OBWIESZCZENIE
Urządu Wojewódzkiego Środowiska Naturalnego w Žilinie
nr 4/2004 z 22 stycznia 2004
o Regulaminie narodowego zabytku przyrody Jaskinia Vażecka
Urząd Wojewódzki Środowiska Naturalnego w Žilinie według Art.24 § 19 ustawy nr 543/2002 Dz.U o ochronie
przyrody i krajobrazu (dalej tylko „ustawa“) i Art. 7 § 2 ustawy nr 525/2003 Dz.U o państwowej ochronie
środowiska naturalnego i o zmianie oraz dodatku niektórych ustaw po konsultacji z Zarządem Jaskiń Słowackich
w Liptowskim Mikulaszu ustanawia:
Art. 1
Znaczenie obwieszczenia
Obwieszczenie wydano w celu ochrony narodowego zabytku przyrody Jaskinia Vażecka (dalej tylko „jaskinia“)
i jej możliwemu wykorzystywaniu w celach kulturalno – wychowawczych i leczniczych określeniem
szczegółowego zakresu terytorialnej ochrony i wykorzystywania jaskini oraz zachowywania się zwiedzających.
Art. 2
Podstawowe pojęcia
Na potrzeby tego obwieszczenia definuje się
zwiedzającego jaskinię każdą osobę fizyczną, która wejdzie na teren jaskini w celu kulturalno – wychowawczym
lub leczniczym,
kulturalno-wychowawcze wykorzystywanie jaskini każde organizowane wejście i zwiedzanie udostępnionej
części jaskini w celu poznania jej przyrodniczych i historycznych wartości i każde organizowane wejście i pobyt
w jaskini w ramach wychowania fizycznego, sportowego albo kulturalno- wychowawczej imprezy jak i innej
społecznej imprezy dostępnej dla publiczności według Art. 24 § 4 ustawy,
leczenie każde organizowane wejście i pobyt w jaskini w ramach wykonywania speleoterapii i leczniczych
speleoklimatycznych pobytów,
prowadzącego – Zarząd Jaskiń Słowackich,
przewodnika osobę fizyczną wyznaczoną przez prowadzącego jaskinię, która jest widocznie oznaczona w
sposób odróżniający ją od zwiedzających.
Art. 3
Warunki wykorzystywania jaskini
1.
2.
3.

4.
5.

6.

Podstawowe obowiązki zwiedzających i prowadzących jaskinię odnoszące się do ochrony jaskini i
bezpieczeństwa zwiedzających są określone w Art. 24 § 4 i 17 ustawy.
Godziny otwarcia i czasy wejść do jaskini są przedstawione w załączniku nr 1.
Wejście do jaskini i przemieszczanie się w niej jest możliwe wyłącznie z przewodnikiem po ścieżce
zwiedzania albo inaczej wyznaczonej trasie zwiedzania ( dalej tylko „trasa zwiedzania jaskini“). Trasa
zwiedzania jaskini jest przedstawiona w załączniku nr 2.
Przed wejściem i podczas pobytu w jaskini zwiedzający jest zobowiązany zachowywać się według poleceń
przewodnika.
Zabrania się zwiedzającym
- wchodzić do jaskini z psami i innymi zwierzętami, torbami przekraczającymi rozmiary 50 x 35 x 25 cm
albo pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,
- dotykać, uszkadzać i niszczyć sintrową kalcytową szatę naciekową oraz uszkadzać i niszczyć pozostałe
składniki i elementy ekosystemu jaskini,
- zbierać minerały i skamieniałości, znaleziska paleontologiczne i ich części,
- płoszyć, łapać albo zabijać nietoperze lub inne zwierzęta,
- wyrzucać śmieci, palić papierosy albo inaczej zanieczyszczać podziemne korytarze i sale jaskini,
- konsumować artykuły spożywcze i napoje,
- zachowywać się głośno i jakimkolwiek sposobem przeszkadzać przewodnikowi w oprowadzaniu grupy,
- dotykać urządzeń elektrycznych,
- uszkadzać urządzenia techniczne,
- oślepiać zwiedzających i używać własnego oświetlenia, które przeszkadza w zwiedzaniu,
- skręcać i poruszać się w innym kierunku niż prowadzi trasa zwiedzania jaskini,
- oddalać się od grupy prowadzonej przez przewodnika, zatrzymywać się i ograniczać ruch innych
zwiedzających.
Przewodnik ma prawo po powtórnym ostrzeżeniu przerwać zwiedzanie i wyprowadzić z jaskini
zwiedzającego, który nie przestrzega punktów 4 i 5, bez prawa do zwrotu kosztów biletów.

Art. 4
Uchylenie decyzji
Z dniem wejścia w życie tego obwieszczenia uchylona zostaje decyzja Urzędu Rejonowego Środowiska
Naturalnego w Liptowskim Mikulaszu, oddziału państwowego zarządu ochrony przyrody i krajobrazu nr ŽP
249/95 Hl z 28. marca 1995 o wydaniu Regulaminu Demianowskiej Jaskini Wolności, Demianowskiej Jaskini
Lodowej i Jaskini Vażeckiej.
Art. 5
Dzień wejścia w życie
Niniejsze obwieszczenie wchodzi w życie 1.marca 2004.
Inż. František Kužma
Przewodniczący Urzędu Wojewódzkiego Środowiska Naturalnego w Žilinie
Załącznik nr 1 do obwieszczenia Urzędu Wojewódzkiego Środowiska Naturalnego w Žilinie nr 4/2004

