DECYZJA NR 01/04/2017
Nadleśniczego Nadleśnictwa Babki
z dnia 24 kwietnia 2017 roku
w sprawie opłat za korzystanie z leśnych obiektów edukacyjnych i
turystycznych
Zn. spr.: K.804.1.2017
§1
Wprowadzam następujące zasady korzystania z leśnych obiektów edukacyjnych
i turystycznych:
1. Korzystanie z obiektów edukacyjnych (ścieżki „Kraina Modrej Przygody”,
„Łękno” wraz z wigwamem oraz „Łęgi Mechlińskie) przez zorganizowane
grupy podczas zajęć prowadzonych przez pracownika Nadleśnictwa Babki
w godzinach od 8:00 do 16:00 jest nieodpłatne.
2. W pozostałych przypadkach za korzystanie z obiektów edukacyjnych
i turystycznych pobierane są następujące opłaty:
a) pola biwakowe w Kotowie, w Łęknie przy wiacie oraz nad starorzeczem Warty
w Czmońcu:
10,00 zł brutto / dobę za wjazd i pozostawienie na polu samochodu,
10,00 zł brutto / dobę za rozbicie namiotu
20,00 zł brutto / dobę za wjazd i pozostawienie na polu przyczepy
kempingowej lub kampera.
b) pole kempingowe przy wigwamie w Łęknie:
50,00 zł brutto / dobę za wjazd i pozostawienie na polu samochodu
z przyczepą kempingową lub kampera.
c) wigwam w Łęknie:
50,00 zł brutto / godz.
3. Ww. opłaty pobierane są przez leśniczych lub podleśniczych leśnictwa
Czmoń, Łękno i Mechlin odpowiednio do zasięgu terytorialnego leśnictwa.
4. W każdym przypadku należy dokonać zapłaty za produkty i materiały zużyte
podczas korzystania z ww. obiektów, w szczególności za drewno zużyte na
ognisko. W tym celu umożliwia się zakup drewna przygotowanego na ognisko
korzystającym z obiektów turystycznych w cenie z aktualnie obwiązującego

cennika detalicznego powiększonej o koszty przygotowania wg poniższych
stawek:
Cena netto Stawka VAT Cena brutto
34,94
Koszt dowozu
28,41
23%
46,53
Koszt cięcia (wg cen składnicy)
37,83
23%
46,53
Koszt łupania (wg cen składnicy)
37,83
23%
RAZEM
104,07
128,00
§2
1. Korzystanie z pozostałych miejsc postojowych i rekreacyjnych oraz ze ścieżek
przyrodniczo - edukacyjnych bez zajęć edukacyjnych prowadzonych przez
pracownika nadleśnictwa jest nieodpłatne.
2. W miejscach tych obowiązuje zakaz palenia ognisk i korzystania z otwartego
ognia, w tym grillowania.
§3
1. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Traci moc decyzja nr 9/2012 z 1 marca 2012 roku w sprawie opłat za
korzystanie z leśnych obiektów turystycznych.

Otrzymują do wiadomości i stosowania:
- leśniczowie i podleśniczowie wszystkich leśnictw,
- stanowisko ds. edukacji,
- stanowisko ds. zagospodarowania turystycznego.

