Zarzqdzenie nr?:72021
Nadlesniczego Nadlesnictwa Limanowa
zdnia 22.01.2021 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z drog lesnych
na terenie Nadlesnictwa Limanowa

SA.0210.1.2021
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 28 wrzesnia 1991 roku o lasach
(Dz.U. z 2020 r. poz. 1463), w zwi^zku z § 22 pkt. 3 Statutu Paristwowego
Gospodarstwa Lesnego Lasy Panstwowe stanowi^cego zat^cznik do
Zarz^dzenia nr 50 MOSZNiL z dnia 18 maja 1994 r., oraz Zarz^dzenia Nr 54
Dyrektora Generalnego Lasow Panstwowych z dnia 8 pazdziernika 2019 r. w
sprawie wprowadzenia wytycznych dotycz^cych korzystania z drog lesnych, a
takze ich oznakowania i udost^pniania dla ruchu pojazdami silnikowymi,
zaprz^gowymi i motorowerami,
zarzqdzam, co nast^puje:

§1

Z dniem 22.01.2021 r. wprowadzam Regulamin korzystania z drog lesnych
§2
Regulamin korzystania z drog lesnych Nadlesnictwa Limanowa zostanie
zamieszczony na stronie internetowej Nadlesnictwa, w zaktadce Jnformacje”,
w BIP w zaktadce „Zarz^dzenia i decyzje” oraz na tablicy ogtoszeh
nadlesnictwa.
§3
Tresc regulaminu korzystania z drog lesnych Nadlesnictwa Limanowa stanowi
zat^cznik nr 1 do niniejszego zarzqdzenia.
§4
Zarz^dzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

NADLS^NICZY
Limanowa
Nadlesni

Wojctftth Lukacz

Zal^cznik nr 1 do Zarz^dzenia nr 2/2021 z dnia 22.01.2021 r.

Ramowa tresc regulaminu korzystania z drog lesnych
na terenie Nadlesnictwa Limanowa

§1
Regulamin okresla zasady korzystania z drog lesnych na terenie Nadlesnictwa Limanowa.
Podstawa prawna:
1.1. Ustawa z dnia 28 wrzesnia 1991 r. o lasach, tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz.
1463 z pozn. zm., zwana dale] ustaw^ o lasach;
2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz.
1740 z pozn. zm.
3. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, tekst jednolity Dz. U. z
2020 r. poz. 110 z pozn. zm., zwana dalej Prawo o ruchu drogowym;
4. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych, tekst jednolity Dz. U. z 2020 r.
poz. 470 z pozn. zm.
5. Rozporzqdzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewn^trznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz. U. z 2019 r. poz.
2310 z pozn. zmian.) zwane dalej rozporzqdzeniem w sprawie znakow.
6. Zarz^dzenie nr 54 Dyrektora Generalnego Lasow Pahstwowych z dnia 8 pazdziernika
2019 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych dotycz^cych korzystania z drog lesnych,
a takze ich oznakowania i udost^pniania dla ruchu pojazdami silnikowymi,
zaprz^gowymi i motorowerami (zn. Zl.771.1.2018.2019), zwane dalej zarz^dzeniem nr
54/2019.
§2
Pahstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Pahstwowe Nadlesnictwo Limanowa jest zarz^dcq
drog lesnych usytuowanych na gruntach Skarbu Pahstwa zarzqdzanych przez
Nadlesnictwo, potozonych wjego zasi^gu administracyjnym.
§3
Uzyte
a)
b)
c)

w regulaminie okreslenia oznaczajq:
Zarzqdca drogi - Nadlesniczy Nadlesnictwa Limanowa .
uzytkownik - osoba korzystaj^ca z drogi lesnej.
pojazd - samochod, pojazd zaprz$gowy, motocykl b^dz inny srodek transportu
poruszaj^cy si§ po drogach lesnych.
§4

