Zarządzenie nr 10/2020
Nadleśniczego Nadleśnictwa Głogów
z dnia 18.05.2020 r
w sprawie udostępnienia dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Głogów dla ruchu
pojazdami silnikowymi, zaprzęgowymi i motorowerami
(znak sprawy: S.771.3.2020)
Na podstawie § 22 pkt. 3 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy
Państwowe stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 MOŚZNiL z dnia 18 maja
1994 r., art. 35 ust.1 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (Dz.U. z 2020 r.
poz. 6 t.j.), oraz § 6 ust. 1 Zarządzenia 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,
zarządzam, co następuje:
§1
1. Z dniem 01.06.2020 r. udostępniam do ruchu publicznego drogi leśne, których
wykaz stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Z dniem 01.06.2020 r. zezwalam na postój pojazdów w miejscach, których wykaz
stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Lokalizacja dróg leśnych oraz usytuowanie wyznaczonych miejsc postojowych
zostało przedstawione na mapie poglądowej będącej załącznikiem nr 3 do
niniejszego zarządzenia.
§2
1. Na drogach leśnych udostępnionych do ruchu publicznego mają zastosowanie
przepisy Prawa o ruchu drogowym oraz oznakowania drogi leśnej zgodnie
z rozporządzeniem Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych.
2. Szczegółowe zasady korzystania z dróg leśnych udostępnionych do ruchu
publicznego dla pojazdów silnikowych, zaprzęgowych i motorowerów oraz sposób
ich oznakowania określa regulamin będący załącznikiem nr 6 do niniejszego
zarządzenia, zamieszczony na stronie internetowej Nadleśnictwa, w zakładce
„Informacje" oraz w BIP w zakładce „Zarządzenia i decyzje”.
§3
Zobowiązuję Sekretarza do:
1. zapewnienia do dnia 31.12.2021 r. oznakowania dróg leśnych udostępnionych do
ruchu publicznego zgodnie z projektami organizacji ruchu, o których mowa w § 6.
2. zamieszczenia w terminie 20.05.2020 r. na stronie internetowej nadleśnictwa,
w zakładce „Informacje", w BIP w zakładce „Zarządzenia i decyzje” oraz na tablicy

ogłoszeń nadleśnictwa regulaminu korzystania z udostępnionych do ruchu
publicznego dróg leśnych”.
§4
1. Drogi leśne udostępnione mogą być czasowo wyłączane z ruchu publicznego.
W okresie czasowego wyłączenia z udostępnienia drogi leśnej na oznakowaniu
zostaną naniesione dwa krzyżujące się pasy barwy pomarańczowej lub nastąpi ich
zasłonięcie.
2. W przypadku konieczności czasowego wyłączenia udostępnionej drogi leśnej na
okres dłuższy niż 7 dni, zostanie wydana decyzja informująca o terminie
czasowego wyłączenia.
§5
Zarządzenie niniejsze otrzymują osoby i instytucje ujęte w załączniku nr 4 do
zarządzenia.
§6
Projekty organizacji ruchu, sporządzone stosownie do § 1 ust. 2 pkt 2)
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarządzaniem (t. j. Dz. U. z 2017 poz. 784), odrębnie dla każdej z
udostępnionej drogi leśnej w Nadleśnictwie Głogów, zostały zawarte w
opracowaniach od nr 1 do nr 3, stanowiących integralną część niniejszego
zarządzenia. Elementy obligatoryjne w projekcie organizacji ruchu stanowią
załącznik nr 5 do zarządzenia.
§7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.06.2020 r.

Nadleśniczy
Nadleśnictwa Głogów
Wykaz załączników:
1. Załącznik nr 1 – Wykaz dróg udostępnionych dla ruchu
publicznego
2. Załącznik nr 2 – Wykaz miejsc, w których dozwolony jest postój
pojazdów
3. Załącznik nr 3 - Lokalizacja dróg leśnych oraz usytuowanie
wyznaczonych miejsc postojowych przedstawione na mapie
poglądowej
4. Załącznik nr 4 – Wykaz osób i instytucji do który skierowano
niniejsze zarządzenie
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5. Załącznik nr 5 - Projekty organizacji ruchu – elementy
obligatoryjne
6. Załącznik nr 6 – Regulamin określający szczegółowe zasady
korzystania z dróg leśnych udostępnionych do ruchu
publicznego dla pojazdów silnikowych, zaprzęgowych i
motorowerów oraz sposób ich oznakowania.
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Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 10/2020
Nadleśniczego Nadleśnictwa Głogów
z dnia 18.05.2020 r.

