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Regulamin korzystania z dróg leśnych
na teńnie Nadleśnictwa Dąbrowa Tarnowska
§1

leśnychna terenie Nadleśnictwa Dąbrowa
Regulamin określa zasady korzystania z dróg
Tarnowska.
poz. 6
o lasach, tekst jednolity Dz, U. z2O2O r.,
'?'il3,:i:':1x?, 28 września 1991 r,ta39c]1
zpóżn. zm., zwana dalej y,t?y39
r,,
.. k;deks cywilny, tekst jednolity Dz, U. z 2019
poz. 1145 zpóżn. zm.
drogowym, tekst jednolity Dz, U,
3. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu
Prawo o ruchu drogowym;
z2O2O r,, poz. 11O zpóżn, zm., zwana dalej
tekst jednolitY Dz, U, z2020 r,,
publicznych,
4. Ustawa zdnia21 marca1985 r. o dńgach
Poz, 470 zPoŻn, zm,
, ___ 6^_^.., \Alnrrrna
łrznltt i Administracji
Wewnętrznych
5. Rozporządzeni,elńinistrow lnfrastruktury oraz_Spraw
technicznych dla znaków
zdnia3 lipca 2Oo3 r. W Sprawie-ii"."gałowych warunków
ruchu drogowego iwarunkow ich
i sygnałów drogowyc h orazurząazenoeźpiecźeństwa
umieszczaniu ń"'jiogr;ńJ"krijednolity Dz U 12919r,,poz,2311zpóżn,zm,,zwane
dla znaków,
dalej rozp orządzeniem w sprawie *aruńków technicznych
państwowych
z dnia 8 pażdziernika
6. Zarządzenie nr 54 Dyrektor" o"n"ratńego Lasow
korzystania., d,99_]:,^:.Y_"ll
2o1gr. W Sprawie wprowadzenia wltycńych dotyczących
pojazdami s.ilnikowymi, zaprzęgowyml
atakżeich oznakowania i udostępniańia oti ruchu
nr 5412019,
imotorow"rrri 1in, Z1,771,1.zoia_żs19;, r*"n" daiejzarządzeniem

, t:Łil"T';łXiłnT,;ł.fi;ó4

§2

Tarnowska jest
państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy państw9wę NadleŚnictwo Dąbrowa
państwa zarządzanych przez
zarządcądróg leśnychusytuo*"ny"-ń na gruntach skarbu
Ń"Jńsni|twoi połozonych w jego zasięgu administracyjnym,

§3

Uzyte w regulaminie określeniaoznaczalą:
l
a) Zarząd." Orogi - ŃuOt"Sni,zy Naólesni9{! D?browa Tarnowska,
ni uZvtXbwnik - Ósoba korzystająca z drogi leśnej,
środek transpońu
c) pojazd samóchod, póiazÓ'zaprzęgowy, motocykl bądż lnny
poius.ający się po drogach leśnych,

'

-

§4

drogi leśnedopuszcza się
do przepisow ań, 29 ust. 3 ustawy o lasach1 na
poruszania się po drogach leśnych,
wjazdpojazdów z osobami upiawnionymi dó

1, Stosownie

tanowi,zeprzepisyust.1orazart.26ust'2i3'atakzeart,28,niedotyczą
nadzorujących
rcźe" .1) pra,o*nirów nadleśnictw; 2) osob
wykonujących czynnościsłużbowe lub gos[oda
PańŚtwow,cn; Ó) osoo zwalczającYch
r-asi'
gospodarkę tesną orai łońiiólu.ią.v.. .ie-onJsjrioilanir'aóy;n"
StrazY Granicznej chroniącYch 9ranicę
pozary oraz ratujący;;y.;l;ó-źórońi" rrarr.i"; iitunrcjónariuszy
publiczny;

za bezpieczeństwo i porządek
państwową oraz funkcjonariuszy.inny.n orgJno;'odpowiedzialnych
właścicieliPasiek zlokalizowanYch na
5) osób wykonującyclrczynnościz zakresu!o.Óońr.iłowiecklóióraz
połoźonewśród
lasach; z; osón użytkującyc.h giunty rolne
obszarach leśnych;6) właścicielilasów *" *ńnvón
w związku
dóswiadczalnYch'
i
institutówńaojwcŹYcń
lasow; B) pracownikow leśnych jednostek nrur.o'*y.r,,

nl,

l

ł

'

l,

Załącznik nr

2.