1. Stosownie do przepisow art. 29 ust. 3 ustawy o lasach1 na drogi lesne dopuszcza
si§ wjazd pojazdow z osobami uprawnionymi do poruszania si§ po drogach
lesnych.
1 Art. 29 ust. 3 ustawy o lasach stanowi, ze przepisy ust. 1 oraz art. 26 ust. 2 i 3, a takze art. 28, nie dotycz^
wykonuj^cych czynnosci stuzbowe lub gospodarcze: 1) pracownikow nadlesnictw; 2) osob nadzoruj^cych
gospodark^ lesn^ oraz kontroluj^cych jednostki organizacyjne Lasow Pahstwowych; 3) osob zwalczaj^cych
pozary oraz ratuj^cych zycie lub zdrowie ludzkie; 4) funkcjonariuszy Strazy Granicznej chroni^cych granic§
pahstwow^ oraz funkcjonariuszy innych organow odpowiedzialnych za bezpieczehstwo I porzqdek
publiczny; 5) osob wykonuj^cych czynnosci z zakresu gospodarki lowieckiej oraz wlascicieli pasiek
zlokalizowanych na obszarach lesnych; 6) wtascicieli lasow we wtasnych lasach; 7) osob uzytkujqcych
grunty rolne potozone wsrod lasow; 8) pracownikow lesnych jednostek naukowych, instytutow badawczych i
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2. Korzystanie z drog lesnych odbywa si§ na podstawie niniejszego regulaminu,
Prawa o ruchu drogowym, polecen pracownikow Zarzqdcy drogi lub osob
upowaznionych na mocy tej ustawy do kierowania ruchem2.
3. Poprzez wjazd na drog$ lesn^ uzytkownik wyraza zgod§ i zobowiqzuje si^ do
przestrzegania ustanowionych przez Zarz^dcQ drogi warunkow przedstawionych
w niniejszym regulaminie.
§5
1. Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o lasach, ruch pojazdem silnikowym, zaprz^gowym
i motorowerem w lesie dozwolony jest jedynie drogami publicznymi, natomiast
drogami lesnymi jest dozwolony tylko wtedy, gdy sq one oznakowane
drogowskazami dopuszczaj^cymi ruch po tych drogach. Tresc art. 29 ust. 1 ustawy
o lasach nie zobowi^zuje do oznakowania drog lesnych nieudost^pnionych do
ruchu publicznego, zgodnie z rozporz^dzeniem w sprawie znakow i sygnatow
drogowych.
2. Oznakowanie drog lesnych, ktore nie s^ udost^pniane do ruchu publicznego
powinno bye ograniezone do miejsc, w ktorych kierujqcy pojazdem moze miec
w^tpliwosci dotyczqce statusu drogi, z ktorej korzysta, w szczegolnosci
dotycz^cych:
a. potozenia drogi lesnej w ci^gu drogi publieznej;
b. t^czenia i przecinania si§ drog lesnych z drogami innych wtasnosci
o rownorz^dnej konstrukcji nawierzchni;
c. zorganizowania miejsc postojowych i parkingow na terenie lesnym
w bezposrednim s^siedztwie drogi publieznej;
d. oznakowania drogi publieznej znakami pionowymi lub poziomymi
sugerujqcymi mozliwosc zjazdu z drogi publieznej na drog§ lesnq;
e. drog lesnych obci^zonych ograniezonym prawem rzeczowym (w
szczegolnosci uzytkowaniem i stuzebnosci^ drogowq), najmem lub dzierzawq,
nieudost^pnionych do ruchu publicznego
f. inne uwarunkowania.
3. Drogi lesne, o ktorych mowa w ust. 2 zostanq oznakowane tablicami
informacyjnymi, zgodnie ze wzorem przedstawionym w zat^ezniku nr 2 do
zarz^dzenia nr 54/2019.
4. Zamieszczenie adresu strony internetowej oraz kodu QR na ww. tablicy
informacyjnej jest rownoznaezne ze ztozeniem oswiadezenia woli Zarz^dcy drogi, o
ktorym mowa w art. 60 i 61 Kodeksu cywilnego.
§6
Nadlesniczy Nadlesnictwa Limanowa ustala nast^pujqce zasady korzystania z drog
lesnych:
1. Na drogach lesnych obowi^zuje:
doswiadczalnych, w zwi^zku z wykonywaniem badart naukowych i doswiadezeri z zakresu lesnictwa i
ochrony przyrody; 9) wojewodzkich konserwatorbw przyrody oraz pracownikow Stuzb Parkow
Krajobrazowych; 10) osob sporz^dzaj^cych plany urz^dzenia lasu, uproszczone plany urz^dzenia lasu lub
inwentaryzacj? stanu lasu, o ktorej mowa w art. 19 ust. 3.
2 Art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym oraz rozporzqdzenie ministra
spraw wewn^trznych i administraeji z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym (Dziennik
Ustaw nr 123, poz. 840)
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a.
b.
c.
d.
e.

