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ZARZĄDZENIA DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
(od 19 kwietnia 2018 r. do 30 kwietnia 2018 r.)

l Zarządzenie nr 27 z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie Planu Finansowo-Gospodarczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy 
Państwowe na 2018 rok (EP.0300.1.8.2018) 

l Zarządzenie nr 28 z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji wyznaczania docelowej sieci drogowej nadleśnictwa” 
(OB.011.15.2018) 

l Zarządzenie nr 29 z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego do spraw opracowania wytycznych udostęp-
niania dróg leśnych do ruchu publicznego i ich oznakowania (OB.771.8.2018) 

l Zarządzenie nr 30 z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego do spraw opracowania wytycznych zasad 
ewidencji kosztów i nakładów ponoszonych na działania związane z leśną infrastrukturą drogową (OB.770.4.2018)

l Zarządzenie nr 31 z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia do wykorzystania w jednostkach organizacyjnych Lasów 
Państwowych „Zasad ustalania wysokości stawki czynszu za korzystanie z lokali mieszkalnych, budynków gospodarczych i garaży 
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe” (OB.160.1.2018)

l Zarządzenie nr 32 z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania zespołu roboczego ds. opracowania instrukcji przeprowadzenia 
inwentaryzacji infrastruktury turystycznej w Lasach Państwowych i zasad zarządzania infrastrukturą w ramach programu rozwojowego 
Wielki Szlak Leśny (OE.715.1.12.2018) 

DECYZJE DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
(od 18 kwietnia 2018 r. do 14 maja 2018 r.)

l Decyzja nr 79 z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia przez Inspekcję Lasów Państwowych kontroli doraźnej z zakresu 
badania całokształtu statutowej działalności biura RDLP w Toruniu (GI.0210.5.201)

l Decyzja nr 80 z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia przez Inspekcję Lasów Państwowych w zakresie badania prawi-
dłowości działania Dyrektora RDLP w Białymstoku w sprawach kadrowych (GI.0210.6.2018)

l Decyzja nr 81 z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowo-gospodarczego Regionalnej Dyrekcji Lasów 
Państwowych (EP.0300.1.5.2018) 

l Decyzja nr 82 z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowo-gospodarczego Dyrekcji Generalnej Lasów Państwo-
wych (EP.0300.1.6.2018) 

l Decyzja nr 83 z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia  planu zakładów o zasięgu krajowym (EP.0300.1.7.2018)

l Decyzja nr 84 z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia średniookresowego planu nakładów na środki trwałe, wartości niema-
terialne i prawne oraz inwestycje na lata 2019–2022 dla Lasów Państwowych (EP.0300.1.9.2018)

l Decyzja nr 85 z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie uchylenia Decyzji nr 25 z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie realizacji projektu rozwojowego 
Lasów Państwowych pt. „Rozwój łączności w Lasach Państwowych – modernizacja sieci radiokomunikacji ruchomej lądowej” 
(OS.011.24.2018)

  
l Decyzja nr 86 z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie organizacji kursu podstawowego dla kandydatów do pracy w Straży Leśnej 

(GS.0210.1.2018) 

l Decyzja nr 87 z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie zlecenia Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie realizacji, począwszy 
od 2018 roku, usługi badawczej pn.: „Monitoring zooindykacyjny regeneracji drzewostanów pohuraganowych w Puszczy Piskiej – 
kontynuacja” (OR.5001.3.1.2018) 

l Decyzja nr 88 z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie zarządzenia organizacji ogólnopolskiej wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej wyczer-
pującej znamiona wspólnego przedsięwzięcia jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych pod nazwą własną „Ogólnopolskie 
obchody Święta Lasu 2018 połączone z Krajową Naradą Leśników” organizowanej przez Centrum Informacyjne Lasów Państwowych 
we współpracy z RDLP Lublin i Nadleśnictwem Janów Lubelski (GK.166.7.2018) 

l Decyzja nr 89 z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie uchylenia decyzji nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 17 lutego 2017 r. 
w sprawie usuwania drzew zasiedlonych przez korniki oraz pozyskania drzew powodujących zagrożenie bezpieczeństwa publicznego i 
pożarowego we wszystkich klasach wieku drzewostanów w nadleśnictwach Białowieża, Browsk i Hajnówka (ZU.6004.25.2018)
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ZARZĄDZENIE NR 27
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 27 kwietnia 2018 r.

w sprawie Planu Finansowo-Gospodarczego
 Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe

 na 2018 rok
EP.0300.1.8.2018

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.  
o lasach1 (tj. z 2017 r. Dz. U. z 5 kwietnia poz. 788 ze zm.), w 
związku z § 62 i  § 8 ust. 1 pkt 23 Statutu Państwowego Gospodar-
stwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do zarzą-
dzenia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i 
Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r., w wykonaniu zadania Dyrektora 
Generalnego Lasów Państwowych wynikającego z § 6 ust. 3 
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994 r. w sprawie 
szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Państwowym 
Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe4 (Dz. U. Nr 134 poz. 692), 
zarządzam, co następuje:

§ 1
Wprowadzam do stosowania Plan Finansowo-Gospodarczy 

Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe na 2018 
rok, stanowiący załączniki nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszego zarządzenia. 
(Załączników nie drukujemy – przyp. red.).

§ 2
1. Wielkość odpisu podstawowego na fundusz leśny ustalona dla 

Lasów Państwowych przez ministra właściwego do spraw środo-
wiska w wysokości 14,87% wartości sprzedaży drewna na zasa-
dach określonych w § 21 rozporządzenia RM, o którym mowa 
wyżej.

2. Wysokość wpłat obciążających koszty działalności nadleśnictw 
na utrzymanie Dyrekcji Generalnej LP i regionalnych dyrekcji LP 
w kwocie 280 000 tys. zł – ustalona na zasadach określonych w 
art. 53 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach.

3. Wielkość odpisu podstawowego, o którym mowa w pkt 1, na 
podstawie art. 57 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r.  
o lasach, dla poszczególnych dyrekcji regionalnych ustalam w 
wysokości: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu 
– 21,50%; Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku 
– 17,15%; Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białym-
stoku, Katowicach, Krakowie, Krośnie, Lublinie, Łodzi, Olsz-
tynie, Pile, Poznaniu, Szczecinie, Szczecinku, Wrocławiu, 
Zielonej Górze, Radomiu i Warszawie – 14,00% wartości sprze-
daży drewna.

4. Wielkości odpisu podstawowego dla Regionalnych Dyrekcji 
Lasów Państwowych, o których mowa w pkt 3, po uzyskaniu 
pełnej informacji o wartości przychodów ze sprzedaży drewna 
osiągniętych w roku 2018 przez poszczególne dyrekcje regio-
nalne, mogą podlegać korekcie w celu osiągnięcia wielkości 
odpisu, o której mowa w pkt 1, ustalonego Lasom Państwowych 
przez ministra właściwego do spraw środowiska.

§ 3
Integralną część składową Planu Finansowo-Gospodarczego 

Lasów Państwowych, o którym mowa w § 1 (obok opracowań zbior-
czych zał. nr 1), stanowią:

– plany regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych (zał. nr 2);
– plan Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych (zał. nr 3);
– plany zakładów o zasięgu krajowym (zał. nr 4).

§ 4
1. Nakłady na środki trwałe (zakup, budowa lub modernizacja) w 

jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych mogą być 
ponoszone przy zachowaniu płynności finansowej.

2. Przy podejmowaniu decyzji o nakładach na środki trwałe należy 
uwzględnić efekty, które powinny być osiągnięte, m.in.: poprawa 
funkcjonalności działania jednostek organizacyjnych, obniżka 
kosztów, ochrona majątku Skarbu Państwa.

3. W uzasadnionych przypadkach dyrektor RDLP zgodnie z § 12 
ust. 2 rozporządzenia RM, o którym mowa wyżej, może centrali-
zować część odpisów amortyzacyjnych i określać ich przezna-
czenie.

§ 5
1. Dyrektorzy regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych 

niezwłocznie wprowadzą do stosowania plany jednostek nadzo-
rowanych.

2. Kopie zarządzeń w sprawie wprowadzenia planów jednostek 
nadzorowanych należy przesłać do DGLP w terminie do dnia 18 
maja br. 

