Nadleśnictwo Sokołów

Decyzja nr 7/2021
Nadleśniczego Nadleśnictwa Sokołów
z dnia 30 kwietnia 2021 roku.
w sprawie uruchomienia programu „Zanocuj w lesie” oraz wprowadzenia wzoru regulaminu
korzystania z tego obszaru na terenie Nadleśnictwa Sokołów
Zn. spr.: ZG.0210.2.2021
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 obszar, w skład którego wchodzą
następujące obręby leśne:
- kompleks Borki, oddziały 130-135A (teren leśnictwa Ceranów);
- kompleks Holendernia, oddziały 73-104 (teren leśnictwa Holendernia);
- kompleks Przeździatka, oddziały 175-206 (teren leśnictwa Przeździatka).
2. Zasady korzystania z obszaru, o którym mowa w ust. 1 określa Regulamin korzystania z
obszarów objętych Programem „Zanocuj w lesie”, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej
decyzji.
3. Wyznaczam koordynatora programu w Nadleśnictwie Sokołów, w osobie p. Pawła
Tomasiaka (specjalisty ds. zagospodarowania lasu).
§2
1. Wyznaczony obszar jest oddany w dzierżawę Kołom Łowieckim: Wojskowe Koło Łowieckie
314 obwód nr 223; Koło Łowieckie „BATALION” obwód nr 210; Koło Łowieckie „SOKÓŁ” w
Sokołowie Podlaskim obwód nr 290.
2. Na stronie internetowej Nadleśnictwa Sokołów (www.sokolow.warszawa.lasy.gov.pl)
zamieszcza się informację o terminie i obszarze polowania zbiorowego na terenie wskazanym
w ust. 1, z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem.
3. Wszelkie informacje dotyczące programu umieszczane będą na stronie internetowej, o
której mowa w ust. 2.
§3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
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