ZARZĄDZENIE NR 5/2018
NADLEŚNICZEGO NADLEŚNICTWA HAJNÓWKA
Z DNIA 22 stycznia 2018 ROKU
w sprawie organizacji przejazdów Wąskotorowymi Kolejkami Leśnymi w roku 2018
Znak: N.0210. 5 .2018

Na podstawie art. 35 Ustawy o lasach z 28.09.1991 r. (jednolity tekst DZ. U. Nr 12
z 2011 r. poz. 59 z późniejszymi zmianami) oraz §25 ust. 3 Statutu PGL LP, stanowiącego
załącznik do Zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych
i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r. w sprawie nadania Statutu Państwowego Gospodarstwa
Leśnego Lasy Państwowe, zarządzam co następuje:

§1
Ustalam zasady organizacji przejazdów jazdy i opłaty za usługi świadczone przez
Wąskotorowe Kolejki Leśne:
I. Organizacja przejazdów dla grup zorganizowanych:
1. Przejazdy dla grup zorganizowanych mogą odbyć się w terminie nie pokrywającym się
z terminami wyjazdów dla osób indywidualnych.
2. Rezerwacja musi być dokonana minimum 7 dni przed planowanym wyjazdem.
3. Rezerwacje przyjmowane są drogą elektroniczną po uprzednim ustaleniu terminu.
4. Czas przejazdu w obie strony i postoju maksymalnie 5 godzin, powrót przed godz. 22.00.
5. Wyjazdy organizuje się w terminie od 28 kwietnia do 31.12.2018 r. (zakończenie
sezonu kursowania kolejki uzależnione jest od warunków pogodowych i decyzji
operatora kolejek).
6. Trasy oraz ceny:
- Hajnówka – Topiło – 2000 zł brutto,
- Hajnówka – Dolina Leśnej – 1200 zł brutto.
Upusty:
a) placówki oświatowe do szczebla szkół średnich, instytucje i organizacje zajmujące się
osobami niepełnosprawnymi, jednostki organizacyjne PGL LP.
- Hajnówka – Topiło – 1400 zł brutto,
- Hajnówka – Dolina Leśnej – 900 zł brutto.
b) placówki oświatowe, instytucje i organizacje zajmujące się osobami
niepełnosprawnymi z powiatu hajnowskiego.
- Hajnówka – Topiło – 1100 zł brutto,
- Hajnówka – Dolina Leśnej – 700 zł brutto.
II. Organizacja przejazdów dla osób indywidualnych:
1. Jeden kurs kolejki może przewieźć jednorazowo 140 pasażerów.
2. Czas przejazdu z postojem trwa 3 godziny.
3. Bilety na przejazd kolejką można nabyć w kasie na Dworcu Kolejek Leśnych. Zakup
biletów będzie możliwy jedynie w dniu planowanego wyjazdu od godziny 8.00
4. Płatność za bilety przyjmowane są w formie gotówkowej.
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5. Nie prowadzi się rezerwacji biletów na przejazdy.
6. Grupy zorganizowane, korzystające z przejazdów rejsowych, będą traktowane tak
samo jak osoby indywidualne.
7. Ceny biletów brutto:
- normalny – 30 zł,
- ulgowy – 20 zł (dzieci i młodzież od 5 do 19 roku życia, osoby niepełnosprawne,
seniorzy powyżej 65 r.ż., pracownicy PGL LP),
- przewóz roweru, psa – 5 zł,
- bezpłatnie – dzieci do 4 roku życia włącznie.
8. Trasy oraz harmonogram przejazdów:
Hajnówka – Topiło (min. 40 osób),
Hajnówka – Dolina Leśnej (min. 20 osób).
- w okresie od 12 maja do 30 czerwca – w każdą sobotę o godz. 10:00 i 14:00
- w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia – w każdy wtorek, czwartek, sobotę i niedzielę
o godz.10:00 i 14:00
- w okresie od 1 września do 29 września – w każdy czwartek i sobotę
o godz. 10:00 i 14:00.
Dodatkowo:
- od 28 kwietnia do 6 maja – codziennie o godz. 10:00 i 14:00
- 1 czerwca o godz. 10:00 i 14:00
- 15 sierpnia o godz. 10:00 i 14:00
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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