§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą 

obowiązywania od dnia 1 stycznia 2018 r.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Andrzej Konieczny

1 Art. 33. 1. ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 788 ze zm.) stanowi, że „Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy 
dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych”.

2 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 
dnia 18 maja 1994 r.; w § 6 Statut Lasów Państwowych stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przepisy wykonawcze do ustawy, 
a także innych przepisów prawnych, Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.

3 W § 8 ust. 1 pkt 2 Statut Lasów Państwowych stanowi, że „Dyrektor Generalny ustala w szczególności zasady sporządzania i realizacji planów gospodarczo-finanso-
wych Lasów Państwowych”.

4 § 6 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym 
Lasy Państwowe (Dz. U. Nr 134 poz. 692) stanowi, że „Plan finansowo-gospodarczy Lasów Państwowych obejmuje plan Dyrekcji Generalnej i plany dyrekcji regio-
nalnych, zatwierdzane przez Dyrektora Generalnego”.
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ZARZĄDZENIE NR 28
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 27 kwietnia 2018 r.

w sprawie wprowadzenia 
„Instrukcji wyznaczania docelowej sieci drogowej nadleśnictwa”

OB.011.15.2018

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.  
o lasach1, w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa 
Leśnego Lasy Państwowe2, w wykonaniu zadania Dyrektora Gene-
ralnego Lasów Państwowych, o którym mowa w art. 33 ust. 3 pkt 33, 
postanawiam, co następuje:

§ 1
1. Wprowadzam do stosowania w jednostkach organizacyjnych 

Lasów Państwowych znowelizowaną „Instrukcję wyznaczania 
docelowej sieci drogowej nadleśnictwa” (zwaną dalej Instrukcją), 
stanowiącą integralny załącznik do niniejszego zarządzenia. 

2. Załączniki do Instrukcji stanowią pliki udostępnione tylko elektro-
nicznie.

§ 2
Instrukcja ma charakter informacyjno-interpretacyjny, powstały 

według aktualnego stanu prawnego i nie zwalnia pracowników PGL 
LP od śledzenia zmian obowiązujących przepisów prawa oraz ich 
stosowania.

§ 3
1. Nadleśnictwa, które w chwili wejścia w życie niniejszego zarzą-

dzenia posiadają ekspertyzy docelowej sieci drogowej nadleś- 
nictwa wykonane po dniu 1 stycznia 2012 r., zapewniają dosto-
sowanie posiadanych ekspertyz do wymogów Instrukcji w 
terminie do dnia 31 grudnia 2019 r.

2. Nadleśnictwa, które w chwili wejścia w życie niniejszego zarzą-
dzenia posiadają ekspertyzy docelowej sieci drogowej nadleś- 
nictwa wykonane przed dniem 1 stycznia 2012 r. albo nie posia-
dają takich opracowań, zapewniają wykonanie nowych ekspertyz 
zgodnie z wymogami Instrukcji w terminie do dnia:
1) 31 grudnia 2019 r. – jeżeli plan urządzenia lasu dla danego 

nadleśnictwa obowiązuje do dnia 31 grudnia 2020 r.;
2) 31 grudnia 2020 r. – w pozostałych przypadkach.

§ 4
1. Dane o charakterze przestrzennym znajdujące się w opraco-

waniu, wykonanym zgodnie z Instrukcją, stanowią dane źródłowe 
wewnętrzne do Standardu Leśnej Mapy Numerycznej, opisane 
w § 141 lit. a „Instrukcji urządzania lasu” stanowiącej załącznik 
do Zarządzenia nr 55 Dyrektora Generalnego Lasów Państwo-
wych z dnia 21 listopada 2011 r. (zwanej dalej IUL).

2. Informacje znajdujące się w opracowaniu, wykonanym zgodnie 
z Instrukcją, wykonawca projektu planu urządzenia lasu powi-
nien wykorzystać przy tworzeniu części planistycznej opisu ogól-
nego nadleśnictwa w rozdziale „Określenie kierunkowych zadań 
z zakresu ochrony lasu, w tym ochrony przeciwpożarowej, wraz 
z mapami przeglądowymi” (§ 103 ust. 3 pkt 4 IUL) oraz w 
rozdziale „Określenie potrzeb w zakresie infrastruktury tech-
nicznej, w tym turystyki i rekreacji” (§ 108 ust. 1 pkt 1 IUL).

3. W nadleśnictwach w których wyznaczono docelową sieć 
drogową zgodnie z Instrukcją, wykonawca projektu planu urzą-
dzenia lasu przyjmuje przebieg oraz szerokość dróg do wyzna-
czenia liniowych wyłączeń taksacyjnych na podstawie przekaza-
nych przez nadleśnictwo danych docelowej sieci drogowej.

4. Różnice w przebiegu dróg wchodzących w skład docelowej sieci 
dróg, stwierdzone podczas taksacji lasu, wykonawca projektu 
planu urządzenia lasu zgłasza nadleśniczemu, który podejmuje 
decyzję o ich ewentualnej korekcie w ramach prac nad projektem 
planu urządzenia lasu.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Andrzej Konieczny
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Załącznik do Zarządzenia nr 28
 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych

 z dnia 27 kwietnia 2018 r.

INSTRUKCJA WYZNACZANIA
docelowej sieci drogowej nadleśnictwa
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I. WSTĘP

Leśna sieć drogowa nadleśnictwa musi być dostosowywana do 
aktualnych uwarunkowań gospodarczych i przyrodniczych. Pozy-
tywne skutki racjonalizacji sieci dróg leśnych to przede wszystkim: 
właściwa organizacja ruchu pojazdów mechanicznych po ściśle 
określonych drogach, pokonywanie odcinków dróg leśnych w okre-
ślonym czasie bez uciążliwych przestojów związanych ze złym 
stanem drogi, lepsze udostępnienie lasu do celów ochrony przeciw-
pożarowej, usprawnienie użytkowania lasu.

Projekt docelowej sieci drogowej, poza racjonalizacją ponoszo-
nych nakładów na inwestycje drogowe i redukcją kosztów związa-
nych z pozyskaniem i zrywką drewna, może być pomocny w 
pozyskiwaniu środków zewnętrznych na infrastrukturę drogową.

Opracowanie powinno zawierać:
– Projekt docelowej sieci dróg leśnych, w tym leśnych szlaków 

stałych wchodzących w skład docelowej sieci i składnic drewna, 
która zapewni sprawną komunikację na terenie nadleś- 
nictwa, uwzględniając potrzeby podmiotu w zakresie gospo-
darki leśnej. Docelowa sieć dróg, usprawniając prowadzenie 
gospodarki leśnej, ma za zadanie spełnić potrzeby związane z 
wywozem drewna, wykonywaniem zabiegów hodowlanych i 
ochronnych, zabezpieczeniem przeciwpożarowym oraz spra-
wowaniem pozostałych funkcji lasu. Istotnym założeniem do 
projektu jest równomierne udostępnienie kompleksów leśnych 
oraz enklaw gruntów obcych znajdujących się w otoczeniu 
gruntów będących własnością Skarbu Państwa. Prawidłowo 
zaplanowana sieć dróg leśnych zapewnia sprawne powią-
zanie z systemem dróg publicznych oraz dróg głównych i stra-
tegicznych sąsiadujących nadleśnictw.

– Stan aktualny docelowej sieci dróg leśnych, leśnych szlaków 
stałych (wchodzących i niewchodzących w skład docelowej 
sieci) i składnic drewna oraz obiektów towarzyszących 
(parkingi, miejsca postoju itp.) w połączeniu z systemem 
komunikacyjnym sieci dróg publicznych oraz dróg głównych i 
strategicznych nadleśnictw sąsiadujących (inwentaryzacja 
stanu aktualnego). 

– Plik wymiany danych XML do zasilenia systemu informatycz-
nego Lasów Państwowych zawierający docelową sieć 
drogową nadleśnictwa oraz leśne szlaki stałe niewchodzące 
w skład docelowej sieci, o strukturze i zawartości zgodnej z 
załącznikami od nr 1 do nr 6.

