Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 54/2019 z dnia 08.10.2019 r.

7.7. Oznakowanie dróg leśnych
nieudostępnionych do ruchu publicznego.
Tablica informacyjna (TL-1) nie stanowi znaku, zgodnie z rozporządzeniem Ministrów Infrastruktury oraz Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 w sprawie znaków i sygnałów drogowych, i stosowana jest do
oznakowania nieudostępnionych dróg leśnych, o których mowa w Rozdziale I Zarządzenia nr ……/2019 z dnia
……..2019 r.
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Wymiar tablicy TL-1 wynosi 600×1000 mm.
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Górna listwa ma wys. 140 mm, jej kolor to zieleń firmowa.

Nadleśnictwo Limanowa

mm

Napis „Droga leśna” w kolorze czarnym, umieszczony w osi
pionowej tablicy, wys. litery „D” wynosi 60 mm.
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Droga leśna

Nie dotyczy:
rowerów, osób uprawnionych
na podstawie
odrębnych przepisów

min.
50 mm

maks. wys. 200 mm

20 mm

Podstawa prawna: art. 29 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach

Regulamin korzystania z dróg leśnych dostępny
na stronie: www.limanowa.krakow.lasy.gov.pl
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Znak firmowy zarządcy drogi leśnej umieszczony w odległości 20 mm od lewej krawędzi listwy oraz w równych odległościach od jej górnej i dolnej krawędzi. Odległość od prawej
jest zmienna. Szerokość znaku firmowego zależy od długości
nazwy, wysokość jest wypadkową szerokości. Zachowując
proporcje, nie należy przekraczać średnicy 100 mm znaku
graficznego. Znak firmowy stosuje się zgodnie z „Tabelą
znaków firmowych” w układzie A8 (proporcja 1 do 3,5) lub
w dwuwierszowym układzie E8 (proporcja 1:5,8).

tel.: +48 18 337 21 16

Symbol znaku B-1, o średnicy 300 mm, umieszczony jest w
osi pionowej tablicy.
Odwzorowanie tabliczki o maksymalnej wys. 200 mm z napisem „Nie dotyczy…” – kolor czarny, krój Arial, wys. wielkiej
litery „N” wynosi 25 mm – dopuszcza się dostosowanie wys.
tabliczki do ilości tekstu.
Napis „Podstawa...” umieszczony w osi pionowej tablicy,
wys. litery „P” wynosi 12 mm, kolor czarny, krój Arial.
Dolna listwa ma wys. 120 mm, jej kolor to zieleń firmowa,
zawiera informację o miejscu zamieszczenia regulaminu
korzystania z dróg leśnych oraz nr tel. jednostki organizacyjnej LP zarządzającej drogą, wys. litery „R” wynosi 15 mm.
Kod QR ma wielkość 45×45 mm, zawiera dokładny odnośnik
do odpowiedniego „Regulaminu...”.
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