STACJA TERENOWA
POLSKIEGO TOWARZYSTWA OCHRONY PTAKÓW
W ŻYWKOWIE
(Żywkowo 7, gm. Górowo Iławeckie, woj. warmińsko-mazurskie)

Celem funkcjonowania Stacji Terenowej w Żywkowie jest zapewnienie administracyjno-socjalnego zaplecza
dla osób pracujących (pracowników PTOP oraz wolontariuszy) na rzecz ochrony bocianów białych i ich
żerowisk.
Gospodarstwo w Żywkowie zastało zakupione w 2004 roku ze środków własnych PTOP, a wszystkie budynki
wyremontowano po 2009 roku w ramach zrealizowanych projektów na rzecz ochrony bociana białego, przy
wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+, Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Fundacji EkoFundusz.

REGULAMIN KORZYSTANIA
ZASADY PODSTAWOWE:
1. Nadzór nad ST Żywkowo sprawuje Zarządca.
2. Osoby uprawnione do bezpłatnego korzystania:
 członkowie Zarządu i pracownicy PTOP wykonujący obowiązki służbowe,
 osoby pracujące na rzecz ochrony ptaków i ich siedlisk lub utrzymania w dobrym stanie i sprawnie
funkcjonującej ST Żywkowo,
 osoby prowadzące nieodpłatnie w porozumieniu z PTOP badania naukowe służące ptakom oraz
ochronie ich siedlisk.
3. Pozostałe osoby mogą korzystać ze ST Żywkowo odpłatnie, o ile w tym czasie nie przebywają tam osoby
wymienione w pkt. 2. Osoby te zobowiązane są do wniesienia opłaty stanowiącej zwrot kosztów
bieżącego utrzymania budynku i pobytu. Obowiązki wynikające z przebywania w budynku mieszkalnym
są identyczne jak dla osób korzystających bezpłatnie.

KORZYSTANIE Z DOBRODZIEJSTWA MIEJSCA – DOTYCZY NAS WSZYSTKICH:
4. Każdorazowe korzystanie z ST Żywkowo musi zostać uzgodnione z Zarządcą, który określa m.in.: czas
pobytu oraz zakres prac do wykonania. Pobyt odbywa się w obecności upoważnionego pracownika
PTOP, a tylko w wyjątkowych sytuacjach bez tej obecności.
5. W budynku mieszkalnym obowiązuje bezwzględny zakaz chodzenia w butach terenowych. Obuwie
należy zostawiać na dole, przed wejściem na drewniane schody. Brudne ubranie powinno być
wytrzepane na zewnątrz budynku.
6. W ST Żywkowo nie ma zatrudnionej sprzątaczki. Stąd też wszyscy korzystający są bezwzględnie
zobowiązani do przestrzegania czystości i sprzątania po sobie. Zarówno wolontariusze jak i pozostałe
osoby, które nie będą przestrzegać czystości zostaną poproszone o opuszczenie ST Żywkowo i zostaną
obciążone kosztami pobytu wg stawki dla osób pozostałych.
7. Środki czystości, odkurzacz, miotła oraz mop znajdują się w oznaczonych szafkach oraz schowkach. W
sytuacji braku jakichkolwiek środków czystości, worków na śmieci bądź sprzętów należy zgłosić się do
Zarządcy.

8. Kuchnię, łazienkę i pokoje sypialne należy sprzątać na bieżąco. Przed wyjazdem należy zarezerwować
odpowiednią ilość czasu na sprzątanie uwzględniając konieczność pozamiatania/odkurzania, zmycia
podłóg, wytarcia kurzy i umycia umywalek, sanitariatów i prysznica.
9. Po skorzystaniu z kuchni, należy bezzwłocznie zmyć naczynia i pozostawić kuchnię w czystości, aby
mogli z niej skorzystać inni . Śmieci segregujemy i wrzucamy do odpowiednich pojemników i worków.
10. Po zakończonym pobycie należy zgłosić się do Zarządcy w celu przekazania wykorzystywanych
pomieszczeń (sypialnia, korytarz, schody, kuchnia, łazienka).
11. Za powstałe szkody materialnie odpowiadają osoby, które je spowodowały.
12. W ST Żywkowo (w budynkach) obowiązuje zakaz palenia tytoniu.

ZWIERZĘTA DOMOWE W BUDYNKU, NA TERENIE SIEDLISKA I NA SPACERZE:
13. Przywożenie ze sobą zwierząt domowych (w tym psów i kotów) jest możliwe tylko i wyłącznie w
uzgodnieniu z Zarządcą.
14. Zwierzęta korzystają wyłącznie z pojemników na wodę i żywność przywiezionych przez właściciela.
Zabrania się używania do tego celu naczyń stanowiących wyposażenie ST Żywkowo.
15. Zwierzęta nie przebywają i nie śpią na łóżkach i meblach tapicerowanych.
16. Właściciel sprząta odchody po swoim pupilu na terenie całego siedliska. Psy i koty nie załatwiają
potrzeb fizjologicznych w rabatach kwiatowych i ogródku warzywnym oraz nie obsikują drzew i
krzewów owocowych i ozdobnych.
17. Przypominamy, iż na terenach leśnych zabronione jest puszczanie psów luzem i bez kagańców.
Przestrzegamy tej zasady. Taka sama zasada dotyczy pastwisk na których przebywają zwierzęta
hodowlane (bydło, konie).
18. Opuszczając ST Żywkowo właściciel zwierzęcia zobowiązany jest bezwzględnie odkurzyć i umyć
wszystkie podłogi w pomieszczenia w których przebywało zwierzę.
19. Za szkody spowodowane przez pupilów odpowiadają materialnie ich właściciele.
20. Jeśli nie możesz spełnić, któregokolwiek z wyżej wymienionych punktów prosimy nie przywoź ze sobą
zwierzaka.

OSOBY KTÓRE NIE BĘDĄ PRZESTRZEGAĆ POWYŻSZYCH ZASAD ZOSTANĄ POPROSZONE O OPUSZCZENIE
STACJI TERENOWEJ PTOP W ŻYWKOWIE
Zatwierdzony przez Zarząd PTOP; dn. 05 marca 2016 roku.