ograniczenie prgdkosci do 30 km/h (o ile znaki drogowe nie stanowig inaczej),
zakaz zasmiecania terenu,
zakaz wyprzedzania,
zakaz uzywania sygnatow dzwigkowych,
zakaz wykonywania jakichkolwiek czynnosci zwigzanych z obstugg techniczng
pojazdu (z wyjgtkiem sytuacji szczegolnych, np. obstugi maszyn, urzgdzeh
i srodkow transportowych podmiotow wykonujgcych zlecone prace),
f. zakaz niszczenia mienia zarzgdcy drogi.
2. W odniesieniu do drog krzyzujgcych sig, kierujgcy pojazdem, jest obowigzany
zachowac szczegolng ostroznosc; w miejscach tych obowigzujg zasady kolejnosci
przejazdu jak na skrzyzowaniu rownorz^dnym, o ile zastosowane znaki drogowe
nie wskazujg inaczej.
3. Wszystkich uzytkownikow drog lesnych obowigzuje zasada ograniczonego zaufania
(art. 4 Prawo o ruchu drogowym - „Uczestnik ruchu i inna osoba znajdujqca si$ na
drodze majq prawo liczyc, ze inni uczestnicy tego ruchu przestrzegajq przepisow
ruchu drogowego, chyba ze okolicznosci wskazujg na mozliwosc odmiennego ich
zachowania’).
§7
Podczas korzystania z drog lesnych nalezy zachowac szczegolng ostroznosc. Na drodze
lesnej mogg wystgpic rozne zagrozenia i utrudnienia w szczegolnosci: zawgzenia jezdni,
niebezpieczne zakrgty i spadki terenu, wyboje i nierownosci nawierzchni, okresowe
oblodzenia, zwierzgta lesne, ruch pojazdow specjalistycznych, inne utrudnienia
i ograniczenia.
§8
1. Podczas korzystania z drog lesnych i koniecznosci zatrzymania pojazdu, nalezy
pozostawiac pojazd w taki sposob, aby nie utrudniac poruszania sig lub nie stwarzac
zagrozenia dla innych uzytkownikow.
2. W przypadku pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie utrudnia ruch lub w inny
sposob zagraza bezpieczehstwu, pojazd uzytkownika, moze zostac usunigty z drogi
na zlecenie Zarzgdcy drogi.
3. Odholowany pojazd moze bye wydany po uiszczeniu, przez wtasciciela lub osobg
wtadajgcg pojazdem, optaty za odholowanie oraz optaty za przechowanie pojazdu na
parkingu strzezonym (jesli takowe zaistnieje), dokonanych na podstawie faktur
wystawionych przez podmioty wykonujgce stosowne ustugi (lub faktury Zarzgdcy
drogi).

§9
1. Zarzgdca drogi nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody wyrzgdzone uzytkownikowi
przez osoby trzecie.
2. Zarzgdca drogi nie ponosi odpowiedzialnosci za skutki dziatania sity wyzszej oraz
skutki nieprzestrzegania postanowieh niniejszego regulaminu.
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§10
1. Uzytkownik ponosi odpowiedzialnosc za wszelkie szkody wyrzqdzone Zarz^dcy drogi,
b^dz innym uzytkownikom w zwi^zku z niezastosowaniem si§ do niniejszego
regulaminu.
2. W przypadku zdarzenia na terenie drog lesnych, ktore skutkowatoby jak^kolwiek
odpowiedzialnosci^ uzytkownika z tego tytutu, zobowi^zany jest on przed
opuszczeniem drogi lesnej do niezwtocznego poinformowania Zarz^dcy drogi o tym
fakcie i ztozenia w formie pisemnej stosownego oswiadczenia.
§ 11
W przypadku kolizji i wypadkow drogowych powstatych na terenie drog lesnych
obowi^zuj^ zasady okreslone w Prawie o ruchu drogowym.
§12
Regulamin wchodzi w zycie z dniem 22.01.2021 r. na podstawie zarzqdzenia nr 2/2021
Nadlesniczego Nadlesnictwa Limanowa z dnia 22.01.2021 r.
r>

NADLE&NICZY
Nadle^ni^r^a Limanowa

WojcL •kh Lukacz
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