Projekt docelowej sieci drogowej nadleśnictwa powinien wyko-
rzystywać zalecenia opisane w „Wytycznych prowadzenia robót 
drogowych w lasach”, wprowadzonych Zarządzeniem nr 16 Dyrek-
tora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 19 marca 2014 r.  
w sprawie dopuszczenia do wykorzystania w jednostkach organiza-
cyjnych Lasów Państwowych „Wytycznych prowadzenia robót 
drogowych w lasach”.

Opracowanie, powstałe na podstawie niniejszej Instrukcji, powinno 
nosić tytuł „Projekt docelowej sieci drogowej nadleśnictwa”.

II. METODYKA WYKONANIA PROJEKTU DOCELOWEJ SIECI 
DROGOWEJ

A. GŁÓWNE CZYNNIKI, KTÓRE NALEŻY UWZGLĘDNIAĆ,  
PROJEKTUJĄC DOCELOWĄ SIEĆ DROGOWĄ

1. Zachowanie wymogów przeciwpożarowych, ochrona lasu
Odległość pomiędzy dowolnym punktem położonym w lesie a 

najbliższą drogą spełniającą również funkcję dojazdu pożarowego, 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 22 marca 
2006 r. w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciw-
pożarowego lasów (Dz. U. Nr 57 poz. 405 z późn. zmian.), nie 
powinna przekraczać:

l 750 m – dla lasów zaliczonych do I kategorii zagrożenia 
pożarowego,

l 1500 m – dla lasów zaliczonych do II i III kategorii zagrożenia 
pożarowego.

W praktyce prawidłowo zaprojektowana sieć dojazdów pożaro-
wych, spełniająca wymogi ww. rozporządzenia i uwzględniająca 
drogi publiczne, powinna całkowicie wypełniać potrzeby transpor-
towe nadleśnictwa. Uzupełnić ją można tylko niezbędnymi drogami   
i szlakami stałymi po przeprowadzeniu analizy ekonomicznej, w 
której alternatywą dla ich budowy byłoby wydłużenie odległości 
zrywki, pamiętając, że docelowa sieć dróg nadleśnictwa spełnia 
zdecydowanie szerszy zakres zadań.

W wielu mniejszych kompleksach udostępnienie dla celów 
ochrony ppoż. jest zapewnione przez drogi publiczne. Na potrzeby 
transportu drewna wystarczające jest zaprojektowanie zjazdu z 
drogi publicznej na składnicę doraźną lub zaprojektowanie skład-
nicy doraźnej w pobliżu drogi wewnętrznej innej własności (po 
uzgodnieniu z zarządcą danej drogi), na którą możliwy jest wywóz. 
Na potrzeby gospodarcze kompleksy takie mogą być udostępniane 
drogami bocznymi, dojazdowymi lub leśnymi szlakami stałymi.

2. Aspekty ekonomiczne i prawne
Układ dróg leśnych powinien być w maksymalnym stopniu 

dostosowany do sieci dróg publicznych, szczególnie dróg woje-
wódzkich i krajowych, w razie konieczności wykorzystywać drogi 
wewnętrzne innych własności jako drogi dojazdowe po uzyskaniu 
pisemnej zgody właściciela (stroną w uzyskaniu takiej zgody jest 
nadleśnictwo). 

Drogi gminne i powiatowe często mają lub mogą mieć w przy-
szłości ograniczenia tonażowe ograniczające lub uniemożliwiające 
ich wykorzystywanie w roli ciągów komunikacyjnych do wywozu 
drewna i transportu maszyn leśnych. 

Projektując docelową sieć dróg nadleśnictwa, należy:
– uwzględnić ograniczenia występujące na drogach publicz-

nych i wewnętrznych innych własności;
– zwrócić uwagę na możliwość lokalizacji zjazdów (aspekty 

techniczne związane z klasą techniczną dróg publicznych) z 
dróg publicznych oraz innej własności na projektowane drogi 
leśne, oraz na możliwość utrzymywania zjazdów na istnieją-
cych drogach leśnych;

– uwzględnić realizowane i planowane w regionie zewnętrzne 
zamierzenia inwestycyjne mogące mieć wpływ na układ sieci 
dróg publicznych, kolei itp.;

– uwzględnić istniejącą i planowaną sieć dróg leśnych sąsiadu-
jących nadleśnictw;

– uwzględnić istniejące i projektowane inwestycje wspólne 
(nakłady i koszty nadleśnictwa na drogi będące w zarządzie 
innych instytucji) oraz drogi udostępnione do ruchu publicz-
nego;

– określić lokalizację składnic leśnych, możliwości pokony-
wania przeszkód terenowych (np. jarów, rzek) oraz inne 
elementy wpływające na ekonomiczną i przyrodniczą zasad-
ność budowy drogi;

– uwzględnić również przewidywaną dla danego terenu tech-
nologię pozyskania surowca drzewnego.

Dobrze zaprojektowana sieć drogowa ma za zadanie udostęp-
niać cały obszar leśny na okres nie krótszy niż 30 lat. „Projekt doce-
lowej sieci drogowej nadleśnictwa” aktualizuje się co 20 lat, a 
nadleśnictwo aktualizuje dane dotyczące istniejącej sieci drogowej 
co najmniej raz w roku (po przeprowadzeniu przeglądu okresowego 
stanu technicznego dróg leśnych, szlaków stałych oraz obiektów 
infrastruktury drogowej po zimie, po przebudowaniu drogi lub 
szklaku stałego oraz po wybudowaniu projektowanej drogi).

W przypadkach koniecznych, wynikających z „Projektu docelo-
wej sieci drogowej”, należy przeprojektować sieć istniejących 
dojazdów pożarowych do racjonalnego układu niezależnie od 
obowiązującego planu ochrony ppoż. nadleśnictwa. W takich przy-
padkach niezbędne są uzgodnienia z właściwym miejscowo 
Komendantem Wojewódzkim PSP, dla lasów I i II kategorii zagroże-
nia pożarowego tożsame z prowadzonymi w trakcie tworzenia 
nowego planu urządzenia lasu.

Uzgodnienie połączeń dróg leśnych z docelowej sieci (w tym 
dojazdów pożarowych) z sąsiednimi nadleśnictwami powinno 
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nastąpić w formie uzgodnienia pisemnego pomiędzy jednostkami 
LP przy udziale wykonawcy opracowania docelowej sieci drogowej 
dla nadleśnictwa (zwanego dalej Wykonawcą). Część dróg łączą-
cych się z sąsiednimi jednostkami będzie spełniała rolę drogi stra-
tegicznej. Przebieg dróg strategicznych (np. łączących dwa 
nadleśnictwa) powinien być uzgadniany między nadleśnictwami.

 
3. Specyfika ukształtowania terenu 

Przy projektowaniu docelowej sieci dróg leśnych i stałych szla-
ków leśnych w nadleśnictwach górskich oraz na terenach o niere-
gularnej siatce podziału sieć drogową należy kształtować 
indywidualnie, dążąc do maksymalnego wykorzystania istniejącej 
sieci komunikacyjnej – w tym dróg publicznych oraz linii podziału 
powierzchniowego. Należy również wykorzystywać drogi innej 
własności, pełniące funkcje dojazdów do kompleksów leśnych, w 
których zlokalizowane będą jedynie place składowe. W każdym 
przypadku należy unikać rozwiązań wymagających wykonania 
dużych robót ziemnych – zwłaszcza podcinania wysokich stoków 
grożących wywołaniem procesów erozyjnych, w miarę możliwości 
omijać tereny bagienne i podmokłe, a także minimalizować naru-
szenia istniejącej sieci naturalnych cieków wodnych, uwzględnia-
jąc uwarunkowania przyrodnicze. W trudnych warunkach 
terenowych (tereny podmokłe, stoki o dużym nachyleniu itp.), 
uzasadnienie ma znaczne wydłużanie zrywki ponad średnie 
stosowane w danym nadleśnictwie jako alternatywa dla budowy 
kosztownych dróg.

4. Uwarunkowania przyrodnicze
Przy projektowaniu docelowej sieci drogowej należy mieć na 

uwadze minimalizowanie negatywnych skutków późniejszej reali-
zacji dróg leśnych i wpływu eksploatacji na środowisko przyrodni-
cze, ograniczając do niezbędnego minimum ingerencję w przyległe 
drzewostany oraz stosunki gruntowo-wodne w szczególności 
poprzez:

– wytyczenie przebiegu projektowanych dróg przy maksy-
malnym wykorzystaniu istniejącej sieci komunikacyjnej,

– zachowanie istniejącego systemu cieków i zbiorników 
wodnych oraz bagien i torfowisk (ze szczególnym uwzględ-
nieniem wykonanych projektów retencyjnych).

