Zasady
zachowania się
na obszarach
wiejskich
Twój przewodnik po parkach
i drogach wodnych, okolicach
wybrzeża i obszarach wiejskich
Spis treści
• Szanuj wszystkich
• Chroń środowisko
• Ciesz się świeżym powietrzem
• Zapoznaj się ze znakami i symbolami stosowanymi na obszarach
wiejskich

www.gov.uk/countryside-code

Szanuj wszystkich
• miej wzgląd na tych, którzy mieszkają, pracują lub spędzają czas
wolny na obszarach wiejskich
• pozostaw furtki i inne mienie w takim stanie, w jakim je zastałeś
• parkując, nie blokuj wjazdów i podjazdów
• bądź uprzejmy, powitaj innych słowem „hello”, dziel się przestrzenią
• podążaj za lokalnymi znakami i trzymaj się wyznaczonych ścieżek,
chyba że dostępne jest szersze przejście

Gospodarstwa rolne, zwierzęta
gospodarskie i dzikie
Twoje zachowanie może mieć wpływ na życie i źródło
utrzymania innych osób.
Współpracuj z osobami pracującymi na obszarach
wiejskich. Postępuj zgodnie ze wskazówkami rolnika, gdy
zwierzęta są przemieszczane lub zaganiane. Dzięki temu
wszyscy pozostaną bezpieczni.
Pozostaw furtki i inne mienie w takim stanie, w jakim je
zastałeś lub postępuj zgodnie z informacjami na znakach.
Poruszając się z grupą upewnij się, że ostatnia osoba
wie, jak postąpić z furtką. Rolnicy zamykają furtki, aby
zwierzęta nie wyszły poza ogrodzenie lub zostawiają je
otwarte, aby zapewnić im dostęp do żywności i wody. Nie
manipuluj przy maszynach rolniczych i nie podchodź do koni
i zwierząt gospodarskich. Jeśli podejrzewasz, że zwierzęciu
grozi niebezpieczeństwo, postaraj się zawiadomić rolnika.
Zachowaj odpowiednią odległość od dzikich zwierząt,
zwierząt gospodarskich i koni. Ich zachowanie może być
nieprzewidywalne, zwłaszcza gdy są ze swoimi młodymi –
mogą Ci zrobić krzywdę.
Nie karm zwierząt gospodarskich, koni i dzikich zwierząt –
może im to zaszkodzić.

Jazda samochodem i parkowanie na
obszarach wiejskich
Jazda po wiejskich drogach może być niebezpieczna
zarówno dla ludzi, jak i zwierząt.
Podczas jazdy po wiejskich drogach zwolnij i zachowaj
ostrożność. Parkując samochód upewnij się, że nie
blokujesz wjazdów lub podjazdów. Zawsze pamiętaj o
zachowaniu dostępu dla pojazdów służb ratowniczych.
Planując wyjazd poza miasto weź pod uwagę możliwość
pozostawienia samochodu w domu. Możesz zamiast
tego skorzystać z transportu publicznego. Informacje o
transporcie publicznym znajdziesz na stronie Traveline.
Zachowaj szczególną ostrożność i czujność, gdy droga
z pierwszeństwem przejazdu przecina tory kolejowe.
Wskazówki dotyczące zachowania bezpieczeństwa na
przejazdach kolejowo-drogowych znajdziesz na stronie

Network Rail.
Idąc drogą bez chodnika korzystaj z prawej strony drogi i
postępuj zgodnie z Kodeksem drogowym.

Bądź uprzejmy, powitaj innych słowem
„hello”, dziel się przestrzenią
Spędzając czas poza miastem możesz napotkać inne osoby
i zwierzęta. Prowadząc samochód lub jadąc rowerem,
zwolnij lub zatrzymaj się, gdy zauważysz konie, pieszych
lub zwierzęta gospodarskie. Zawsze zachowuj od nich
odpowiednią odległość.
Rowerzyści zobowiązani są ustąpić pierwszeństwa pieszym
i jeźdźcom na szlakach konnych.
Rowerzyści i jeźdźcy powinni zważać na bezpieczeństwo
pieszych, lecz piesi powinni również uważać,
aby nie zakłócać im ruchu i nie stwarzać dla nich
niebezpieczeństwa.

