PROCEDURY PRZEBYWANIA NA TERENACH
ADMINISTROWANYCH PRZEZ
JEDNOSTKĘ WOJSKOWĄ 3672
Wszystkie osoby przebywające na terenie kompleksów wojskowych
administrowanych przez Jednostkę Wojskową 3672 zobowiązane są
do bezwzględnego przestrzegania następujących zasad:
ZASADY WSTĘPU
1. Dokumentami uprawniającymi do wstępu na teren kompleksów
wojskowych administrowanych przez JW 3672 jest przepustka
poligonowa;
2. Przepustka wydawana jest na okres pół roku z możliwością przedłużenia
o kolejne sześć miesięcy;
3. Zabrania się udostępniania przepustki poligonowej osobom trzecim.
4. Przepustka podlega zwrotowi. W przypadku braku zwrotu kolejna
nie będzie wydana;
5. Podczas wjazdu/wejścia na teren chroniony posiadacz przepustki
poligonowej wraz z osobami towarzyszącymi zobowiązani są do okazania
dokumentów tożsamości;
6. Podczas przejazdu/postoju na terenie chronionym, posiadacz przepustki
poligonowej zobowiązany jest do pozostawienia jej za przednią szybą
pojazdu;
7. Filmowanie, fotografowanie i szkicowanie obiektów wojskowych
bez zezwolenia jest zabronione;
8. Ze względu na prowadzone na terenie JW 3672 działania poligonowe Dowódca JW 3672 zastrzega sobie prawo do czasowego anulowania zgody
na wstęp i pobyt.
ZASADY BEZPIECZNEGO POBYTU

1. Zabrania się dotykania, podnoszenia i zbierania znalezionych
niewybuchów, niewypałów lub innych materiałów pirotechnicznych /pocisków,
bomb,
granatów,
spłonek,
zapalników,
materiałów
wybuchowych/;
W przypadku znalezienia ww. przedmiotów natychmiast powiadomić
Oficera Dyżurnego JW 3672 na nr telefonu 261 232 164.
2. Zabrania się otwierania wnęk terenowych, szafek lub innych urządzeń będących pod napięciem;
3. Zabrania się przebywania w oznaczonych rejonach, w których znajdują
się niewybuchy, niewypały, miny, bomby, zapalniki lub materiały
wybuchowe i trujące. Rejony te są strefami zakazanymi;
4. Przestrzegać wszystkich sygnałów, znaków drogowych, znaków
ostrzeżeń umieszczonych na tablicach poligonowych;
5. Maksymalna dopuszczalna prędkość pojazdu lub zespołu pojazdów
na obszarze Centralnego Poligonu Sił Powietrznych wynosi do 50 km/h;
6. Nie niszczyć urządzeń poligonowych, zapór drogowych, ogrodzeń,
masztów sygnałowych, linii łączności, dozorów itp. W przypadku
zauważenia uszkodzeń powiadomić o tym Oficera Dyżurnego JW 3672
nr telefonu 261 232 164.
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ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA
1. Wytwarzane odpady komunalne należy gromadzić w odpowiednio
przygotowanych pojemnikach (worki, kontenery, kosze);
2. Zabronione jest wyrzucanie odpadów w miejscach niedozwolonych,
zakopywanie w ziemi oraz ich spalanie;
3. Zabronione jest zjeżdżanie z dróg poligonowych, wjeżdżanie w las, wjeżdżanie na pasy przeciwpożarowe;
4. Zabronione jest wjeżdżanie na plaże i drogi eksploatacyjne Urzędu
Morskiego, poruszanie się po wydmach;
5. Zabronione jest wjeżdżanie pojazdami do zbiorników i cieków wodnych
oraz jazda po ich brzegach za wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych.
6. Zabronione jest wjeżdżanie na tereny upraw leśnych;
7. Należy ograniczyć do niezbędnego minimum wjeżdżanie w zarośla, krzaki, zagajniki;
8. Nie wylewać substancji niebezpiecznych bezpośrednio do gleby.
ZASADY OCHRONY PPOŻ.
1. W razie pożaru na terenie poligonu niezwłocznie powiadomić Oficera
Dyżurnego JW 3672 na nr. telefonu 261 232 164 i postępować według
instrukcji oficera dyżurnego lub służb wojskowych.
Oświadczam, że zapoznałem się z zasadami bezpieczeństwa
i postępowania na terenie kompleksów wojskowych administrowanych przez
JW 3672 Ustka oraz, że jestem świadomy/a ryzyka i zagrożeń wynikających
z przebywania na terenie poligonu wojskowego w związku z wnioskowanym
zezwoleniem na wjazd/wejście na teren wojskowy.
Oświadczam, że biorę pełną odpowiedzialność za wszelkie ewentualne
szkody osobowe lub w mieniu (zarówno własnych jak i osób mi towarzyszących) wynikłe z pobytu na terenie poligonu wojskowego oraz z nieprzestrzegania zaleceń bezpieczeństwa, naruszeń przepisów prawa czy przekroczenia zakresu wydanego zezwolenia.
Zobowiązuję się przekazać osobom mi towarzyszącym na terenie
poligonu wojskowego, treść zasad bezpieczeństwa i postępowania na terenie
JW 3672 i postępować zgodnie z procedurami z instruktażu /szkolenia.

…………………………..….
/ czytelny podpis/data; /

Str. 2/2