Projektując sieć dróg leśnych na obszarach objętych formami 
ochrony przyrody, o których mowa w ustawie o ochronie przyrody, 
należy uwzględnić wymagania określone dla danego obszaru.

B. ORGANIZACJA PRAC PODCZAS WYKONYWANIA PROJEKTU 
DOCELOWEJ SIECI DROGOWEJ

Z uwagi na obecnie wymaganą szczegółowość opisu dróg leś-
nych i leśnych szlaków stałych oraz obiektów towarzyszących 
drogom opracowanie docelowej sieci dróg leśnych należy wykonać 
w oparciu o szczegółową inwentaryzację terenową.

Zalecane jest wprowadzenie pisemnych odbiorów poszczegól-
nych etapów prac podczas tworzenia opracowania docelowej sieci 
dróg nadleśnictwa według załączonego schematu:

Wykonawca Zamawiający
Umowa na wykonanie projektu docelowej sieci drogowej (dróg leśnych oraz leśnych szlaków stałych uwzględniającą i zawierającą drogi 
publiczne i wewnętrzne innych własności)

Wykaz materiałów do przekazania przez Zamawiającego

Przekazanie zamówionych materiałów

Prace przygotowawcze:
– rozpoznanie sieci dróg publicznych i wewnętrznych innych własności,
– określenie sieci dróg leśnych i leśnych szlaków stałych podlegającej 

inwentaryzacji

Konsultacje oraz akceptacja sieci dróg leśnych 
i leśnych szlaków stałych podlegającej inwentaryzacji, uwzględ-
niając drogi publiczne oraz wewnętrzne innych własności

Prace terenowe – etap I:
– inwentaryzacja dróg leśnych i leśnych szlaków stałych uwzględ-
niająca drogi publiczne oraz wewnętrzne innych własności
Prace kameralne – etap I:
– projekt wstępny docelowej sieci w postaci mapy + wstępne zesta-

wienia,
– plik XML zasilający bazę danych SILP

Konsultacje oraz analiza wstępnie opracowanej przez Wykonawcę 
docelowej sieci dróg leśnych i leśnych szlaków uwzględniająca 
drogi publiczne oraz wewnętrzne innych własności (możliwa 
konieczność zmian w sieci wraz z ponownymi pracami tereno-
wymi). Docelowo, przy wykorzystaniu aplikacji znajdującej się w 
nowym module Infrastruktura → Mapa → Drogi-model, sprawdze-
nie prawidłowości oraz kompletności pliku XML zasilającego bazę 
danych SILP oraz sprawdzenie prawidłowości wyliczania potoków 
ładunku drewna w oparciu o pobrane z PUL dane wskaźnikowe w 
module Mapa → Drogi-analizy

Prace terenowe – etap II (jeśli stwierdzono 
ich konieczność we wcześniejszym etapie):
– inwentaryzacja dróg leśnych i leśnych szlaków stałych, koniecz-

ność dokonania zmian w sieci po przeprowadzonych konsulta-
cjach i testach pliku XML

Prace kameralne – etap II:
– przygotowanie danych do SILP – plik XML,
– przygotowanie danych opisowych, zestawień oraz map
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Przekazanie opracowania

– Analiza opracowanej przez Wykonawcę docelowej sieci dróg leśnych 
i leśnych szlaków uwzględniająca drogi publiczne oraz wewnętrzne 
innych własności na podstawie danych opisowych, zestawień oraz 
map.

– Docelowo, przy wykorzystaniu aplikacji znajdującej się w nowym 
module Infrastruktura → Mapa → Drogi-model, sprawdzenie prawi-
dłowości pliku XML zasilającego bazę danych SILP) oraz sprawdze-
nie prawidłowości wyliczania potoków ładunku drewna w oparciu o 
pobrane z PUL dane wskaźnikowe w module Mapa → Drogi-analizy

Zatwierdzenie opracowania

Protokolarny odbiór opracowania przez Zamawiającego

1. Materiały do udostępnienia przez Zamawiającego
Przed przystąpieniem do prac nad projektem docelowej sieci 

drogowej nadleśniczy powołuje zespół do spraw koordynacji prac i 
odbioru opracowania, wyznaczając osobę koordynatora, który 
będzie upoważniony do bieżących kontaktów z Wykonawcą w trak-
cie realizacji opracowania. 

Nadleśniczy wraz z zespołem (zwany dalej Zamawiającym) 
przygotowuje i przekazuje Wykonawcy projektu następujące mate-
riały:

– aktualne warstwy leśnej mapy numerycznej;
– istniejące opracowania dotyczące sieci drogowej nadleś- 

nictwa (jeśli były wykonywane);
– Bazę Danych Obiektów Topograficznych (zwaną dalej 

BDOT), obejmującą warstwę „Sieć dróg i kolei” na obszarze 
nadleśnictwa wraz z jego otoczeniem (nadleśnictwo wystę-
puje drogą służbową do Zakładu Informatyki Lasów Państwo-
wych o udostępnienie powyższego pliku danych);

– informacje o lokalizacji obszarów górniczych, osuwiskowych, 
zalewowych itp.;

– obowiązujący plan ochrony przeciwpożarowej dla nadleś- 
nictwa wraz z aktualnym dokumentem „Sposoby postępo-
wania nadleśnictwa na wypadek powstania pożaru lasu”;

– dane z bazy SILP na temat infrastruktury drogowej oraz inne 
dane konieczne do uwzględnienia przy racjonalizacji sieci 
drogowej (lokalizacja linii energetycznych, rurociągów i gazo-
ciągów, linii kolejowych itp.);

– plan urządzenia lasu wraz z aktualną bazą programu Taksator;
– dane o drogach innych własności, na które nadleśnictwo 

ponosiło nakłady i koszty (wspólne przedsięwzięcia drogowe) 
i które powinny być wykorzystane w docelowej sieci dróg;

– wykaz dróg, na których ustanowiono służebność drogi 
koniecznej, oraz dróg dzierżawionych przez nadleśnictwo;

– wykaz dróg nadleśnictwa udostępnionych do ruchu publicznego;
– wykaz zjazdów z dróg publicznych, na temat których nadleś- 

nictwo ma informacje, z wyszczególnieniem zjazdów uzgod-
nionych z zarządcami dróg;

– dostępne materiały teledetekcyjne (np.: ISOK, ortofotomapę);
– aktualne karty przeglądów okresowych dróg;
– dostępne projekty wykonawcze dróg (maksymalnie z ostat-

nich 5 lat);
– informacje o lokalizacji istniejących i projektowanych form 

ochrony przyrody oraz innych obiektów cennych przyrod-
niczo i kulturowo, mogących mieć wpływa na przebieg 
projektowanej sieci drogowej (zabytki, stanowiska archeolo-
giczne, cmentarze itp.);

– inne informacje newralgiczne w ocenie Zamawiającego, 
konieczne do uwzględnienia podczas prac projektowych (w 
tym uwagi służb terenowych, np. nieprzekraczalne cieki 
wodne, wąwozy, wzniesienia, wydmy, grunty obce, drogi 
ekspresowe i autostrady itp.).

Wykonawca projektu dokonuje analizy otrzymanych od Zama-
wiającego materiałów pod kątem ich przydatności do dalszych 
prac. Przekazanie materiałów i ich przyjęcie do dalszych prac przez 
Wykonawcę następuje protokolarnie.