Podążaj za lokalnymi znakami i trzymaj
się wyznaczonych ścieżek
Korzystaj z map i lokalnych znaków, które ułatwią Ci
poruszanie się w terenie. Pozostań na oznakowanych
ścieżkach, nawet jeśli są błotniste, chyba że dostępne
jest szersze przejście, na przykład na terenie z „otwartym
dostępem” (góry, wrzosowiska, wzgórza wapienne,
wiejskie grunty wspólne). Pomoże to chronić uprawy,
zwierzęta i przyrodę.
Zapoznaj się ze znakami i symbolami stosowanymi na
obszarach wiejskich. Pozwolą Ci one rozpoznać trasy
przeznaczone dla różnych użytkowników.
Tam, gdzie to możliwe, korzystaj z furtek, przełazów lub
luk w żywopłotach, ogrodzeniach i innych strukturach
odgraniczających pola – wspinanie się na nie może
wyrządzić szkodę i narazić zwierzęta gospodarskie na
niebezpieczeństwo.
Jeśli uważasz, że jakieś oznakowanie jest niezgodne
z prawem lub wprowadza w błąd, np. tablica „Teren
prywatny – zakaz wstępu” na ścieżce publicznej,
skontaktuj się z władzami lokalnymi.

Chroń środowisko
• zabierz śmieci ze sobą do domu – nie zostawiaj śladów po swojej wizycie
• nie rozpalaj ognia i rób grilla tylko tam, gdzie pozwalają na to znaki
• zawsze miej psa pod kontrolą i w zasięgu wzroku
• psie kupki – włóż je do woreczka i wyrzuć do jakiegokolwiek
publicznego kosza na śmieci
• dbaj o przyrodę – nie wyrządzaj szkód i nie zaburzaj równowagi

Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za ochronę obszarów
wiejskich i krajobrazu zarówno dla naszego dobra, jak i dla
dobra przyszłych pokoleń.
Dbaj o przyrodę – nie wyrządzaj szkód i nie zaburzaj
równowagi. Pozostaw skały, kamienie, rośliny i drzewa w
stanie i miejscu, w jakim je zastałeś oraz zatroszcz się o to,
aby nie zakłócać spokoju dzikim zwierzętom, np. ptakom
gniazdującym na ziemi.
Nie niszcz ruin i obiektów historycznych – nasze dziedzictwo
przyrodnicze i materialne jest niezmiernie ważne.

Zabierz śmieci ze sobą do domu – nie
zostawiaj śladów po swojej wizycie
Pamiętaj, aby wziąć ze sobą torbę i zabrać do domu
śmieci i resztki jedzenia, korzystaj z publicznych koszy
na śmieci lub w miarę możliwości oddaj odpadki do
recyklingu. Śmieci zakłócają piękno krajobrazu i mogą
stanowić zagrożenie dla zwierząt dzikich i gospodarskich.
Zaśmiecanie i wyrzucanie odpadów w miejscach
niedozwolonych to przestępstwo.

Nie rozpalaj ognia i rób grilla tylko tam,
gdzie pozwalają na to znaki
Zachowaj ostrożność z otwartym ogniem i papierosami.
Rozpalaj grilla tylko tam, gdzie pozwalają na to znaki.
Za każdym razem wygaś grilla i upewnij się, że popiół
ostygł, a następnie zutylizuj odpady w odpowiedzialny
sposób. Pożary sieją spustoszenie nie tylko w przyrodzie i
siedliskach zwierząt, ale również wśród ludzi i ich dobytku.
Wypalanie nadzorowane to metoda stosowana przez
niektórych zarządców gruntów głównie na wrzosowiskach
w okresie między 1 października a 15 kwietnia. Jeśli
zauważysz nienadzorowany ogień, zadzwoń pod numer 999.

Zawsze miej psa pod kontrolą i w
zasięgu wzroku
Obszary wiejskie, parki i okolice wybrzeża to doskonałe
miejsca do wyprowadzania psa, ale nie należy zapominać
o innych przebywających tam osobach, o przyrodzie i
zwierzętach.
Miej psa pod kontrolą, tak by by nie zbliżał się do dzikich
zwierząt, zwierząt gospodarskich, koni i innych osób,