Wykaz dróg udostępnionych
Lp.

Nazwa drogi /
nr dojazdu
pożarowego

Nr inwentarzowy

Leśnictwo

Opis trasy (skąd/dokąd)

Przebieg przez
oddziały leśne

Długość
drogi (mb)

Rodzaj nawierzchni

1.

Do Leśnej Doliny
-

220/002

Głogówko

Droga powiatowa nr 1006 –Ośrodek
Konferencyjny Leśna Dolina-

249,237,219, 201

2 500

bruk

2.

Do skrzyżowania z
drogą pożarową 23

DL/5/22

Głogówko

Ośrodek Konferencyjny Leśna DolinaSkrzyżowanie z drogą pożarową nr 23

201

200

kruszywo

3

Do kancelarii Leśna
Dolina

DL/4-5/23

Głogówko

Skrzyżowanie z drogą pożarową nr 22Zespół trzech Kancelarii Leśna Dolina

200

100

kruszywo

4

Do miejsc
postojowych

DL/5/21

Głogówko

Droga powiatowa nr 1006 – do miejsc
postojowych

249

75

kruszywo

Do kancelarii leśnej
Obisz

DL/9-10/77

Obisz

Droga powiatowa nr 1013D –
Do skrzyżowania z drogą leśną nr 89

158,151

1600

kruszywo

Do kancelarii leśnej
Obisz

DL/10-11/89-

Obisz

Droga gminna Golowice – do
skrzyżowania z droga leśną nr 77

158

110

kruszywo

Do zbiornika
wodnego w
Chociemyśli

Bez numeru

Bielawy

Drogi gminna relacji Chociemyśl Grochowice

93

500

gruntowa

Załącznik nr 2 do 10/2020
Nadleśniczego Nadleśnictwa Głogów
z dnia 18.05.2020 r.

Wykaz miejsc w których dozwolony jest postój pojazdów
Lp.

Nazwa miejsca
postojowego

Nr
inwentarzowy

Leśnictwo

Opis drogi i trasy (skąd/dokąd)

Lokalizacja
oddziały leśne

Rodzaj nawierzchni

1.

AUL Gola

220/049

Gola

Droga powiatowa nr 1006D relacji
Krzekotów -Gola

216 f

Nawierzchnia z
kruszywa

2.

Miejsce postoju
pojazdów przy
drodze nr 21

Głogówko

Droga powiatowa nr 1006D relacji
Krzekotów -Gola

241 f

Nawierzchnia
nieutwardzona

3

Parking Szkółki
Obisz

Obisz

Droga pożarowa nr 77

158

Nawierzchnia
utwardzona – jomby i
kostka

Miejsce postoju
pojazdów przy
drodze nr 17
Staw w
Chociemyśli
Miejsce postoju
pojazdów w
Leśnictwie Obisz

220/052

Kotla

Droga relacji Krzekotówek - Kulów

Bielawy

Drogi gminna relacji Chociemyśl Grochowice

Obisz

Droga powiatowa nr 1013D relacji
Jerzmanowa - Obiszów

146 b

93 n

130 g

Nawierzchnia z
kruszywa

Nawierzchnia z
kruszywa

Nawierzchnia z
kruszywa

Załącznik nr 3 do
Zarządzenia nr 10/2020
Miejsca postojowe
Nadleśnictwo Głogów
Stan na 08-05-2020

Legenda:

Oddziały

Droga ppoż.

Zbiornik
wodny
Miejscowość

Koleje

Rzeka
Droga
publiczna

Nadleśnictwa
Leśnictwa
Miejsca
postojowe

Załącznik nr 3 do
Zarządzenia nr 10/2020
Miejsca postojowe
Nadleśnictwo Głogów
Stan na 08-05-2020

Legenda:

Droga
publiczna
Droga ppoż.
Cieki

Oddziały
Nadleśnictwa
Leśnictwa

Rowy

Zbiornik
wodny

Koleje

Miejsca postojowe

Załącznik nr 3 do
Zarządzenia nr 10/2020
Nadleśnictwo Głogów
Stan na 08-05-2020

Staw w Chociemyśli

Legenda:

