Zarządzenie nr 9/2021
Nadleśniczego Nadleśnictwa Świdnica
z dnia 29.04.2021
w sprawie
w sprawie uruchomienia programu „Zanocuj w lesie”
oraz wzoru regulaminów korzystania z tych miejsc
Zn. spr.: ZG.715.1.2021
Na podstawie art. 33 ust. 1 Ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r. (tekst jednolity - Dz.U. z 2020 r., poz. 1463),
§ 22 ust. 3 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe – w wykonaniu zadań Dyrektora
Generalnego Lasów Państwowych oraz na podstawie Decyzji nr 12 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
z dnia 15 lutego 2021 roku w sprawie uruchomienia programu „Zanocuj w lesie” oraz regulaminu korzystania z tych
miejsc (Znak sprawy ZE.715.2.1.2021),
mając na względzie, 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 gospodarki leśnej.
Postanawiam, co następuje:
§1
1. Wprowadza się program dotyczący udostępniania obszarów leśnych celem biwakowania rozproszonego
pn. „Zanocuj w lesie”.
2 . Program „Zanocuj w lesie” jest pochodną rocznego pilotażowego udostępniania obszarów leśnych celem uprawiania
aktywności typu bushcraftu oraz surwiwalu i wniosków z jego ewaluacji, przeprowadzonego zgodnie z Decyzją
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych nr 155 z dn. 21 października 2019r. oraz Decyzją Dyrektora Generalnego
Lasów Państwowych nr 107 z dn. 25 września 2020 r.
3. Celem Programu „Zanocuj w lesie” jest umożliwienie rozproszonego biwakowania na obszarze leśnym
wyznaczonym do tego celu.
§2
1. Program „Zanocuj w lesie” pozwoli osobom korzystającym z lasu na bliski i bezpieczny kontakt z przyrodą,
doświadczenie samodzielnego przygotowania miejsca do noclegu w warunkach terenowych oraz kształcenie postawy
szacunku do lasu, wiedzy o lesie i zasadach korzystania z lasu.
2. Wprowadzam do stosowania regulamin obszarów objętych programem, które będą rozpropagowane m.in. wśród
społeczności związanej z bushcraftem i surwiwalem, w szczególności poprzez media społecznościowe, stronę główną
Lasów Państwowych oraz strony internetowa nadleśnictw biorących udział w programie - Załącznik 1.
§3
1. Nadleśnictwo Świdnica zakwalifikowało do programu „Zanocuj w lesie” Leśnictwo Witoszów o powierzchni
1026,32 ha, oraz część Leśnictwa Grochotów o łącznej powierzchni 514,00 ha, których zasięg określony jest na mapie
stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej decyzji.
2. Pozostałe grunty będące w zarządzie Nadleśnictwa Świdnica nie zostały ujęte w programie „Zanocuj w lesie”.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu poprzez publikację na stronie internetowej
Nadleśnictwa Świdnica, poinformowanie właściwych gmin, Oddziału PTTK w Strzelinie, Grupy Wałbrzysko-Kłodzkiej
GOPR, Książańskiego Parku Krajobrazowego, Polskiego Związku Łowieckiego oraz poprzez umieszczenie
w miejscach publicznych na stronie www i Facebooku Nadleśnictwa Świdnica.
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