chyba że zachęcą go one do tego. Powinieneś:
• trzymać psa na smyczy lub w zasięgu wzroku
• mieć pewność, że pies wróci na komendę
• upewnić się, że pies nie zbacza ze ścieżki i nie
wychodzi poza teren, na który masz prawo wstępu.
Zawsze zwracaj uwagę na lokalne znaki, ponieważ w
niektórych miejscach, w określonych porach roku lub
nawet przez cały rok, psy muszą pozostać na smyczy. Na
niektórych terenach może również obowiązywać całkowity
zakaz wprowadzania psów, z wyjątkiem psów asystujących.
Znaki informują o takich lokalnych ograniczeniach.
Dobrą praktyką jest trzymanie psa na smyczy w pobliżu
zwierząt gospodarskich.
Na terenach z „otwartym dostępem”, tzw. open access
(góry, wrzosowiska, wzgórza wapienne, wiejskie grunty
wspólne) i na wybrzeżu jesteś zobowiązany prowadzić
psa na smyczy, jeśli znajdują się tam zwierzęta
gospodarskie. W okresie między 1 marca a 31 lipca
na terenach z otwartym dostępem obowiązuje nakaz
prowadzenia psa na smyczy, nawet jeśli nie ma tam
zwierząt gospodarskich. Są to wymogi prawne.
Rolnik ma prawo zastrzelić psa, który atakuje lub goni
zwierzęta gospodarskie i nie zawsze jest zobowiązany do
zapłaty odszkodowania jego właścicielowi.
Jeśli odczuwasz zagrożenie ze strony zwierząt
gospodarskich lub koni, spuść psa ze smyczy. Nie ryzykuj
obrażeń, chroniąc swojego psa. Spuszczenie psa ze smyczy
pomoże wam obojgu dotrzeć do bezpiecznego miejsca.
Zasady spacerowania z psem obejmują więcej informacji.

Psie kupki – włóż je do woreczka i
wyrzuć – możesz wykorzystać do tego
celu każdy publiczny kosz na śmieci
Zawsze sprzątaj odchody swojego psa, ponieważ mogą
one stać się przyczyną zachorowania u ludzi, zwierząt
gospodarskich i dzikich.
Nigdy nie pozostawiaj woreczków z odchodami psa,
nawet jeśli zamierzasz je później usunąć. Pomocne
mogą okazać się zapachowe woreczki i pojemniki. Jeśli
nie możesz znaleźć publicznego kosza na śmieci, weź
woreczek ze sobą i wyrzuć go do śmietnika w domu.

Ciesz się świeżym powietrzem
• sprawdź trasę i lokalne warunki
• zaplanuj swoją przygodę – dowiedz się, czego oczekiwać i jak
spędzić czas
• ciesz się wizytą, baw się dobrze, twórz wspomnienia

Świeże powietrze służy dobremu samopoczuciu. To
dobra okazja na relaks, wyciszenie lub aktywność.
Bez względu na to, jak lubisz spędzać czas na
świeżym powietrzu, uda Ci się to lepiej, jeśli się
wcześniej przygotujesz.  

Sprawdź trasę i warunki lokalne
Upewnij się, że znasz trasę i masz niezbędne
mapy. Zanim wyruszysz, zapoznaj się z
aktualnymi mapami, przewodnikami lub stronami
internetowymi.
Informacje na temat różnych rodzajów
czynnego wypoczynku możesz otrzymać od grup
organizujących rekreację na świeżym powietrzu.
Listę tych grup można znaleźć między innymi na
stronach internetowych Getoutside lub Visit Britain.
Centra informacji turystycznej również służą radą
i mogą podsunąć Ci pomysły na spędzenie czasu w
danej lokalizacji.

Sprawdź pogodę, przypływy i odpływy
oraz warunki wodne
Sprawdź prognozę pogody, zanim wyruszysz.
Warunki pogodowe w górach i na wybrzeżu mogą
się szybko zmieniać. Nie wahaj się zawrócić, jeśli
warunki ulegną zmianie, gdy przebywasz na dworze.
Przed wyprawą sprawdź godziny pływów, aby
zminimalizować ryzyko odcięcia przez przypływ. Nie
tylko morze, ale i niektóre rzeki cechują pływowe
wahania poziomu wody. Uważaj na śliskie kamienie i
wodorosty.
Jeśli planujesz wiosłować, pływać lub cieszyć się
wodą, sprawdź jakość wody i warunki wodne na
stronie Agencji Środowiska.

Zaplanuj swoją przygodę – dowiedz się,
czego oczekiwać i jak spędzić czas
Poinformuj kogoś, dokąd się udajesz i kiedy
spodziewasz się wrócić. Na terenach wiejskich
możesz przez kilka godzin nikogo nie napotkać, a
sygnał telefoniczny jest w wielu miejscach zawodny.
Ponosisz odpowiedzialność zarówno za swoje
bezpieczeństwo, jak i bezpieczeństwo innych osób
przebywających pod Twoją opieką. Upewnij się, że
posiadasz odpowiednie umiejętności i wiedzę do
zrealizowania zaplanowanej aktywności.
Przygotuj się na wypadek zagrożeń naturalnych, np.
zmian pogody, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo.
Upewnij się, że Twoja odzież i sprzęt są
odpowiednie dla planowanej aktywności.
Pozostań elastyczny na wypadek konieczności
zmiany planów, jeśli okazałoby się, że w miejscu, do
którego się wybierasz jest zbyt tłoczno.

