Nadleśnictwo Kliniska

ZARZĄDZENIE NR 20/2021
NADLEŚNICZEGO NADLEŚNICTWA KLINISKA
z dnia 10.03.2021 r.
dotyczące Programu „Zanocuj w lesie”

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U.2020
poz.1463) i § 22 ust.3 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe,
stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów
Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r. w sprawie nadania Statutu
Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe, na podstawie decyzji nr 155
z dnia 21 października 2019r., decyzji nr 107 oraz decyzji nr 12 z dnia 15 lutego 2021
r. Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w sprawie uruchomienia programu
„Zanocuj w lesie” oraz wzoru regulaminów korzystania z tych miejsc zarządzam co
następuje:
§ 1.
Wprowadzam Program „Zanocuj w lesie” będący kontynuacją programu
pilotażowego bushcraft i surwiwal i udostępniam obszar leśny wyznaczony na terenie
Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Puszcze Szczecińskie” w Nadleśnictwie Kliniska,
Leśnictwo Niedźwiedź i Morawsko, w oddziałach od 818 do 821 od 857 do 891 oraz
w części oddziałów od 845 do 841 oraz 851 do 856, wg podanej lokalizacji na mapie
stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia oraz wprowadzam regulamin
korzystania z tego programu.
§ 2.
Celem Programu „Zanocuj w lesie” jest umożliwienie rozproszonego biwakowania na
obszarze leśnym wyznaczonym do tego celu, bez przygotowanej infrastruktury
biwakowej.
§ 3.
Regulamin korzystania z Programu „Zanocuj w lesie” zawarty jest w załączniku nr 2 do
zarządzenia. Osoby korzystające z udostępnionego obszaru leśnego są zobowiązane
do bezwzględnego zapoznania się z regulaminem, zawierającym zasady pobytu.
§ 4.
Na koordynatorów Programu „Zanocuj w lesie” w Nadleśnictwie Kliniska wyznaczam
Małgorzatę Rył, Kierownika Ośrodka Edukacji Przyrodniczo-Leśnej przy Nadleśnictwie
Kliniska – kontakt tel. 91-431-21-30, tel. kom. 604-57-43-55, e-mail:
edukacja@szczecin.lasy.gov.pl; oraz Mateusza Bzdęgę, Komendanta Straży Leśnej
w Nadleśnictwie Kliniska – kontakt tel. 91-431-21-42; tel. kom.604-073-033, e-mail:
mateusz.bzdega@szczecin.lasy.gov.pl

Nadleśnictwo Kliniska, Pucko 1, 72-123 Kliniska Wielkie
tel.: +48 91 431 21 24 , fax: +48 91 418 15 60, e-mail: kliniska@szczecin.lasy.gov.pl

www.lasy.gov.pl

§ 5.
Wszelkie informacje dotyczące Programu „Zanocuj w lesie”, w tym informacje
dotyczące ewentualnych prac z zakresu gospodarki leśnej oraz gospodarki łowieckiej
(np. terminy polowań zbiorowych) będą umieszczane na stronie internetowej
Nadleśnictwa Kliniska pod adresem www.kliniska.szczecin.lasy.gov.pl. Ogólne
informacje dotyczące Programu „Zanocuj w lesie” będą umieszczane na stronie
głównej PGL Lasy Państwowe pod adresem www.lp.gov.pl
§ 6.
Dzierżawcą obszaru objętego Programem „Zanocuj w lesie” jest Koło Łowieckie
„Leśnik”.
§ 7.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

RYSZARD BRYGMAN
Nadleśniczy
Podpisano elektronicznie
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