Nadleśnictwo Kołaczyce

ZARZĄDZENIE nr 18/2022
Nadleśniczego Nadleśnictwa Kołaczyce
z dnia 19 kwietnia 2022 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 14/2022 z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie
wprowadzenia okresowego zakazu wstępu do lasu (znak spr. ZG.0210.8.2022)
ZG.0210.18.2022

Działając na podstawie przepisów art. 35 ust. 1 pkt 2 i art. 26 ust. 3 pkt 3 ustawy
z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U.2021 poz. 1275 ze zm.) oraz na podstawie §
22 ust. 3 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego
Lasy Państwowe
wprowadzonego mocą Zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów
Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18.05.1994 r. w sprawie nadania Statutu Państwowemu
Gospodarstwu Leśnemu, zarządzam co następuje:
§ 1.
1. Wprowadzam w Nadleśnictwie Kołaczyce w leśnictwach Bierówka, Bieździedza,
Lisów, Pagorzyna, Pietrusza Wola, Tarnowiec, Czarnorzeki, Węglówka,
Odrzykoń, Wola Komborska okresowy zakaz wstępu do lasu z uwagi na zabiegi
gospodarcze związane z pozyskaniem i zrywką drewna.
2. Okresowy zakaz wstępu do lasu obejmuje lokalizacje (adresy leśne) wskazane w
załączniku nr 1 do Zarządzenia.
3. Okresowy zakaz wstępu do lasu dla poszczególnych lokalizacji obowiązuje w
terminach wskazanych w Załączniku nr 1 do Zarządzenia.
§ 2.
1. Lokalizacje okresowego zakazu wstępu do lasu należy sporządzić elektronicznie
w postaci plików .shp, których atrybuty winny zawierać wszystkie informacje
zawarte w załączniku nr 1 do Zarządzenia.
2. Pliki .shp, o których mowa w ust. 1 powinny zostać umieszczone na stronie
internetowej Nadleśnictwa Kołaczyce https://kolaczyce.krosno.lasy.gov.pl/ w
zakładce Informacje/ Zakazy wstępu do lasu. Aktualizacja lokalizacji będzie
wprowadzana co kwartał. W szczególnych przypadkach dopuszczam częstszą
aktualizację załącznika do przedmiotowego zarządzenia.
3. Wykonanie powyższego obowiązku powierzam pracownikom działu gospodarki
leśnej: specjaliście ds. użytkowania lasu oraz specjaliście ds. gospodarki i
edukacji leśnej.
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§ 3.
1. W celu realizacji niniejszego zarządzenia należy rozmieścić w terenie tablice
informujące o zakazie wstępu do lasu, zgodne ze wzorem określonym w
przepisach Rozporządzenia 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 (Dz. U. 1998 r., Nr 11, poz. 39).
Tablice informujące o zakazie wstępu do lasu należy rozmieszczać w sposób
określony w § 3 ww. Rozporządzenia.
2. Wykonanie powyższego obowiązku powierzam leśniczym i podleśniczym
leśnictw, na terenie których wprowadzono okresowy zakaz wstępu do lasu.
3. Fakt ustawienia tablic informujących o zakazie wstępu do lasu leśniczowie
i podleśniczowie odnotowują w pierwszym zleceniu wystawionym na wykonanie
prac z zakresu gospodarki leśnej.
4. Umiejscowienie tablic należy również udokumentować poprzez wykonanie co
najmniej dwóch fotografii, umożliwiających identyfikację miejsca posadowienia
tablicy.
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z poważaniem,
Ryszard Brocławik
Zastępca Nadleśniczego

(podpisano elektronicznie)
Załączniki:
1. Tabela z oddziałami leśnymi wprowadzającymi okresowy zakaz wstępu do lasu.
Otrzymują:
1. Zastępca Nadleśniczego
2. Inżynier nadzoru
3. Leśniczowie
4. Dział Gospodarki Leśnej
5. a/a.
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