Prawa i pozwolenia
Niniejsze zasady określają prawa różnych osób
korzystających z wypoczynku poza miastem. W
przypadku niektórych jego form konieczne może być
uzyskanie pozwolenia od właściciela gruntów, np.:
• biwakowanie
• pływanie w wodach słodkich
• łowienie ryb w wodach słodkich.
Ciesz się wizytą, baw się dobrze, twórz
wspomnienia.

Zapoznaj się ze znakami
i symbolami stosowanymi
na obszarach wiejskich
Symbole używane na obszarach wiejskich:

Ścieżka dla pieszych

Przeznaczona dla pieszych oraz osób korzystających ze sprzętu
wspomagającego poruszanie się.

Szlak konny

Dostępny dla pieszych, osób korzystających ze sprzętu
wspomagającego poruszanie się, jeźdźców konnych i rowerzystów.

Symbol żołędzia

Szlak krajowy stworzony
do spacerów, na niektórych
szlakach dozwolona jest jazda
konna i rowerowa. Informacje
dotyczące dostępności dla osób
o ograniczonej sprawności
ruchowej znajdują się na stronie
internetowej Szlaki krajowe.
Na stronie tej zamieszczono
również mapy, narzędzia do planowania wycieczki
oraz informacje o trasach objazdowych. Symbolem
tym oznaczonych zostało 16 długodystansowych
tras w Anglii i Walii, w tym szlak wzdłuż wybrzeża
angielskiego, England Coast Path.

Okrągły brązowy

Droga boczna o ograniczonej dostępności
Przeznaczona wyłącznie dla pieszych, osób korzystających
ze sprzętu wspomagającego poruszanie się, rowerzystów,
jeźdźców konnych i pojazdów zaprzęgowych.

Droga boczna otwarta dla całego ruchu (tzw.
BOAT – byway open to all traffic)
Przeznaczona dla wszystkich użytkowników, w tym dla
pojazdów silnikowych.

znak przedstawiający człowieka chodzącego po
wzgórzach to znak „otwartego dostępu” – możesz
zapuścić się w ten teren nie korzystając ze ścieżek.
Do terenów tych należą:
• góry
• wrzosowiska
• wzgórza wapienne
• nadbrzeże
• zarejestrowane
grunty wspólne.
Wejdź na stronę Otwarty
dostęp, gdzie znajdziesz mapy, informacje i uwagi
dotyczące ograniczeń związanych z dostępem na
tych terenach.

Ścieżki z
pozwoleniem

Postępuj zgodnie z
wytycznymi na lokalnych
znakach. Właściciele tych
terenów dobrowolnie
udostępniają te ścieżki oraz
decydują, kto może z nich korzystać. W ten sam
sposób udostępniane się również niektóre tereny z
otwartym dostępem.

British Canoeing

Kennel Club

British Cycling

The National Association for Areas of
Outstanding Natural Beauty

www.britishcanoeing.org.uk

www.britishcycling.org.uk

British Horse Society
www.bhs.org.uk

British Mountaineering Council
www.thebmc.co.uk

Canal and River Trust
canalrivertrust.org.uk

Country Landowners’ Association
www.cla.org.uk

CPRE, the countryside charity
www.cpre.org.uk

Cycling UK

www.cyclinguk.org

Disabled Ramblers
disabledramblers.co.uk

Forestry Commission

www.thekennelclub.org.uk

www.landscapesforlife.org.uk

National Farmers’ Union
www.nfuonline.com

National Parks England

www.nationalparksengland.org.uk

National Trust

www.nationaltrust.org.uk

Open Spaces Society
www.oss.org.uk

Ordnance Survey

www.ordnancesurvey.co.uk

Ramblers

www.ramblers.org.uk

Sport England

www.sportengland.org

www.gov.uk/government/organisations/forestrycommission

Tenant Farmers Association

Forestry England

VisitEngland

www.forestryengland.uk

The Institute of Public Rights of Way
and Access Management
iprow.co.uk

tfa.org.uk

www.visitengland.com

YHA England and Wales
www.yha.org.uk

