Nadleśnictwo Leżajsk
Leżajsk, 31.12.2020 r.

N.0210.1.24.2020

Zarządzenie nr 24/2020
z dnia 31.12.2020 r.
w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z dróg leśnych
udostępnionych do ruchu publicznego dla pojazdów silnikowych, zaprzęgowych i
motorowerów na terenie Nadleśnictwa Leżajsk

Na podstawie:
1. Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach, tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz.
2129 z późn. zm., zwana dalej ustawą o lasach;
2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, tekst jednolity Dz. U. z 2018 r.
poz. 1025 z późn. zm.
3. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, tekst jednolity Dz. U.
z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm., zwana dalej Prawo o ruchu drogowym;
4. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych, tekst jednolity Dz. U.
z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.
5. Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, zwane dalej
rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych dla znaków.
6. Zarządzenie nr 54 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 8
października 2019 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczących korzystania
z dróg leśnych, a także ich oznakowania i udostępniania dla ruchu pojazdami
silnikowymi, zaprzęgowymi i motorowerami (zn. ZI.771.1.2018), zwane dalej
zarządzeniem nr 54/2019.
7. Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z
dnia 6 stycznia 1998 r. w sprawie określenia wzoru znaku zakazu wstępu do lasu
oraz zasad jego umieszczania.
§ 1.
Ustalam Regulamin korzystania z dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Leżajsk,
stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 24/2020 z dnia 31.12.2020 r.
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§ 2.
1. Zgodnie z art. 29 ust. 1 i 2 ustawy o lasach, ruch pojazdem silnikowym,
zaprzęgowym i motorowerem w lesie dozwolony jest jedynie drogami publicznymi,
natomiast drogami leśnymi jest dozwolony tylko wtedy, gdy są one oznakowane
drogowskazami dopuszczającymi ruch po tych drogach.
2. Zgodnie z art. 8 ust 1 i 2 ustawy o drogach publicznych oznakowanie dróg
wewnętrznych oraz zarządzanie nimi należy do zarządcy terenu.
3. Zgodnie z art. 10 ust. 7 i 10a Prawa o ruchu drogowym zarządzanie ruchem na
drogach wewnętrznych oraz oznakowanie drogi wewnętrznej, należy do podmiotu
zarządzającego tymi drogami,
4. Zgodnie z art. 84 i 85a Kodeksu wykroczeń określających odpowiedzialność za
brak lub niewłaściwe oznakowanie dróg wewnętrznych, karze grzywny podlega
podmiot zarządzający tymi drogami.
5. Oznakowanie drogowskazem dróg leśnych udostępnionych do ruchu publicznego
rozumie się z zastosowanie oznakowania zgodnego z rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach albo tablic
kierunkowych, o których mowa w rozdziale 7.5. Księgi wizualnej Państwowego
Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.
6. Drogi leśne udostępnione do ruchu publicznego zostaną oznakowane tablicami
informacyjnymi, zgodnie ze wzorem przedstawionym w załączniku nr 4 do
zarządzenia nr 54/2019.
7. Zamieszczenie adresu strony internetowej oraz kodu QR na ww. tablicy
informacyjnej jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia woli Zarządcy drogi, o
którym mowa w art. 60 i 61 Kodeksu cywilnego.
§ 3.
Każdego użytkownika drogi leśnej udostępnionej do ruchu publicznego zobowiązuje
się do zapoznania z treścią Regulaminu
§ 4.
Zarządzenie obowiązuje od dnia: 31.12.2020 r.
Oryginał podpisał:
Nadleśniczy Nadleśnictwa Leżajsk
mgr inż. Zenon Szkamruk
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