Decyzja nr 11/2021
Nadleśniczego Nadleśnictwa Sława Śląska
z dnia 28.04.2021 r.
(Zn. spr. ZG.715.1.2021)
w sprawie przystąpienia do Programu „Zanocuj w lesie” oraz wprowadzenia regulaminu
korzystania z obszarów objętych Programem w Nadleśnictwie Sława Śląska
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dn. 28 września 1991r. o lasach (t. j. Dz. U.
z 2020r., poz. 1463), w związku z § 22 ust. 3 statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego
Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do rozporządzenia nr 50 Ministra Ochrony
Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r. w sprawie nadania
statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe, postanawiam co następuje:
§ 1.
1. Przystępując do Programu „Zanocuj w lesie”, dotyczącego udostępniania
obszarów leśnych celem biwakowania rozproszonego, ustanawiam obszar objęty
Programem w Nadleśnictwie Sława Śląska. Granice obszaru określone są w
załączniku nr 1 do niniejszej Decyzji.
2. Celem Programu jest umożliwienie rozproszonego biwakowania na wyznaczonym
obszarze leśnym, bez przygotowania przez Nadleśnictwo Sława Śląska
infrastruktury projektowej.
3. Program pozwala osobom korzystającym z lasu na bliski i bezpieczny kontakt
z przyrodą, doświadczenie samodzielnego przygotowania miejsca do noclegu
w warunkach terenowych, kształcenie postawy szacunku do lasu, wiedzy o lesie
i zasad korzystania z lasu.
§2.
1. Wprowadzam do stosowania regulamin obszaru objętego Programem, stanowiący
załącznik nr 2 do Decyzji.
2. Zobowiązuję pracownika ds. Edukacji, komunikacji społecznej i ochrony przyrody
(ZGE) do umieszczenia i aktualizowania informacji nt. Programu na stronie
internetowej nadleśnictwa, w tym informacji o planowanych zabiegach
gospodarczych na obszarze objętym Programem.
3. Zobowiązuję Leśniczych leśnictw Dąbrówno oraz Strzeszków do mailowego
przekazywania informacji dotyczących planowanych w kolejnym miesiącu prac
gospodarczych na wyznaczonym obszarze. Informacje te należy przekazywać
każdorazowo pracownikowi na stanowisku ZGE, do dnia 30 każdego miesiąca
poprzedzającego zlecenie prac lub, w sytuacjach ponadplanowych, na bieżąco.
4. Na Koordynatora ds. Programu „Zanocuj w lesie” w Nadleśnictwie Sława Śląska
wyznaczam pracownika na stanowisku ZGE.
§3
Decyzja wchodzi w życie z dniem 1.05.2021r.
Załączniki: Mapa, Regulamin.
Otrzymują:
ZGE, ZL6, ZL8
NK a/a, BIP (bez publikacji treści).
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