2. Prace przygotowawcze (Wykonawca)
W ramach prac przygotowawczych Wykonawca projektu, w 

oparciu o materiały przekazane wcześniej przez Zamawiającego, 
materiały zebrane od zarządców dróg publicznych oraz innych 
własności, BDOT, Strategię rozwoju transportu z perspektywą do 
roku 2030 oraz perspektywami rozwoju dróg krajowych, wojewódz-
kich, powiatowych i gminnych, ISOK, ortofotomapy, wizji w terenie 
oraz konsultacji z koordynatorem nadleśnictwa i leśniczymi – doko-
nuje analizy: 

– istniejącej sieci komunikacyjnej i linii podziału powierzchnio-
wego nadleśnictwa pod kątem zaprojektowania na nich 
docelowej sieci drogowej;

– istniejących opracowań dotyczących sieci drogowej nadleś- 
nictwa pod względem wykorzystania zaprojektowanych tam 
połączeń komunikacyjnych;

– aktualnych map ochrony przeciwpożarowej dla nadleśnictwa 
pod względem udostępnienia istniejących obiektów (dojazdy 
pożarowe, punkty czerpania wody, dojazdy do punktów czer-
pania wody, zbiorniki itp.); Wykonawca powinien zapropo-
nować ewentualne zmiany w przebiegach dojazdów 
pożarowych, uwzględniając wszelkie aspekty związane z 
dostępnością terenów;

– możliwości wykorzystania inwestycji wspólnych w sieci trans-
portowej;

– możliwości wyjazdu na drogi innych własności, w przy-
padku dróg publicznych (krajowe, wojewódzkie, powia-
towe, gminne) wraz z perspektywami ich rozwoju, również, 
jeśli to możliwe, dróg będących w zarządzie innych 
podmiotów (z podaniem przez Wykonawcę źródła pozy-
skania danych);

– sieci dróg innych własności pod względem możliwości 
dojazdu do wszystkich kompleksów leśnych, w tym w 
uzasadnionych ekonomicznie przypadkach ewentualnego 
przejmowania dróg innych własności;

– ustalonych w porozumieniu z nadleśnictwem punktów 
newralgicznych (uniemożliwiających przeprowadzenie drogi) 
oraz koniecznych (wymaganych w sieci komunikacyjnej);

– istniejących i potencjalnych konfliktów w funkcjonowaniu 
projektowanej sieci drogowej (w tym ograniczenia w ruchu 
pojazdów);

– połączeń z siecią dróg leśnych sąsiednich nadleśnictw ze 
wskazaniem ewentualnych dróg strategicznych; 

– czynników decydujących o gęstości i przebiegu docelowej 
sieci drogowej (planowana wielkość pozyskania, technologie 
pozyskania, ochrona przyrody, kategoria zagrożenia pożaro-
wego lasu itp.);

– uwzględnienia aspektów przyrodniczych (lokalizacja rezer-
watów, otulin parków narodowych, strefy ochrony gniazd, 
pozostałe formy ochrony przyrody).

3. Prace projektowe (Wykonawca)
Prace projektowe obejmują: wstępne przyjęcie założeń do 

projektu docelowej sieci drogowej, ich weryfikację i ostateczne 
zatwierdzenie układu projektowanej sieci drogowej. 
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W ramach wstępnych założeń do projektu sieci drogowej należy:
– zidentyfikować bariery transportowe (punkty newralgiczne);
– wstępnie zaprojektować przebieg dróg głównych, bocznych i 

dojazdowych oraz leśnych szlaków stałych wchodzących w 
skład docelowej sieci dróg leśnych wraz z uwzględnieniem 
dróg strategicznych, dróg publicznych oraz dróg wewnętrz-
nych innej własności;

– uzgodnić z Zamawiającym ewentualny przebieg dróg strate-
gicznych dla połączeń z siecią dróg leśnych sąsiednich 
nadleśnictw; w takim przypadku Zamawiający dokonuje 
uzgodnień z sąsiadującymi nadleśnictwami w formie 
pisemnej i uzyskuje akceptację właściwej RDLP;

– w pracach projektowych uwzględnić elementy mogące mieć 
wpływ na koszty wykonania drogi, na przykład warunki 
geotechniczne itp.;

– wstępnie nadać numery dla dróg objętych projektem (w 
uzgodnieniu z Zamawiającym);

– wstępnie zaprojektować lokalizacje składnic drewna.
Wykonawca konsultuje wstępne założenia do projektu z Zama-

wiającym i po uzyskaniu jego akceptacji w formie pisemnej przystę-
puje do prac weryfikacyjnych. 

W ich ramach należy:
– dokonać terenowej weryfikacji wstępnych założeń do projektu 

sieci drogowej, weryfikacji polegającej m.in. na sprawdzeniu 
możliwości przeprowadzenia drogi, występowania barier 
naturalnych i sztucznych oraz innych czynników ograniczają-
cych lub uniemożliwiających przeprowadzenie drogi;

– określić alternatywny przebieg dróg w miejscach występo-
wania przeszkód;

– zweryfikować połączenia z drogami publicznymi – rozumia-
nymi jako przedłużenia dróg publicznych – oraz możliwość 
lokalizacji zjazdów z dróg publicznych na nowo projektowane 
drogi leśne, wchodzące w skład projektowanej docelowej 
sieci dróg (weryfikacja perspektywy rozwoju sieci dróg 
publicznych oraz sprawdzenie, czy projektowany zjazd znaj-
duje się w miejscu spełniającym wymagania dla zjazdów 
według danej klasy technicznej drogi zgodnie z rozporządze-
niem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie [Dz. U. z 2016 poz. 124]) oraz 
uzyskać opinię właściwych zarządców dróg publicznych 
odnośnie projektowanej lokalizacji zjazdów;

– uzyskać informacje dotyczące dojazdów do dróg publicznych 
przez grunty innych własności, w tym ustalić właściciela 
innych dróg wewnętrznych koniecznych do funkcjonowania 
docelowej sieci dróg leśnych, pozyskując dane z ewidencji 
gruntów lub ksiąg wieczystych. Przed przystąpieniem do 
korzystania z tych dojazdów Zamawiający powinien uzyskać 
pozytywne opinie właścicieli tych dróg odnośnie możliwości 
ich wykorzystania do transportu leśnego i w późniejszym 
czasie podpisać stosowne umowy.

Zatwierdzenie przez Zamawiającego ostatecznego układu 
projektowanej sieci drogowej należy przeprowadzić w formie 
pisemnej.

Konsultacje wstępnych założeń do projektu sieci drogowej oraz 
ustalenie ostatecznego układu projektowanej sieci drogowej mogą 
wymagać uzyskania aprobaty właściwej RDLP (na jej wniosek).

4. Prace związane z opisem dróg leśnych (Wykonawca)
Wskazówki związane z poprawnym opisem dróg i obiektów 

towarzyszących znajdują się w Informacjach dla wykonawcy inwen-
taryzacji – załącznik nr 8. W ramach prac należy wykonać:

– nadanie numerów dróg objętych projektem,
– pomiar parametrów geometrycznych i technicznych dróg 

leśnych oraz leśnych szlaków stałych wchodzących w skład 
docelowej sieci w terenie (zgodnie z wymaganiami popraw-
ności geometrii oraz atrybutów – załącznik nr 5 – oraz listą 
atrybutów wymaganych podczas inwentaryzacji – załącznik 
nr 6),

– przygotowanie bazy danych geometrycznych i danych opiso-
wych (wg załączonej struktury pliku wymiany danych XML) 
zawierających docelową sieć drogową nadleśnictwa oraz 
leśne szlaki stałe niewchodzące w skład docelowej,

– zaplanowanie pilności działań w kierunku osiągnięcia doce-
lowej sieci dróg (określenie pilności prac remontowych oraz 
inwestycyjnych w zestawieniu z planowanym pozyskaniem 
drewna) na najbliższe 10 lat.

5. Odbiór opracowania
Kontroli poprawności wyznaczania przebiegu osi dróg dokonuje 

się na podkładzie numerycznego modelu terenu w rozdzielczości 
piksela 1 m w skali 1 : 20 00. Za dane poprawne uznaje się geome-
trię wyznaczającą przebieg osi drogi nieodbiegającą bardziej niż 
+/– 2 piksele (2 metry) od widocznego przebiegu drogi; ta kontrola 
dotyczy tylko dróg znajdujących się w sieci docelowej. W przy-
padku jednostek, na których obszarze NMT jest niekompletny, 
kontrolę poprawności geometrii przeprowadza się na ortofotoma-
pie.

Odbiór opracowania odbywa się po przyjęciu pliku wymiany 
danych XML przez aplikacje w SILP oraz potwierdzeniu poprawno-
ści merytorycznej wykonanych prac przez Zamawiającego. Zaleca 
się wprowadzanie do umów okresu minimum 30 dni roboczych na 
sprawdzenie zawartości elektronicznej wersji opracowania pod 
względem merytorycznym.

