Nadleśnictwo Drawno

Drawno, 29.06.2022 r.
Decyzja nr 16/2022
Nadleśniczego Nadleśnictwa Drawno
z dnia 29.06.2022 r.
w sprawie programu „Zanocuj w lesie” oraz wprowadzenia regulaminu korzystania
z tego obszaru na terenie Nadleśnictwa Drawno
Działając na podstawie:
- art. 35 ust. 1 oraz art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach
(Dz. U. z 2020r., poz. 1463 ze zm.),
- § 22 ust. 3 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe
stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska,
Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dn. 18 maja 1994 r. w sprawie nadania Statutu
Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe,
- Decyzji nr 12 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 15 lutego 2021 r.
(zn. spr. ZE.715.2.1.2021) oraz Decyzji nr 46 Dyrektora Generalnego
Lasów Państwowych z dnia 9 czerwca 2022 r. (zn. spr. GD.715.16.22),
postanawiam, co następuje:
§1
1. Na potrzeby programu „Zanocuj w lesie” udostępniam obszar:
• leśnictwa Prostynia, w skład którego wchodzą następujące oddziały leśne: 1-12,
17-27, 41A, 41, 42, 55A, 56A, 55-58, 69-71, 85A, 87A;
• leśnictwa Drawa, w skład którego wchodzą następujące oddziały leśne: 91, 92,
105, 106, 107, 117, 118;
• leśnictwa Żółwino, w skład którego wchodzą następujące oddziały leśne: 4, 8-25
2. Mapę zasięgu obszaru objętego programem zawiera załącznik nr 1 do decyzji.
3. Regulamin korzystania z obszaru, o którym mowa w ust. 1 zawarty jest
w załączniku nr 2 do decyzji. Osoby korzystające z udostępnionego obszaru
leśnego, celem uprawiania aktywności typu bushcraft oraz survival, są
zobowiązane do bezwzględnego zapoznania się z regulaminem, zawierającym
szczegóły zgłoszeń i zasady pobytu.
4. Na koordynatora programu w Nadleśnictwie Drawno wyznaczam Julię Paszkiewicz,
Specjalistę Służby Leśnej – kontakt tel. (95) 768 20 41 wew. 332.
§2
1. Wyznaczony teren jest wydzierżawiony Kołu Łowieckiemu „Wiarus” - obwód nr 213
oraz Kołu Łowieckiemu „Przyjaciele” - obwód nr 214.
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Informacja o terminach i obszarach polowań zbiorowych na terenach wskazanych
w ust. 1 podana jest do publicznej wiadomości przez wójta (burmistrza, prezydenta
miasta) w sposób zwyczajowo przyjęty w danej gminie oraz przez obwieszczenie
i na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Drawnie, Urzędu Miasta i Gminy
w Reczu oraz Urzędu Miasta i Gminy w Drawnie Kaliszu Pomorskim.
2. Wszelkie
informacje
dotyczące
programu
umieszczane
będą
na stronie internetowej Nadleśnictwa Drawno: https://drawno.szczecin.lasy.gov.pl/
w zakładce
Turystyka
– Pomysły na wypoczynek – Program „Zanocuj
w lesie”.
§3
1. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Traci moc Decyzja nr 10/2021 Nadleśniczego
z dnia 11.03.2021 r.

Nadleśnictwa

Drawno

Sławomir Wencel
Nadleśniczy
/Podpisano certyfikatem kwalifikowanym/

W załączeniu:
1. Mapa zasięgu obszaru objętego programem „Zanocuj w lesie”.
2. Regulamin korzystania z obszaru objętego programem „Zanocuj w lesie”.
3. Formularz zgłoszenia noclegów z klauzulą RODO.
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