Decyzja nr 9
Nadleśniczego Nadleśnictwa Polanów
z dnia 16 kwietnia 2021r.
w sprawie uruchomienia programu „Zanocuj w lesie”
oraz zasad korzystania z obszarów objętych programem

Działając na podstawie §22 pkt. 3 Statutu Państwowego Gospodarstwa
Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do Zarządzeniem nr 50
Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja
1994 r. w sprawie nadania Statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy
Państwowe oraz Decyzji nr 12 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
z dnia 15 lutego 2021r. w sprawie uruchomienia programu „Zanocuj w lesie”
oraz wzoru regulaminów korzystania z tych miejsc, postanawiam:
§1
Wprowadza się Program dotyczący udostępniania obszarów leśnych celem
biwakowania rozproszonego pod nazwą „Zanocuj w lesie”. Celem

programu

jest umożliwienie rozproszonego biwakowania na obszarze leśnym wyznaczonym
do tego celu, bez przygotowanej przez Nadleśnictwo Polanów infrastruktury
biwakowej.
§2
Program pozwoli osobom korzystającym z lasu na bliski i bezpieczny kontakt
z przyrodą, doświadczenie samodzielnego przygotowania miejsca na nocleg
w warunkach terenowych, kształcenie postawy szacunku do lasu, wiedzy o lesie
i zasadach korzystania z lasu. Wprowadzam do stosowania Regulamin korzystania
z obszarów objętych Programem „Zanocuj w lesie” stanowiący Załącznik nr 1.
§3
Obszar objęty Programem Zanocuj w lesie zostaje wyznaczony w leśnictwie Gołogóra
i Żydowo w oddziałach leśnych: 602, 603-609, 614-616, 621, 627-641, 645.
Mapa obszaru stanowi Załącznik nr 2.

§4
Koordynatorem ds. wprowadzenia Programu Zanocuj w lesie w Nadleśnictwie
Polanów jest Pani Karolina Sominka - Specjalista Służby Leśnej ds. ochrony lasu
i ppoż. z Działu Gospodarki Leśnej.
§5
Decyzja otrzymują:
1. Zastępca Nadleśniczego
2. Inżynierowie Nadzoru
3. Straż Leśna
4. Sekretarz
5. Specjalista SL ds. ochrony lasu i ppoż.
6. Specjalista SL ds. pozyskania drewna i łowiectwa
7. Specjalista SL ds. stanu posiadania i LMN
8. Specjalista SL ds. hodowli lasu i edukacji leśnej
9. Specjalista ds. informatyki i administracji
10. Leśniczy Leśnictwa Gołogóra
11. Leśniczy Leśnictwa Żydowo
§6
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
Jacek
Nadleśniczy
Podpisano elektronicznie
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