Dokumentem potwierdzającym odbiór opracowania jest protokół 
odbioru przygotowany przez powołany zespół i zgodny z zapisami 
umowy zawartej z Wykonawcą.

III. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

A. CZĘŚĆ OPISOWA

Część opisowa powinna zawierać:
1) Podstawę formalną wykonania opracowania.
2) Cel oraz metodykę przyjętą do wykonania prac.
3) Charakterystykę otoczenia i uwarunkowania komunikacji w 

nadleśnictwie ze szczególnym zwróceniem uwagi na stoso-
wane technologie prac leśnych, ochronę przeciwpożarową, 
formy ochrony przyrody, planowane inwestycje w regionie, 
szlaki migracyjne dla zwierząt (przejścia dla zwierząt) itp.

4) Ogólną charakterystykę obecnego stanu sieci drogowej.
5) Określenie kryteriów decydujących o docelowej sieci 

drogowej (sposób pozyskania surowca drzewnego, rodzaj 
zrywki, ochrona ppoż., ochrona przyrody, warunki geotech-
niczne i in.).

6) Aktualny wskaźnik gęstości dróg oraz wskaźnik wyliczony dla 
docelowej sieci drogowej dróg leśnych.

7) Aktualny wskaźnik gęstości dróg oraz wskaźnik wyliczony dla 
docelowej sieci drogowej dróg leśnych oraz dróg publicz-
nych.

8) Opis przebiegu i stanu technicznego dróg leśnych w doce-
lowej sieci drogowej, w tym dojazdów pożarowych, oraz 
określenie lokalizacji obiektów towarzyszących – w tym stanu 
połączenia dróg leśnych z drogami publicznymi.

9) Pilność prac remontowych i inwestycyjnych w ramach opra-
cowanej docelowej sieci drogowej na okres najbliższych  
10 lat.

B. CZĘŚĆ TABELARYCZNA 

Część tabelaryczna powinna zawierać opis stanu aktualnego 
dróg objętych projektem docelowej sieci drogowej:

1) Zestawienia istniejących dróg leśnych (nr drogi, kilometraż 
początkowy i końcowy odcinka, rodzaj nawierzchni, stan 
techniczny, liczba mijanek, liczba przepustów i obiektów 
mostowych, liczba znaków pionowych, powierzchnia m2).

2) Zestawienie projektowanych dróg leśnych (nr drogi, długość, 
rodzaj drogi, uwagi).
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3) Zestawienia urządzeń drogowych:
a) wykaz istniejącego oznakowania pionowego na drogach 

leśnych (nr drogi, lokalizacja w ramach drogi – kilometraż, 
kod znaku zgodnie z Kodeksem drogowym, nazwa – opis 
znaku, materiał, z jakiego jest wykonany znak, stan tech-
niczny, uwagi);

b) wykaz przepustów na drogach leśnych (nr drogi, lokali-
zacja w ramach drogi – kilometraż, rodzaj obiektu, mate-
riał, z jakiego wykonany jest obiekt, średnica [m], stan 
techniczny, drożność, uwagi);

c) wykaz konstrukcji oporowych i barier ochronnych na 
drogach leśnych (nr drogi, lokalizacja w ramach drogi – 
kilometraż, rodzaj konstrukcji, materiał, z jakiego wyko-
nany jest obiekt, stan techniczny, uwagi);

d) wykaz przejazdów kolejowych na drogach leśnych (nr 
drogi, lokalizacja w ramach drogi – kilometraż, status 
czynny/nieczynny); 

e) wykaz zjazdów z dróg publicznych i innej własności (nr 
drogi publicznej, kategoria drogi publicznej, klasa drogi 
publicznej, nr zjazdu, status [uzgodniony/nieuzgodniony], 
nr drogi leśnej, uwagi).

4) Wykaz dróg leśnych stanowiących dojazdy pożarowe (nr 
drogi leśnej, nr dojazdu ppoż., lokalizacja dojazdu w ramach 
drogi – kilometraż początkowy i końcowy odcinka, stan tech-
niczny, uwagi).

5) Wykaz dróg leśnych dopuszczonych do ruchu publicznego 
(nr drogi leśnej, lokalizacja w ramach drogi – kilometraż 
początkowy i końcowy odcinka, rodzaj drogi stan techniczny, 
uwagi).

6) Wykaz dróg i opis punktów charakterystycznych wymagają-
cych odpowiedniego oznakowania, w szczególności 
dojazdów pożarowych, przejazdów kolejowych, miejsc 
niebezpiecznych, odcinków dopuszczonych do ruchu 
publicznego itp. (nr drogi leśnej, rodzaj obiektu, lokalizacja w 
ramach drogi – kilometraż początkowy i końcowy odcinka, 
uwagi).

7) Zestawienie i opis dróg, na których ustanowiono służebność 
drogi koniecznej oraz dzierżawę (nr drogi leśnej, lokalizacja 
w ramach drogi – kilometraż początkowy i końcowy odcinka, 
rodzaj drogi stan techniczny, uwagi).

8) Zestawienie i opis dróg wewnętrznych innej własności (w tym 
rodzaj własności i właściciel), stanowiących niezbędne 
uzupełnienie docelowej sieci drogowej nadleśnictwa, w tym 
dróg do ewentualnego przejęcia (nr drogi, długość, rodzaj 
drogi, właściciel, uwagi).

9) Zestawienie obiektów mostowych na drogach objętych opraco-
waniem – dotyczy również obiektów niezakwalifikowanych jako 
odrębne obiekty mostowe (nr drogi, lokalizacja w ramach drogi 
– kilometraż, rodzaj obiektu, materiał, z jakiego wykonany jest 
obiekt, długość [m], szerokość [m], stan techniczny, uwagi).

C. CZĘŚĆ KARTOGRAFICZNA

1) Mapy analogowe docelowej sieci drogowej:
a) przeglądowa całego nadleśnictwa (skala 1 : 25 000,  

w przypadku większych nadleśnictw 1 : 50 000, oraz 
mapy dla poszczególnych obrębów 1 : 25000, oraz mapy 
poszczególnych leśnictw 1 : 10 000),

b) inne wg potrzeb jednostki,

c) mapa projektowanych przebiegów dróg nowych i zmienia-
jących przebieg (załącznik do cz. tabelarycznej pkt 2).

Mapa przeglądowa powinna zawierać:
– przebieg dróg publicznych, w tym: autostrad, dróg ekspreso-

wych, krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych, 
oraz dróg innych własności mających znaczenie w sieci 
drogowej nadleśnictwa (tworząc bariery transportowe lub 
stanowiąc dojazdy do kompleksów leśnych), zaznaczone 
zgodnie z wytycznymi kartograficznymi załączonymi do 
instrukcji – załącznik nr 7;

– drogi leśne i leśne szlaki stałe wchodzące w skład docelowej 
sieci drogowej zaznaczone zgodnie z wytycznymi kartogra-
ficznymi załączonymi do instrukcji;

– numerację dróg leśnych, publicznych oraz wewnętrznych 
innych własności;

– składnice drewna, parkingi, miejsca postojowe, place 
manewrowe;

– przebieg tras kolejowych, w tym przejazdy kolejowe na 
drogach leśnych;

– obiekty mostowe.
Pozostałe obiekty prezentowane na mapach, takie jak np.: 

granice wydzieleń leśnych, granice administracyjne, składy drewna, 
parkingi, miejsca postojowe, place manewrowe, trasy kolejowe, 
obiekty mostowe – należy odwzorować zgodnie z wytycznymi 
kartograficznymi z „Instrukcji urządzania lasu. Część III – Instrukcja 
techniczna sporządzania i wydruku map leśnych”. Mapa przeglą-
dowa powinna zawierać fragmenty przygraniczne kompleksów leś-
nych sąsiadujących nadleśnictw, gruntów publicznych oraz gruntów 
innych własności.

D. CZĘŚĆ BAZODANOWA

Wymagania pliku wymiany danych XML pod względem zwarto-
ści składowych sieci:

1) geometria oraz opis w sekcji „Droga” dla autostrad, dróg 
ekspresowych, krajowych, wojewódzkich, powiatowych, 
gminnych oraz dróg wewnętrznych innych własności, mają-
cych znaczenie w sieci dróg leśnych;

2) geometria oraz opis wszystkich sekcji występujących na 
drogach leśnych oraz leśnych szlakach stałych wchodzących 
w skład docelowej sieci drogowej;

3) geometria oraz opis w sekcji „Droga” i „Szerokość jezdni” dla 
leśnych szlaków stałych niewchodzących w skład docelowej 
sieci drogowej.