3.

'1

do Zarządzenia nr 2012020 Nadleśniczego Nadleśnictwa Dąbrowa Tarnowska

z dnia 14lipca2020

r,

Korzystanie z dróg leśnych odbywa się na podstawie niniejszego regulaminu, Prawa
o ruchu drogowym, poleceń pracownikow Zarządcy drogi lub osób upowaznionych
na mocy tej ustawy do kierowania ruchem2.
Poprzez wjazd na drogę leśnąuzytkownik wyraża zgodę i zobowiązuje się do
przestrzegania ustanowionych przez Zarządcę drogi warunków przedstawionych
w niniejszym regulaminie.

§5

Zgodnie z ań.29 ust. 1 ustawy o lasach, ruch pojazdem silnikowym, zaprzęgowym
i motorowerem w lesie dozwolony jest jedynie drogami publicznymi, natomiast
drogami leśnymijest dozwolony tylko Medy, gdy są one oznakowane
drogowskazami dopuszczĄącymi ruch po tych drogach, Treśćań.29 ust. 1 ustawy
o lasach nie zobowiązuje do oznakowania dró9 leśnychnieudostępnionych do ruchu
publicznego, zgodnie z rozpolządzeniem w sprawie znaków i sygnałów drogowych.
2. Oznakowanie dróg leśnych, ktore nie są udostępniane do ruchu publicznego powinno
być ograniczone do miejsc, w których kierujący pojazdem może mieć wątpliwości
dotyczące statusu drogi, z ktorej korzysta, w szczególności dotyczących:
a. połozenia drogi leśnejw ciągu drogi publicznej;
b. łączenia przecinania się dróg leśnych drogami innych własności
o równorzędnej konstrukcji nawierzchni;
zorganizowania miejsc postojowych
parkingów na terenie leśnym
w bezpośrednim sąsiedztwie drogi publicznej;
d. oznakowania drogi publicznej znakami pionowymi lub poziomymi sugerującymi
mozliwośćĄazdu z drogi publicznej na drogę leśną;
e, dróg leśnych obciązonych ograniczonym prawem rzeczowym (w szczególności
uzytkowaniem
słuzebnościądrogową), najmem
dzierżawą,
nieudostępnionych do ruchu publicznego.
1.

i

z

c.

i

i

lub

Drogi leśne,o których mowa w ust. 2 zostanąoznakowane tablicami informacyjnymi,
zgodnie ze wzorem przedstawionym w załączniku nr 2 do zarządzenia nr 5412019.
4. Zamieszczenie adresu strony internetowĄ oraz kodu QR na ww. tablicy informacyjnej
jest równoznaczne ze złożeniemoświad czenia woli Zarządcy drogi, o którym mowa
w ań. 60 i 61 Kodeksu cywilnego.
3.

§6
Nadleśniczy Nadleśnictwa Dąbrowa Tarnowska ustala następujące zasady korzystania
z drog leśnych:

1.

Na drogach leśnychobowiązuje:
ograniczenie prędkoścido 30 km/h (o ile znaki drogowe nie stanowiąinaczej),
zakaz zaśmiecania terenu

a.
b.

c.

zakazwyprzedzania,

z wykonywaniem badań naukowych i doświadczeń z zakresu leśnictwai ochrony przyrody; 9) wojewódzkich
konserwatorów przyrody oraz pracowników Słuzb Parków Krajobrazowych; 10) osób sporządzających plany
urządzenia lasu, uproszczone plany urządzenia lasu lub inwentaryzację stanu lasu, o której mowa w ań. 19
ust. 3,

Ań. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym oraz rozporządzenie ministra
spraw wewnętrznych i administracji z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym (Dziennik
Ustaw nr 123, poz. B40)
2

cL

Zdącznlknr

d.

