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ST AROSTY
z dnia
w sprawie
własności

wykonania
Skarbu

zabiegów

Państwa

NOWOTOMYSKIEGO
28 kwietnia

zwalczających

położonych

art.

(t.j.

Dz. U. z 2022r.

(t.j.

Dz. U. z 2022r.,

majowy

i

34 ust. 1 ustawy

poz.

poz.

barczatka

Nadleśniczych

528),

art. 10

672),

sosnówka

Nadleśnictw:

w

Grodzisk

w lasach

z dnia

powiatu

nowotomyskiego

5 czerwca

1998r.

2 ustawy

wystąpienia
stopniu

niestanowiących
w gminach

i Kuślin

ust. 1 pkt

wobec

i ochronnych

na terenie

Miedzichowo

Na podstawie

2022r.

z dnia

owadów

28 września

szkodliwych

zagrażającym

i Bolewice,

o samorządzie

trwałości

Starosta

powiatowym
1991r.

z gat.
lasów,

Nowotomyski

o lasach
chrabąszcz

na

wnioski

zarządza

się

co

następuje:

%1. Wykonanie
i ochronnych

w terminie

w lasach

na terenie powiatu

od 29 kwietnia

zagrożonych,

niestanowiących

nowotomyskiego

85/2, 86 w Sępolnie

2022r. do 31 maja 2022r. zabiegów zwalczających
własności Skarbu Państwa, położonych

w gminach: Miedzichowo

oraz dz. ewid. nr 171/2,

164/2

(dz. ewid. nr 123, 124, 85/1,

i 163 w Bolewicku)

i Kuślin (dz. ewid.

nr 215 i 227 w Kuślinie).

%2. Zabiegi wykonane
na koszt

właściwych

terytorialnie

%3. Treść zarządzenia
do publicznej

wiadomości

w

Informacji

Biuletynie

zostaną

preparatem

o nazwie

MOSPILAN

20SP

nadleśnictw.

o przeprowadzeniu
na tablicy
Publicznej

owadobójczym

ogłoszeń
Powiatu

zabiegów

zwalczających

w Starostwie

Powiatowym

Nowotomyskiego

oraz

i ochronnych

podaje się

w Nowym
na stronie

Tomyślu,

internetowej

www.powiatnowotomyski.p1.

%4. Wykonanie

zarządzenia powierza się Nadleśniczym

% 5. Zarządzenie wchodzi w życie

z dniem podpisania.

Nadleśnictw:

Grodzisk i Bolewice.
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Uzasadnienie

NR 15/2022

dO ZARZĄDZENIA
STAROSTY
w sprawie
własności

wykonania
Skarbu

W dniu
wniosek

NOWOTOMYSKIEGO

zabiegów

Państwa

rozprzestrzenianie

wniosek

Nadleśniczego

liczebność

barczatki

Powiatowego

Całością

organizacji

zabiegów

Nadleśnictwa

Państwowego

powyższych

w gminach

Tomyślu

wpłynął

wykonania

a w dniu

dotyczący
zabiegów

niestanowiących

w Nowym

dotyczący
majowego,

Bolewice

Celem

szkodników

ze środków

Grodzisk

się chrabąszcza

się ww.

i Nadleśniczy

nowotomyskiego

do Starostwa

rozprzestrzeniania

Grodzisk

powiatu

i Kuślin

Nadleśnictwa

sosnówki.

w lasach

na terenie

Nadleśnictwa

2022r.

i ochronnych

Miedzichowo

2022r.

Nadleśniczego

ograniczających

zwalczających

położonych

25 kwietnia

z dnia 28 kwietnia

oprysków

28 kwietnia

oprysków

2022r.

ograniczających

ma być zwalczenie

i ograniczenie

owadzich.
zajmą

Bolewice.

Gospodarstwa

odpowiednio

się

Nadleśniczy

Koszty zwalczania

Leśnego

Lasów

szkodników

Nadleśnictwa
zostaną

pokryte

Państwowych.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach ( t.3. Dz. U.
z 2022r.,

poz.

zabiegów

zwalczających

szkodliwych

te zostały

sołtysów,

Związku

Rolniczego,

oraz

w Nowym
stronie

również

przekazane

Pszczelarzy,

Stacji

Powiatowych

Komend

Roślin oraz Powiatowych

przez

występowaniem

treść

się

do

zarządzenia
publicznej

Tomyślu,

w Biuletynie

internetowej

Inspektoratów

wykonanie
organizmów

Nadleśniczych

Straży

o przeprowadzeniu

wiadomości

na tablicy

Informacji

Publicznej

www.powiatnowotomyski.pl.
m. in. do właściwych

Sanitarno-Epidemiologicznych,
Państwowej

zarządza

Państwa.

podano

na

nadleśniczego

zagrożonych

mieszkańcom

i ochronnych
Powiatowym

na wniosek

Skarbu

informacji

Nowotomyskiego

Informacje

lub

w lasach

własności

przekazania

w Starostwie

Powiatu

z urzędu

i ochronnych

zwalczających

ogłoszeń

Ochrony

starosta

niestanowiących

W celu
zabiegów

672)

Ośrodka

Pożarnej,

Policji,

gmin,

Doradztwa

Inspektoratów

Weterynarii.
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