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Szczytna. 06.04.201 1r

Porozumienie

w sprarvie rł,artttlkowego udostępnienia gruntów dla potrzeb wykonania prac zietrrn1,ch
związanych z wydob.vcienr destruktlt samolotu o wartoŚci histor1.czllej

Zawarte lv dniu 06.04.2011r. między zarządcą gruntu - PGL LP Nadleśnictwem
zDRoJE, z siedzibąw Szczytnej, przy ul. Krótkiej 5, 57-330 Szczytna
reprezentowanym ptzez'.
P.o' Nadleśniczego Nadleśnictwa Zdroie rrrgr inż. Nikoderrr Strzelecki.
Z\Ą al)) In dalej trdostępIiia.iąc1 In.

a
Dolnośląskim Towarzysfwem Historycznym z siedziba w Wałbrzychu. Po1ska,
reprezentowanym przez'.
Prezesa DTH - dr Paweł Rodziewicz.
zwanym dalej DTH.

W związlru z pisenrną prośbą DTH o wydanie warunkowego pozlł'olenia na prace zien1le . lla
obszarze leśnym; w okoiicy miejscowoścl Zieleniec. zwlęane z wydobyciem r'vraktt
destruktu sanroiotu o wartości lristorycznej. strony r-rstalają:

s1
Udostępnia.jący w1''raŻa zgodę na:

a) Wykonanie wykopalislra bez r-rzycia Sprzętu zmechalrizowanego w części oddziału
leśnego 207b leśnictwaZdroj^ gdzie zlokalizowano wrak. pod nadzorem słuŻby leśnej.

b) Wjazd do lasu. na CZaS trwatłia prac' po otrzymaniu pisemnej zgody od StraŻy Leśnej'
c) Pozyskanie destruktu na potrzeby ntuzealne i przetransportowanie go cirogami 1eŚnymi

po uprzednim okazanirr zgody Wojewodzkiego l(onserwatora Zabytków.

I
s2

DTH nie moze przekazywac osobom trzecin bez pisemnej zgody ..Udostępl-iiającego"
praw wynikających z niniejszego poroztunielria.
DTH nie wolno' bez pisemnej zgoc1y ,,Udostępniającego'' składować jakichkolwiek
o dpadów na działce b ędącej przedmiotem porozunienia'
DTH zoborviązuje się do wykonania plac W sposób jalr najmniej inwazyjny
\Ą el\oS\ steln lcslli . a tal'ze zgodllie z pt'zeplsanli przeciwpozarorł 1 Illi.

s3
Udostępniający zobowiąztrje D'rFI do rłykonyw-ania prac w najkrótszym rnozliw-.rm
terminie w sposób nie kolidujący z prowadzeniem gospodarki leśnej.
DTH zobowiązr-rje się do relrultywacji obszaru po za\<onczeniu prorł'adzonych prac,
a takŻe bezwzględnego usunięcia mogącyclł powstać szkód we własnym zakresie i tra
własny koszt. zgodnie Zw>'tyCznyrni słuzby leśrrej.

II.

III

II



III Do obor,lia3liorł, DTH tralez1'' rorł'niez właściwe oznakowante l zabezpieczenie mie.isc

pror'vadzonyclr prac. DTI{ ponosi pełną odpowiec1zialnoŚc za szkody" w-'vrządzone

osobom trzecim.

s1
Udostępnlający nie ponosi odpowiec1zialrłości za ewentualne szkody wyrządzone

osobonl z DTH. w związku z prowadzeniem gospodarki 1eśnej, a takze powstałe

w,slrutek działania siły wyzszej.
DTH na w-łasny koszt i w-łasnym stalaniem zobowiązuje się ubezpieczyc oc'l

wszelkich rvzyk. jakie r-rzna zakonleczne w' związku z wykoll1r,l-atriem prac 1lx tel'etlie

leśnym.

ss
DTH musi informować LJdostępniającego o kolejnych etapach i postępach

prowac1zonych prac. a takze o planorvanyrrr terlllinie ich zakończetria.
-;.r.r'ow.vm przedstawicielerrr Nac1leśnictr'va Zdroje w rniejsclt w'-Ykony''wania prac są:

Leśnicz.v leśnictwa Zdroj'. R.vszard l(ubaciri - tel. 516150539-

Pod1eŚniczy leŚnictr.va Zdrclj: inż. Micha] Srrrolarz tel. 5i6150543.
Uc1ostępniający Zastrzega sobie prawo do informor,l'ania o przebiegr'i prac

prow,aclzonych przez DTH. clokumentowatria t póżniejszego rłykorz1'stania.

$6
Porozltmienie iest zawarte na CZaS wykon.vr,vania prac' które będą poprzedzone

sporządzeniem protolrołu zdawczo-odbiorczego przekazania gruntu.

s7
Niniejsze porozurnienie jest jednoznaczne z wydaniern zgody na prowadzenie prac.

rłiezbędnej W celLt otrz) mal}ia pozw'olenia od Wojewóc1zkiego 1(onserrł'atora

Zab-vtkow.

s8
LJdostępniając\- ZasITZega sobie mozliwość zerwania porozut-llienia bez zaclrtlrłatria

ternri riu rł,'vpowiedzenra. .i ezeli.
- DTI-I ]lŹlILlSZ.Y ieden Z powyłsz.\|clr warunirów porozumienia'

se
Wszelkie zmiarr,v do porozunienia mogą mogą być wprowadzone t-vliro za zgodą stron

r.ł'formie aneksu.

s 10

Porozltniienie zostało sporządzone w dwoch jedrrobrzmiącyclr egzenrpiarzaclr' po

jednyrn dla hazdej ze stron.
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Ljdostępniaj ący:
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