Zarządzenie nr 36/2019
Nadleśniczego Nadleśnictwa Gdańsk
z dnia 19 listopada 2019 roku
w sprawie uruchomienia pilotażu udostępnienia obszarów leśnych na potrzeby aktywności typu
bushcraft i surwiwal oraz wprowadzenia wzoru regulaminu korzystania z tych miejsc na terenie
Nadleśnictwa Gdańsk
Zn. spr.: ZE.715.48.2019
Na podstawie art. 35 ust. 1 oraz art. 30 ust. 3 ustawy z 28 września 1991 r. o lasach (t.j.: Dz. U. z 2018
r., poz. 2129 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 155 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia
21 października 2019 r. (zn. spr. ZE.715.1.15.2019)
zarządzam, co następuje:
§1
1. Na potrzeby aktywności typu bushcraft i surwiwal udostępniam na okres
od 21 listopada 2019 r. do 23 listopada 2020 r. następujący obszar leśny:
• leśnictwa Marianowo, numery oddziałów: 46-49, 65-68, 87-91, 114;
• leśnictwa Wyspowo, numery oddziałów: 49A, 50-54, 69-74, 92-99, 106-108, 115-118,
122-124, 148-155, 178-180;
• leśnictwa Biała, numery oddziałów: 75-81, 100-104, 119-121.
2. Granice obszaru pilotażowego przedstawia mapa, stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego
zarządzenia.
3. Zasady korzystania z obszaru pilotażowego określa Regulamin korzystania z obszarów
pilotażowych, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
4. Wyznaczam koordynatora pilotażu w Nadleśnictwie Gdańsk w osobie p. Eweliny Sobańskiej
(specjalisty ds. udostępniania lasu dla turystyki i rekreacji).
§2
1. Wyznaczony obszar pilotażowy jest równocześnie dzierżawiony przez Koła Łowieckie:
„Bażant” obw. nr 56 oraz „Jaźwiec” obw. nr 55.
2. Na stronie internetowej Nadleśnictwa Gdańsk (www.nadlesnictwo.gdansk.lasy.gov.pl)
zamieszcza się informację o terminie i obszarze polowania zbiorowego, z co najmniej
dwudniowym wyprzedzeniem.
3. Wszelkie informacje dotyczące obszaru pilotażowego i pilotażu umieszczane będą na stronie
internetowej, o której mowa w ust. 2.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 21 listopada 2019 r.
Nadleśniczy Nadleśnictwa Gdańsk
dr inż. Janusz Mikoś
/podpis nieczytelny/