3.

do Zarządzenia nr

ZO;?OZQ

14]'iPca2020 r
Nadleśniczego Nadleśnictwa Dąbrora Tamołska z dnia

zakaz używania sygnałow dźwiękowych,

techniczną
zakazwyronywańń ;rrl.6tolwiek cżynnościzwiązanych z obsługą
urządzen
maszyn,
pojazdu (z wyjątkień sytuacji szczógolnych, np. obsługi
prace),
i siod row'transpbrto*ycń pod m iotow wykon ujących zlecone
f. zakaz niszczenia mienia zarządcy drogi, kierujący pojazdem, jest
.obowiązany
W odniesieniu do dróg krzyżujących się,
kolejności
zasady
oOowiązują
tYin
i,
miejŚcach
JstroznoŚe;
zachować szczególną
drogowe nie
przĄazdujak na stoizyzowaniu równorzędnym, o iie zastosowane znaki

e.

2.

1

wskazują inaczej.
zaufania
wszystkich uzytkownikow drog leśnychobowiązuje zasada ograniczonego
znajdująca się na
(ań. 4 Prawo o ruchu drogowym _ ,iuczestnik'ruóhu i inna osoba
przestrzegają przepisów
drodze malą prańo tiizyó, zó inni'uczestnicy tego ruchu
ich
ruchu drogowegoi, ,ńyiu'że okoliczności *śxarijąna możliwośćodmiennego
zachowania'),

§7

podczas korzystania z dróg leśnych należy zachować szczególną ostrożność,Na drodze
zawężenil jezdni,
leśnejmogą wystąpić różne zagrożenia i ótrudnienia w szczególności:
okresowe
niebezpieczne zairęty i spad[i terenu, wyboje i nierówności nawierzchni,utrudnienia
inne
oblodzenia , antierzęta leśne,ruch poja2oow specjalistycznych,
i ograniczenia,

§8

1.

podczas korzystani a z dróg leśnychi konieczn ościzatrzymania pojazdu, należy
lub nie stwarzać
pozóstawi ae polazdw taki s[osób,-aby nie utrudniaó poruszania się

zagrożenia d la in nych uzytkownikow.
sposób
w przypadku pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie utrudnia ruch lub w inny
na
drogi
z
zagraża bezpieczeństwu, p,oiózd uzytkownika, może zostać usunięty
zlecenie Zarządcy d rog i.
przez właścicielalub osobę
3. odholowany polazł ńor" być wydany po uiszczeniu ,
pojazdu na
ńńo";ą.ą poi'arbń, opłaty źa od"trolońanie oraz opłaty za pr.zechowanie
podstawie faktur
parkingu strzeżonym (eślitakowe zaistnieje), dokonanych na
prziŹ. póO.ioty wykonujące Śtosowne usługi (lub faktury Zarządcy

wystawionycn
drogi).

§9

uzytkownikowi
1. zarządca drogi nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone

przez osoby trzecie.
oraz skutki
2. Zarządca drogi nie ponosi odpowiedzialności za skutki działaniasiłY wYzszel
reg u a m n u
n iep rzestr zegania p osta n owi e ń n n iej szeg o
l

i

i

.

§10

wyrządzone zarządcy drogi,
1. uzytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody
niezastosowaniem się do niniejszego
związku

bądż innym uzytkownikom

w

z

regulaminu.

(Ąl"

Tarnowska z dnia 14lipca 2020
Zalączniknr 1 do Zaządzenia nr 2O:2O2O Nadleśniczego Nadleśnictwa Dąbrowa

2,

r,

jakąkolwiek
przypadku zdarzenia na terenie dróg leśnych,które skutkowałoby
jest
on . przed
odpowiedzialnosclł uzytkownika z teóo tytułu, zobowiązany
drogi o tym
opuszczeniem Jói leśńej do niezwłocrńego poinformowania Zarządcy
fakcie i złożeniaw iormie pisemnej stosownego oświadczenia,

w

§11

w przypadku kolizji i wypadków drogowych powstałych

na terenie dróg leśnychobowiązują

zasady okreŚlone w Prawie o ruchu drogowym,

§12
zarządzenia
Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 sierpnia 2020 r, na podstawie
r,
2020
nr 2Ot2O20 Nadleśnicr.gó Nadleśnictwa Dąbrowa Tarnowska zdnia 14 lipca

