Zarządzenie Nr 41
Nadleśniczego Nadleśnictwa Bogdaniec
z dnia 06.07.2020 r.
w sprawie nieodpłatnego korzystania z wiaty edukacyjnej zlokalizowanej
w Leśnictwie Witnica na terenie Nadleśnictwa Bogdaniec

Na podstawie

§ 22 ust. 3 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy

Państwowe, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 50 Ministra Ochrony
Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18.05.1994r. w sprawie nadania
statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz na podstawie
art. 35 ust.1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. 1991 nr 101 poz. 444)
zarządzam co następuje:
§1
1. Nadleśnictwo Bogdaniec udostępnia wiatę edukacyjną, znajdującą się
w leśnictwie Witnica, do nieodpłatnego korzystania przez: placówki edukacyjne,
oświatowo-wychowawcze, grupy zorganizowane, organizacje turystyczne,
sportowo-wychowawcze

oraz

lokalne

jednostki

samorządowe,

które

zarezerwowały wiatę w celu odbycia zajęć, warsztatów, szkoleń, imprez
edukacyjnych

w

obecności

edukatora

leśnego,

bądź

samodzielnie

(samodzielny tok prowadzenia zajęć z edukacji przyrodniczo-leśnej ustalony
wcześniej z przedstawicielem nadleśnictwa),
§2
1. Udostępnienie wiaty rozumiane jest jako jednorazowe korzystanie z wiaty
przez maksymalnie 6 godzin.
2. Z wiaty można korzystać w godzinach 8.00-18.00.
3. Korzystanie z wiaty po godz. 18.00 wymaga wcześniejszego uzgodnienia.
§3
1. W celu otrzymania zgody na udostępnienie wiaty należy:
1) Złożyć w nadleśnictwie pisemny wniosek o udostepnienia wiaty na
formularzu rezerwacji wraz z oświadczeniem o odpowiedzialności za

ewentualnie powstałe szkody (zał. nr 1), co najmniej na 5 dni przed
planowaną datą udostepnienia;
2) Zapoznać się z Regulaminem korzystania z wiaty edukacyjnej (załącznik nr
2), czego potwierdzeniem jest podpis osoby rezerwującej (reprezentującej
dana grupę uczestników imprezy) złożony na formularzu rezerwacji.
2. Formularz z oświadczeniem (zał. nr 1) można złożyć osobiście w sekretariacie
Nadleśnictwa Bogdaniec lub przesłać pocztą elektroniczną na adres:
bogdaniec@szczecin.lasy.gov.pl;
3. Formularz rezerwacji z oświadczeniem, regulamin korzystania z wiaty
edukacyjnej, dostępne są w siedzibie Nadleśnictwa Bogdaniec oraz na stronie
internetowej nadleśnictwa: www.bogdaniec.lasy.gov.pl, w zakładce Edukacja
˃˃ Oferta edukacyjna
4. Za kontrolę i obsługę zgłoszeń odpowiedzialny jest pracownik działu ds.
edukacji leśnej, który po uzyskaniu akceptacji nadleśniczego, informuje osobę
wnioskującą o załatwieniu sprawy (rezerwacji)
§4
Wiata może być rezerwowana na każdy dzień tygodnia, z zastrzeżeniem, że od
poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00-14.00 pierwszeństwo mają placówki
dydaktyczne.
§5
W zakresie spraw nie unormowanych niniejszym zarządzeniem, ostateczne decyzje
podejmuje nadleśniczy.
§6
Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania.
Piotr Pietkun
Nadleśniczy
/Podpisano elektronicznie/

