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-@ !Nadleśnictwo Przedbór~
Zarządzenie

nr 11 /2019

Nadleśniczego Nadleśnictwa

Przedbórz

z dnia 30 .04.2019r.
w sprawie wprowadzenia okresowego
zakazu wstępu do lasów Nadleśnictwa Przedbórz

Znak spr.:NP.0210.1.11.2019

Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz.U. z 2018
r. poz. 2129 z późn. zm.) oraz § 22 ust. 3 Statutu Państwowego Gospodarstwa
Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 MOŚZNiL z
dnia 18 maja 1994 roku w sprawie nadania Statutu Państwowemu Gospodarstwu
Leśnemu Lasy Państwowe zarządzam, co następuje :
§1.
1.W związku z planowanym wykonaniem chemicznego zabiegu ratowniczego w
drzewostanach Lasów Państwowych, ze względu na zagrażającą trwałości lasu
obecność chrabąszcza majowego i kasztanowca, wprowadzam okresowy zakaz
wstępu na tereny leśne Nadleśnictwa Przedbórz objęte zabiegiem.!
2.Zakaz obowiązuje od dnia 09.05.2019r. do dnia 30.05.2019r. na terenach
wchodzących w skład Nadleśnictwa Przedbórz, leśnictwa Nosalewice,
stanowiących oddziały leśne zaznaczone na załączonej mapie i położonych w
zasięgu terytorialnym gminy Przedbórz (obręb ewidencyjny Wygwizdów), przy
granicy z gminą Fałków (w pobliżu wsi Smyków).
3.Zabieg chemiczny zostanie wykonany techniką agrolotniczą.
§2 .
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Otrzymują:

1. Urzędy Gmin.
2. RDLP w Łodzi.
3. Leśniczowie -wszyscy.
4. Straż Leśna.
5. Tablica ogłoszeń .
6. Strona internetowa.
7. a/a
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Mapa pola zabiegowego
Nadleśnictwo Przedbórz
Leśnictwo Nosalewice
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Mapa gospodarcza
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Pole zabiegowe nr 1
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