Nadleśnictwo Kołaczyce

ZARZĄDZENIE nr 16/2021
Nadleśniczego Nadleśnictwa Kołaczyce
z dnia 28.04.2021 r.
w sprawie w sprawie uruchomienia programu „Zanocuj w lesie” oraz
wprowadzenia wzoru regulaminu korzystania z tego obszaru na terenie
Nadleśnictwa Kołaczyce.
ZG.0210.10.2021

Na podstawie art. 35 ust. 1 oraz art. 30 ust. 3 ustawy z 28 września 1991 r. o lasach
(Dz. U. z 2020 r., 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 oraz Decyzji nr 12 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
z dnia 15 lutego 2021 r. (zn. spr. ZE.715.2.1.2021),
zarządzam, co następuje:
§1
1. Na potrzeby programu „Zanocuj w lesie” udostępniam od dnia 1 maja 2021
r. obszar, w skład którego wchodzą następujące oddziały leśne obrębu
Kołaczyce oraz Krosno:


Leśnictwo Pagorzyna: 156-163, 164 (bez wydz.: c, d, i), 165-171,
172 (bez wydz.: a, d), 173, 174 (bez wydz.: d , f), 175 oraz 176;



Leśnictwo Bierówka: 34, 35, 37, 38, 39;



Leśnictwo Czarnorzeki: 37, 38 (bez wydz.: h, l, m, n, o, p, r, s, t, w),
39 (bez wydz.: o, p, r, s, t, w, x, y, z, ax, bx, cx), 40 (bez wydz.: k, l, m,
p, s), 41-46, 47 (bez wydz.: h), 48 (bez wydz.: l, m), 49 (bez wydz.: i),
50-53, 69 (bez wydz.: l), 70 oraz 71;



Leśnictwo Odrzykoń, oddz. nr: 106 (bez wydz.: c), 107 oraz 110.

2. Zasady korzystania z obszaru, o którym mowa w ust. 1 określa Regulamin
korzystania z obszaru objętego programem „Zanocuj w lesie”, stanowiący
załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
3. Wyznaczam koordynatora programu w Nadleśnictwie Kołaczyce w osobie
Specjalisty ds. gospodarki i edukacji leśnej.
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§2
Treść niniejszego Zarządzenia, Regulamin korzystania z obszaru
wyznaczonego (zał nr: 1), oraz Formularz zgłoszenia noclegu (zał. nr: 2), wraz z
wszelkimi pozostałymi informacjami dotyczącymi programu „Zanocuj w lesie”,
zamieszcza
się
na
stronie
internetowej
Nadleśnictwa
Kołaczyce
(https://kolaczyce.krosno.lasy.gov.pl),
w zakładce: Turystyka / Pomysł na wypoczynek / Program „Zanocuj w lesie”.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Artur Paczkowski
Nadleśniczy
(podpisano elektronicznie)

Otrzymują:
1.
2.
3.
4.
5.

Leśniczy Leśnictwa Bierówka
Leśniczy Leśnictwa Pagorzyna
Leśniczy Leśnictwa Czarnorzeki
Leśniczy Leśnictwa Odrzykoń
a/a

