, edukacyjne, zdrowotne i estetyczne służące ogółowi użytkowników.  

2. Na terenie parku dworskiego hr. Wodzickich znajdują się obiekty historyczne – zabytkowe, w różnym stanie 

zachowania, a także współczesne, udostępnione dla wypełniania wyżej wymienionych funkcji. 

3. W celu ochrony obiektu oraz zapewnieniu bezpieczeństwa użytkownikom, na całym obszarze parku dworskiego  

hr. Wodzickich zabrania się: 

a) zaśmiecania terenu, 

b) niszczenia i uszkadzania roślinności, 

c) płoszenia i zabijania zwierząt, 

d) niszczenia, zabrudzania i przestawiania ławek, koszy na śmieci oraz innych urządzeń parkowych, 

e) palenia ognisk, grillowania i pozostawiania wszelkich palących się przedmiotów, 

f) spożywania napojów alkoholowych i używania środków odurzających, 

g) zakłócania ciszy, odpoczynku innym użytkownikom parku,  

h) wnoszenia i używania materiałów pirotechnicznych, wybuchowych oraz szkodliwych substancji chemicznych,  

i) jazdy po alejkach parkowych wszelkimi pojazdami (z wyłączeniem pojazdów GPN i Urzędu Gminy Niedźwiedź 

oraz posiadających specjalne zezwolenie), z wyjątkiem rowerów, hulajnóg, rowerków dziecięcych, wózków 

dziecięcych i inwalidzkich, poruszających się z bezpieczną prędkością, 

j) parkowania wszelkich pojazdów silnikowych, z wyłączeniem miejsc do tego wyznaczonych, 

k) wprowadzania psów bez smyczy i kagańca, 

l) rozbijania namiotów i biwakowania, 

m) kąpieli, poboru wody, wpuszczania i łowienia ryb w stawach dworskich, 

n) prowadzenia działalności handlowo-usługowej bez zgody Dyrektora GPN, 

o) umieszczania tablic, napisów i ogłoszeń nie związanych z udostępnianiem parku dworskiego hr. Wodzickich, 

p) organizowania imprez bez zgody Dyrektora GPN. 

4. Korzystanie z parku dworskiego hr. Wodzickich odbywa się na własną odpowiedzialność użytkownika lub na 

odpowiedzialność opiekuna osoby małoletniej. 

5. Na terenie parku dworskiego hr. Wodzickich należy zachować szczególną ostrożność: 

-  podczas silnych wiatrów, intensywnych opadów atmosferycznych oraz burz z uwagi na spadające gałęzie  

i możliwość obalenia się drzew, 

-  w okresie zimowym z uwagi na śliską nawierzchnię alejek.  

6. W przypadku wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa, zdrowia i życia osób przebywających na terenie parku, 

Dyrektor GPN może wprowadzić okresowy zakaz wstępu, oznaczając teren tablicami zakaz wstępu. 

7. Użytkownicy parku dworskiego hr. Wodzickich nie mogą swoim zachowaniem uniemożliwiać lub ograniczać 

korzystanie z  urządzeń parku innym osobom. 

8. Użytkownicy parku dworskiego hr. Wodzickich są zobowiązani do sprzątania odchodów swoich psów. 

9. Ustawianie stoisk podczas imprez, ich demontaż oraz dostawa do nich towaru może odbywać się wyłącznie  

w miejscach i godzinach uzgodnionych z organizatorem i Dyrektorem GPN.  

10. Teren parku dworskiego hr. Wodzickich lub jego fragmenty mogą być objęte monitoringiem wizyjnym. 

11. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje Dyrektor Gorczańskiego Parku 

Narodowego. 

Dyrektor  
Gorczańskiego Parku Narodowego  
(-) dr inż. Janusz Tomasiewicz 