Układ współrzędnych płaskich oraz wysokościowych dla danych 
przestrzennych należy przyjąć zgodnie z § 139 „Instrukcji urządza-
nia lasu” stanowiącej załącznik do Zarządzenia nr 55 Dyrektora 
Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2011 r.

IV. ZAŁĄCZNIKI DO INSTRUKCJI

1. Struktura tabel bazy danych
2. Struktura pliku wymiany XML
3. Dokumentacja pliku wymiany XML
4. Model pliku wymiany XML
5. Wymagania poprawności geometrii oraz atrybutów
6. Lista atrybutów wymaganych podczas inwentaryzacji
7. Wytyczne kartograficzne do odwzorowania dróg na mapach
8. Informacje dla Wykonawcy inwentaryzacji



12 BILP 6/2018

ZARZĄDZENIE NR 29
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 27 kwietnia 2018 r.

w sprawie powołania zespołu zadaniowego do spraw opracowania wytycznych 
udostępniania dróg leśnych do ruchu publicznego i ich oznakowania

OB.771.8.2018

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy o lasach1 oraz w związku  
z § 6 i 10 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy 
Państwowe2, w wykonaniu zadań wynikających z obowiązków 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, określonych w art. 33 
ust. 3 pkt 3  ustawy o lasach, zarządza się, co następuje:

§ 1
Powołuję zespół zadaniowy do spraw opracowania wytycznych 

udostępniania dróg leśnych do ruchu publicznego i ich oznakowa-
nia, zwany dalej Zespołem, w składzie:

1. Piotr Młynarczyk – naczelnik Wydziału Infrastruktury DGLP 
– przewodniczący

2. Karol Majewski – Wydział Infrastruktury DGLP – sekretarz 
Zespołu

3. Marcin Gutowski – Wydział Infrastruktury DGLP
4. Aleksandra Frasik-Kaganek – Wydział Infrastruktury Leśnej 

RDLP Kraków
5. Błażej Kościucha – Wydział Infrastruktury Leśnej RDLP 

Wrocław
6. Miłosz Karłowski – Wydział Infrastruktury Leśnej RDLP Toruń
7. Grzegorz Ożóg – naczelnik Wydziału Infrastruktury Leśnej 

RDLP Radom
8. Paweł Olszacki – nadleśniczy Nadleśnictwa Mirosławiec 
9. Adam Semmerling – sekretarz, Nadleśnictwo Gdańsk.

§ 2
1. Zakres prac Zespołu obejmuje:

a) analizę podstaw prawa (akty prawne powiązane z tematem), 
w tym: ustawa o drogach publicznych, ustawa o ruchu 
drogowym, ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym, 
Kodeks cywilny i prawo geodezyjne i kartograficzne wraz z 
aktami wykonawczymi;

b) analizę konieczności (potrzeby) udostępniania dróg leśnych 
do ruchu publicznego wynikającej z aktów prawnych  
(np. służebności, enklawy gruntów obcych), ze społecznych 
uwarunkowań czy też z przejęcia drogi innej własności; 

c) zebranie danych ogólnych (o skali zagadnienia) o drogach 
udostępnionych w jednostkach organizacyjnych Lasów 
Państwowych;

d) analizę praw i obowiązków zarządcy drogi wewnętrznej 
udostępnionej do ruchu publicznego;

e) analizę możliwości stosowania rogatek ograniczających ruch 
po drogach leśnych i sposobu ich realizacji wraz ze wzorami 
oznakowania rogatek;

 f) opracowanie toku postępowania jednostek organizacyjnych 
Lasów Państwowych w sprawie realizacji organizacji ruchu 
(w tym wprowadzenia oznakowania) na drogach wewnętrz-
nych;

g) opracowanie przykładów oznakowania drogi wewnętrznej 
leśnej dopuszczonej do ruchu publicznego i jej połączenia z 
drogą publiczną;

h) zasady udostępniania pozostałej infrastruktury związanej z 
drogami leśnymi (parkingi, miejsca postoju, ścieżki rowe-
rowe).

2. W terminie do dnia 30 listopada 2018 r. Zespół przygotuje 
wytyczne do wdrożenia w jednostkach organizacyjnych Lasów 
Państwowych.

§ 3
1. Przewodniczący Zespołu odpowiada za organizację pracy oraz 

terminową realizację zadań.
2. Przewodniczący może włączyć do prac Zespołu:

a) innych pracowników, zatrudnionych w jednostkach organiza-
cyjnych PGL LP, za zgodą kierowników danych jednostek;

b) ekspertów zewnętrznych.
3. Przewodniczący jest upoważniony do zbierania informacji mają-

cych związek z pracami Zespołu i zwracania się do kierowników 
jednostek organizacyjnych PGL LP w sprawach związanych z 
pracami Zespołu.

4. Przewodniczący wnioskuje do Dyrektora Generalnego Lasów 
Państwowych o zwrot kosztów przejazdu na posiedzenia 
Zespołu zapraszanym ekspertom spoza Lasów Państwowych.

§ 4
1. Koszty przejazdów na posiedzenie uczestników Zespołu pokry-

wają jednostki organizacyjne Lasów Państwowych będące 
pracodawcami członków Zespołu, a koszty delegacji tych 
pracowników odniosą w ciężar działalności administracyjnej 
danej jednostki.

2. Koszty pozostałe, w tym koszty organizacji spotkań Zespołu, 
pokryje Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych ze środków 
funduszu leśnego.

§ 5
Przewodniczący Zespołu złoży sprawozdanie końcowe z pracy 

Zespołu, a na żądanie Dyrektora Generalnego Lasów Państwo-
wych będzie składał sprawozdania bieżące.

§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Andrzej Konieczny

1 Art. 33. ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. 2017.788 z późn. zm.) stanowi, że „Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy 
dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych”. 

2 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 
dnia 18 maja 1994 r.; w § 6 Statut Lasów Państwowych stanowi, ze w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do 
ustawy, a także innych przepisów prawnych, Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.

3 Przepis art. 33 ust. 3 pkt 1a ustawy o lasach stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych inicjuje, organizuje oraz koordynuje przedsięwzięcia na rzecz 
ochrony lasów, racjonalnej gospodarki leśnej i rozwoju leśnictwa.
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ZARZĄDZENIE NR 30
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 27 kwietnia 2018 r.

w sprawie powołania zespołu zadaniowego do spraw opracowania wytycznych 
zasad ewidencji kosztów i nakładów ponoszonych na działania 

związane z leśną infrastrukturą drogową

OB.770.4.2018

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy o lasach1 oraz w związku  
z § 6 i 10 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy 
Państwowe2, w wykonaniu zadań wynikających z obowiązków 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, określonych  
w art. 33 ust. 3 pkt 33 ustawy o lasach, zarządza się, co następuje:

§ 1
Powołuję zespół zadaniowy do spraw opracowania wytycznych 

zasad ewidencji kosztów i nakładów ponoszonych na działania 
związane z leśną infrastrukturą drogową, zwany dalej Zespołem, w 
składzie:

1. Marcin Gutowski – Wydział Infrastruktury DGLP – przewodni-
czący

2. Marek Komorowski – Wydział Infrastruktury DGLP – sekre-
tarz Zespołu

3. Karol Majewski – Wydział Infrastruktury DGLP
4. Katarzyna Juraś – Wydział Analiz Ekonomicznych i Plano-

wania DGLP
5. Artur Królicki – Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych 

RDLP Krosno
6. Zbigniew Gurgul – Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych 

RDLP Kraków
7. Sławomir Skowron – naczelnik Wydziału Infrastruktury 

Leśnej RDLP Olsztyn
8. Zofia Węgrzyn – naczelnik Wydziału Infrastruktury Leśnej 

RDLP Szczecin,
9. Jerzy Mrówka – główny księgowy Nadleśnictwa Stary Sącz

10.  Dariusz Cholewa – sekretarz, Nadleśnictwo Oborniki Śląskie.

§ 2
1. Zakres prac Zespołu obejmuje:

a) analizę podstaw prawa (akty prawne powiązane z tematem);
b) kwalifikację pojęcia „drogi leśnej” do „obiektu budowlanego” 

w rozumieniu ustawy Prawo budowlane z uwzględnieniem 
poszczególnych rodzajów prac budowlanych wykonywanych 
na tych drogach;

c) analizę robót budowlanych na drogach leśnych w orzecznic-
twie sądów administracyjnych i organów nadzoru budowla-
nego;

d) wskazanie różnic pomiędzy bieżącą konserwacją, utrzyma-
niem, remontem albo przebudową istniejących dróg leśnych; 

e) klasyfikację i określenie prawnego statusu drogi, dokony-
wane z perspektywy przepisów o rachunkowości, w tym 
ewentualne ujawnianie dróg jako środki trwałe;

 f) kwalifikacja budowy ścieżek rowerowych.