Droga
publiczna
Droga ppoż.
Cieki

Oddziały
Nadleśnictwa
Leśnictwa

Rowy

Zbiornik
wodny

Koleje

Drogi udostępnione

Załącznik nr 3 do
Zarządzenia nr 10/2020
Nadleśnictwo Głogów
Stan na 08-05-2020

LEŚNA DOLINA

Legenda:

Droga
publiczna
Droga ppoż.
Cieki
Rowy

Koleje
Oddziały
Nadleśnictwa
Leśnictwa
Droga udostępniona

Załącznik nr 3 do
Zarządzenia nr 10/2020
Nadleśnictwo Głogów
Stan na 08-05-2020

Szkółka Obisz
Kancelaria Leśnictwa
Obisz

Legenda:

Droga
publiczna
Droga ppoż.
Cieki
Rowy
Siedziby
leśnictw

Oddziały
Nadleśnictwa
Leśnictwa
Zbiornik
wodny
Miejscowość

Droga udostępniona

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 10/2020
Nadleśniczego Nadleśnictwa Głogów
z dnia 18.05.2020 r.

Zarządzenie otrzymują:
1.

Zastępca Nadleśniczego

2.

Leśnictwa - wszystkie

3.

Straż Leśna

Treść Zarządzenia wyłącznie z załącznikami nr 1 – 3 otrzymują: (przykłady)
1.

Urząd Gminy Wiejskiej Głogów - gmina@gminaglogow.pl

2.

Urząd Gminy Kotla - gmina@kotla.pl

3.

Urząd Gminy Jerzmanowa - sekretariat@jerzmanowa.com.pl

4.

Urząd Gminy Pęcław - gmina@peclaw.eu

5.

Urząd Gminy Żukowice - gmina@zukowice.pl

6.

Urząd Gminy Rudna – sekretariat@rudna.pl

7.

Urząd Gminy Gaworzyce- ug@gaworzyce.com.pl

8.

Urząd Gminy Grębocice - sekretariat@grebocice.com.pl

9.

Urząd Gminy Polkowice - kancelaria@ug.polkowice.pl

10. Urząd Gminy Radwanice - sekretariat@radwanice.pl
11. Urząd Gminy Siedlisko - ug@siedlisko.pl
12. Urząd Gminy Sława – slawa@slawa.pl
13. Urząd Gminy Szlichtyngowa - umig@szlichtyngowa.pl
14. Komenda Powiatowa Policji w Głogowie - kpp@glogow.wr.policja.gov.pl
15. Komenda Powiatowa Policji w Polkowicach - kpp@polkowice.wr.policja.gov.pl
16. Komenda Powiatowa Policji w Nowej Soli - komendant.kpp_nowasol@go.policja.gov.pl
17. Komenda Powiatowa Policji we Wschowie - rzecznik.kpp_wschowa@go.policja.gov.pl
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Załącznik nr 5 do 10/2020
Nadleśniczego Nadleśnictwa Głogów
z dnia 18.05.2020 r.

Elementy obligatoryjne w projekcie organizacji ruchu
1. Strona tytułowa, zawierająca:
• Tytuł: np.: Stała organizacja ruchu na drodze leśnej nr …….
Nadleśnictwo ………., leśnictwo…….,
• Branża: drogowa – stała organizacja ruchu.
• Zarządca:
• Lokalizacja:
• Data opracowania:
• Autor opracowania:
2. Plan orientacyjny w skali od 1:10 000 do 1:25 000 z zaznaczeniem drogi lub
dróg, których projekt dotyczy.
3. Plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1 000 zawierający:
• Lokalizację projektowanych znaków drogowych, urządzeń
sygnalizacyjnych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu.
• Parametry geometrii drogi.
4. Opis techniczny zawierający:
• Podstawę opracowania.
• Zakres i cel opracowania.
• Charakterystykę drogi.
• Opis stanu istniejącego.
• Opis projektowanych rozwiązań.
• Opis występujących zagrożeń i utrudnień.
• Sposób umieszczenia znaków.
• Przewidywany termin wprowadzenia przedmiotowej organizacji ruchu.
• Spis załączonych rysunków.
• Zestawienie znaków i tablic.
• Osoba odpowiedzialna za wyniesienie oznakowania w terenie i jego
utrzymanie.
• Uwagi końcowe.
• Podpis autora opracowania.
Autorem projektu organizacji ruchu może być ktokolwiek. Prawo nie przewiduje
konieczności posiadania uprawnień do opracowania tego typu dokumentacji.
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