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Biwakowanie w Parku Narodowym 
Polish 

Loch Lomond & The Trossachs National Park Polskie 

Biwakowanie w strefie kontrolowanej 

Znajdujesz w strefie, w której w okresie od marca do 
września biwakowanie jest kontrolowane. 

Strefy kontrolowane służą ochronie szczególnie ważnych 
naturalnych obszarów w Parku Narodowym. 

Strefy takie oznaczone są następującymi znakami. W 
okresie od marca do września biwakowanie w takich 
strefach wymaga dokonania rezerwacji miejsca na polu 
biwakowym lub w obszarze dozwolonego biwakowania. 

Ponieważ nie znajdujesz się w obszarze wyznaczonym do 
biwakowania, biwakowanie w tym miejscu jest wzbronione. 

Biwakowanie w strefie kontrolowanej dozwolone jest 
jedynie w obszarach do tego wyznaczonych, po wykupieniu 
stosownego zezwolenia. 

Aby uniknąć potrzeby wykupienia zezwolenia należy 
przenieść się poza strefę objętą kontrolą, gdzie można 
biwakować „na dziko”, bez zezwolenia. 

Należy mieć świadomość tego, ze biwakowanie bez zezwolenia w strefie 
kontrolowanej, nieodpowiedzialne korzystanie z otwartego ognia, zaśmiecanie 
bądź uszkadzanie drzew może prowadzić do odpowiedzialności karnej w 
oparciu o obowiązujące przepisy i skutkować karą grzywny. 
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Biwakowanie w Parku Narodowym Loch Lomond 
& The Trossachs National Park 

Zezwolenia 

Obszary, na których dozwolone jest biwakowanie nie 
mają przygotowanych miejsc namiotowych, ani też 
innych udogodnień. Obszary, na których dozwolone jest 
biwakowanie oznaczone są następującymi znakami. 

Uzyskanie zezwolenia zwalnia z obowiązującego 
prawem zakazu biwakowania i pozwala na biwakowanie w 
wyznaczonych do tego obszarach. 

Koszt zezwolenia to £4 za namiot za noc. 

W obszarach biwakowania pozostawać można przez nie 
więcej niż 3 noce. 

Liczba biwakujących osób nie może przekraczać czterech 
osób dorosłych (powyżej 16 roku życia) i liczby dzieci 
stosownej do ilości miejsca w namiotach.  

Wędkowanie wymaga uzyskania pozwolenia wydanego 
przez właściciela terenu, a w pewnych przypadkach także 
karty wędkarskiej. Zezwolenie na biwakowanie nie obejmuje 
wędkowania. 

Zezwolenie można wykupić online: 

www.lochlomond-trossachs.org/camping 

lub telefonicznie pod numerem: 01389 722001 



Biwakowanie w Parku Narodowym Loch Lomond 
& The Trossachs National Park 

Obowiązujące przepisy 

Do rozpalenia ogniska należy przynieść ze sobą własne drewno, gdyż 
ścinanie drzew bądź zbieranie suchego drewna szkodzi środowisku 

naturalnemu oraz żyjącym tam zwierzętom i może skutkować karą grzywny. 

Ogniska rozpalać można tylko w przeznaczonych to tego specjalnych 
paleniskach, aby nie uszkodzić podłoża. 

Rozpalane ogniska muszą być niewielkie, pod kontrolą, i z dala od drzew. 

Prosimy o pozostawienie terenu biwakowania w niezmienionym stanie oraz o 
zabranie ze sobą wszelkich śmieci i wyrzucenie ich w najbliższym pojemniku 

na odpadki. 

www.lochlomond-trossachs.org/camping 
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