Nadleśnictwo Bolesławiec
Decyzja nr 8/2021
Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolesławiec
z dnia 22.04.2021
w sprawie przystąpienia do programu „Zanocuj w lesie”
(znak spr. ZG.715.6.2021)
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach
(t.j.Dz.U. 2020. 1463), § 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 roku w sprawie nadania statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe
oraz w związku z Decyzją nr 12 Dyrektora Generalnego lasów Państwowych z dnia 15 lutego 2021 roku
„w sprawie uruchomienia programu „Zanocuj w lesie” oraz wzoru regulaminów korzystania z tych miejsc”
postanawiam:

§1
1. Na potrzeby realizacji programu „Zanocuj w lesie” (dalej „program”) udostępnić następujące obszary
leśne:
I – „Leśniczówki” – o łącznej, sumarycznej powierzchni ok. 994 ha, położony w obrębie leśnym
03-Kliczków, na terenie leśnictw:
- 01 - Jeziory – oddziały nr - 18; 19; 20; 21; 24; 25; 26; 27; 28; 31; 32; 33; 34; 35;
- 02 - Głuszec – oddziały nr - 39; 40; 41; 42; 43
II – „Pojezierze Osieczowskie” – o łącznej, sumarycznej powierzchni ok. 655 ha, położony
w obrębie leśnym 01-Bolesławiec na terenie leśnictwa
- 07 – Osieczów – oddziały nr 236; 237;251; 252; 253; 266; 267; 268; 269; 279A; 280; 281;
282; 283; 291; 292; 293; 294; 295; 303; 304; 305; 306; 307;
Łączna powierzchnia wyznaczonych obszarów wynosi 1 649 ha.
2. Na terenie obszarów, o których mowa w ust. 1 zostały wyznaczone miejsca do rozpalania ognisk
odpowiednio:
- „Pod lipą” – w obszarze „Leśniczówki” w oddz. nr 19 w okolicy współrzędnych
51.41281 N, 15.46587 E, (WGS84 DD.dddd);
- „Między stawami” - w obszarze „Leśniczówki” w oddz. nr 43 w okolicy współrzędnych
51.38864 N, 15.46666 E, (WGS84 DD.dddd);
- „Dzicza polana” - w obszarze „Pojezierze Osieczowskie” w oddz. nr 294 w okolicy
współrzędnych 51.29565 N, 15.46118 E, (WGS84 DD.dddd);
3. Szczegółowe położenie wyznaczonych obszarów jak i położenie miejsc o których mowa
w ust. 2 zostały przedstawione na mapach stanowiących załączniki nr 1a i 1b do niniejszej decyzji.
4. Zasady korzystania z obszarów, o których mowa w ust. 1 określa „Regulamin korzystania
z obszarów objętych programem „Zanocuj w lesie””, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej
decyzji.
5. Zasady korzystania z miejsc, o których mowa w ust. 2 określa „Regulamin korzystania z miejsc
do rozpalania ognia w obszarach objętych programem „Zanocuj w lesie””,
stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej decyzji.
6. Przebywanie połączone z noclegiem (biwak, bushcraft, surwiwal itp.) na obszarach o których mowa
w ust.1 przez okres dłuższy niż 2 doby lub w grupie większej niż 9 osób wymaga zgłoszenia
na formularzu stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej decyzji.
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§2
1. Wyznaczam koordynatora programu w Nadleśnictwie Bolesławiec, w osobie p. Macieja Krzak
(specjalisty SL; dalej „koordynator”).
2. Właściwych terytorialnie leśniczych i podleśniczych oraz funkcjonariuszy Straży Leśnej czynię
odpowiedzialnymi za bieżące monitorowanie wyznaczonych obszarów oraz miejsc, o których mowa
w §1 ust. 1 i 2, podczas pełnienia obowiązków służbowych.
3. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w/w osoby powinny niezwłocznie zawiadomić
koordynatora i dalej postępować zgodnie z jego zaleceniami.
4. Właściwych terytorialnie leśniczych i podleśniczych zobowiązuję, do niezwłocznego informowania
koordynatora o zleceniach wystawionych po 10 dniu każdego miesiąca oraz o lokalizacji cięć
przygodnych w celu umieszczenia tych informacji na mapie.
§3
1. Obszary o których mowa w §1 ust 1 znajdują się odpowiednio na terenie obwodów łowieckich:
- „Leśniczówki” – obwód łowiecki nr 78 (nr 23 od 31.03.2022 r.)
- „Pojezierze Osieczowskie” – obwód łowiecki nr 114 (nr 31 od 31.03.2022 r.)
1) Informacje na temat kontaktu z kołami łowieckimi dzierżawiącymi obwody łowieckie o których
mowa powyżej będzie umieszczona i aktualizowana na stronie www nadleśnictwa, w dziale
Turystyka – Strefa „Zanocuj w lesie”.
2) Informacje na temat organizacji polowań zbiorowych zostaną umieszczone i aktualizowane
na w/w stronie z co najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem.
2. Obszary o których mowa w §1 ust 1 znajdują się w obszarze działania Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Bolesławcu.
3. Obszary o których mowa w §1 ust 1 znajdują się w obszarze działania Komendy Powiatowej Policji
w Bolesławcu.
§4
1. W przypadku wystąpienia bezpośredniego lub pośredniego zagrożenia dla osób przebywających
lub planujących pobyt na wyznaczonych obszarach Nadleśniczy jest uprawniony do czasowego
lub stałego odwołania niniejszej decyzji w całości lub części ze skutkiem natychmiastowym
bez podania przyczyn.
2. Niniejsza decyzja jest zależna od wprowadzenia „zakazu wstępu do lasu” i po jego ogłoszeniu
zostaje zawieszona na czas jego obowiązywania.
3. Informacje o których mowa w ustępie 1 i 2 zostaną ogłoszone w sposób zwyczajowo przyjęty oraz
poprzez umieszczenie na stronie www nadleśnictwa, w dziale Turystyka – Strefa „Zanocuj w lesie”.
§5
1. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązywania w dniu następnym po dniu
30.04.2021 r.
2. Decyzja podlega podaniu do wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty

Otrzymują:
1.

Pracownicy Nadleśnictwa Bolesławiec

2.

Koła Łowieckie dzierżawiące obwody nr 78 i 114
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