Decyzja Nr 2
Nadleśniczego Nadleśnictwa Bogdaniec
z dnia 12.03.2021 r.
w sprawie uruchomienia programu „Zanocuj w lesie” oraz wzoru regulaminów
korzystania z tych miejsc.

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 – mając na uwadze, że:
1. Lasy pełnią wiele równoważnych funkcji, w tym społeczną.
2. Następują dynamiczne zmiany w sposobie korzystania z lasów przez rekreantów
i turystów.
3. Wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom społecznym musi odbywać się w sposób
kontrolowany i bezpieczny dla użytkowników i dla ochrony przyrody, bez
uszczerbku dla prowadzonej gospodarki leśnej
- postanawiam, co następuje :
§ 1.
1. Wprowadza się Program dotyczący udostępniania obszarów leśnych celem
biwakowania rozproszonego pn. „Zanocuj w lesie”.
2. Program jest pochodną rocznego pilotażu udostepnienia obszarów leśnych celem
uprawiania aktywności typu bushcraft i survival i wniosków z jego ewaluacji,
przeprowadzonego zgodnie z decyzją nr 155 z dn. 21 października 2019 r. oraz
decyzją nr 107 z dn. 25 września 2020 r.
3. Celem Programu jest umożliwienie rozproszonego biwakowania na obszarze
leśnym wyznaczonym do tego celu, bez przygotowanej przez Nadleśnictwo
Bogdaniec infrastruktury biwakowej.
§ 2.
1. Program pozwoli osobom korzystającym z lasu na bliski i bezpieczny kontakt z
przyrodą, doświadczenie samodzielnego przygotowania miejsca do noclegu w
warunkach terenowych, kształcenie postawy szacunku do lasu, wiedzy o lesie i
zasadach korzystania z lasu.

2. Wprowadzam do stosowania regulaminy obszarów objętych programem, które
będą rozpropagowane, m.in. wśród społeczności związanej z bushcraftem i
survivalem, w szczególności poprzez media społecznościowe, stronę główną
Lasów Państwowych oraz stronę internetową Nadleśnictwa Bogdaniec – Załącznik
1 i Załącznik 2.
§3
Decyzja wchodzi w życie z dniem 1.05.2021 r.
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