2. W terminie do dnia 30 listopada 2018 r. Zespół przygotuje 
wytyczne do wdrożenia w jednostkach Lasów Państwowych.

§ 3
1. Przewodniczący Zespołu odpowiada za organizację pracy oraz 

terminową realizację zadań.
2. Przewodniczący może włączyć do prac Zespołu:

a) innych pracowników, zatrudnionych w jednostkach organiza-
cyjnych PGL LP, za zgodą kierowników danych jednostek;

b) ekspertów zewnętrznych.
3. Przewodniczący jest upoważniony do zbierania informacji mają-

cych związek z pracami Zespołu i zwracania się do kierowników 
jednostek organizacyjnych PGL LP w sprawach związanych z 
pracami Zespołu.

4. Przewodniczący wnioskuje do Dyrektora Generalnego Lasów 
Państwowych o zwrot kosztów przejazdu na posiedzenia 
Zespołu zapraszanym ekspertom spoza Lasów Państwowych.

§ 4
1. Koszty przejazdów na posiedzenie uczestników Zespołu pokry-

wają jednostki organizacyjne Lasów Państwowych będące 
pracodawcami członków Zespołu, a koszty delegacji tych 
pracowników odniosą w ciężar działalności administracyjnej 
danej jednostki.

2. Koszty pozostałe, w tym koszty organizacji spotkań Zespołu, 
pokryje Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych ze środków 
funduszu leśnego.

§ 5
Przewodniczący Zespołu złoży sprawozdanie końcowe z pracy 

Zespołu, a na żądanie Dyrektora Generalnego Lasów Państwo-
wych będzie składał sprawozdania bieżące.

§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Andrzej Konieczny

1 Art. 33. ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. 2017.788 z późn. zm.) stanowi, że „Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy 
dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych”. 

2 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 
dnia 18 maja 1994 r.; w § 6 Statut Lasów Państwowych stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do 
ustawy, a także innych przepisów prawnych, Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.

3 Przepis art. 33 ust. 3 pkt 1a ustawy o lasach stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych inicjuje, organizuje oraz koordynuje przedsięwzięcia na rzecz 
ochrony lasów, racjonalnej gospodarki leśnej i rozwoju leśnictwa.
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ZARZĄDZENIE NR 31
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 27 kwietnia 2018 r.

w sprawie wprowadzenia do wykorzystania w jednostkach organizacyjnych 
Lasów Państwowych „Zasad ustalania wysokości stawki czynszu 

za korzystanie z lokali mieszkalnych, budynków gospodarczych i garaży 
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe” 

OB.160.1.2018

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy o lasach1 oraz w związku  
z § 6 i 10 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy 
Państwowe2, w wykonaniu zadań wynikających z obowiązków 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, określonych w art. 33 
ust. 3 pkt 33 ustawy o lasach, zarządza się, co następuje:

§ 1
Wprowadzam do stosowania w jednostkach organizacyjnych 

Lasów Państwowych „Zasady ustalania wysokości stawki czynszu 
za korzystanie z lokali mieszkalnych, budynków gospodarczych i 
garaży Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe”, 
stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.   

§ 2
Zastosowanie rozwiązań zawartych w „Zasadach ustalania 

wysokości stawki czynszu za korzystanie z lokali mieszkalnych, 
budynków gospodarczych i garaży Państwowego Gospodarstwa 
Leśnego Lasy Państwowe” w jednostkach organizacyjnych Lasów 
Państwowych należy wprowadzić w życie z dniem 1 lipca 2018 r., 
sporządzając kalkulację stawki czynszu na podstawie kosztów z 
roku 2017. 

§ 3
Z dniem 1 lipca 2018 r. traci moc Zarządzenie nr 38 Dyrektora 

Generalnego Lasów Państwowych z dnia 18 czerwca 2014 r. w 
sprawie dopuszczenia do wykorzystania w jednostkach organiza-
cyjnych Lasów Państwowych „Wytycznych w sprawie zasad ustala-
nia stawki czynszu za korzystanie z lokali mieszkalnych 
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe”.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Andrzej Konieczny

1 Art. 33. ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 788. z późn. zm. ) stanowi, że „Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny 
przy pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych”. 

2 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 
dnia 18 maja 1994 r.; w § 6 Statut Lasów Państwowych stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do 
ustawy, a także innych przepisów prawnych, Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.

3 Przepis art. 33 ust. 3 pkt 1a ustawy o lasach stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych inicjuje, organizuje oraz koordynuje przedsięwzięcia na rzecz 
ochrony lasów, racjonalnej gospodarki leśnej i rozwoju leśnictwa.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 31
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych

 z dnia 27 kwietnia 2018 r.

ZASADY USTALANIA 
WYSOKOŚCI STAWKI CZYNSZU 

za korzystanie z lokali mieszkalnych, budynków gospodarczych i garaży 
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe 

§ 1
Jednostki organizacyjne Lasów Państwowych udostępniają 

lokale mieszkalne:
1) bezpłatnie – na podstawie art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy o lasach 

oraz umowy regulującej korzystanie z bezpłatnego miesz-
kania, dotyczącej:
a) lokalu mieszkalnego niestanowiącego odrębnej nierucho-

mości z pomieszczeniami przynależnymi lub bez (wzór 
umowy nr 1),

b) lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nierucho-
mość, z pomieszczeniami przynależnymi lub bez (posia-
dający własną Księgę Wieczystą na wyodrębniony lokal), 
(wzór umowy nr 2),

c) budynku mieszkalnego z budynkami gospodarczymi oraz 
infrastrukturą towarzyszącą lub bez (wzór umowy nr 3);

2) odpłatnie – na podstawie umowy najmu, dotyczącej:
a) lokalu mieszkalnego niestanowiącego odrębnej nierucho-

mości, z pomieszczeniami przynależnymi lub bez (wzór 
umowy nr 4),

b) lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nierucho-
mość, z pomieszczeniami przynależnymi lub bez (posia-
dający własną Księgę Wieczystą na wyodrębniony lokal), 
(wzór umowy nr 5),

c) budynku mieszkalnego z budynkami gospodarczymi  
oraz infrastrukturą towarzyszącą lub bez (wzór umowy  
nr 6).
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§ 2
1. Wzory umów od 1 do 6, o których mowa w § 1, stanowią inte-

gralną część niniejszych zasad. (Wzorów umów nie drukujemy 
– przyp. red.).

2. W przypadku zawarcia umowy w trybie § 4 ust. 2 Rozporządzenia 
Ministra Środowiska z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie okre-
ślenia stanowisk w Służbie Leśnej, na których zatrudnionym 
pracownikom przysługuje bezpłatne mieszkanie albo równo-
ważnik pieniężny, oraz sposobu i trybu przyznawania i zwalniania 
tych mieszkań, a także ustalania i wypłaty równoważnika pienięż-
nego, wzory umów od 1 do 3 znajdują odpowiednie stosowanie.

3. Wartość nieodpłatnego świadczenia wynikającego z umów, o 
których mowa w § 1 pkt 1, ustala się na podstawie stawek 
czynszu określonych w niniejszych wytycznych, z uwzględnie-
niem przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.

4. Wysokość czynszu z tytułu umów najmu, o których mowa w § 1 
pkt 2, ustala się na podstawie poniższych zapisów.

§ 3
1.  Zasady ustalania stawek czynszu, zwane dalej Zasadami, mają 

zastosowanie do wynajmowanych lokali mieszkalnych, zwanych 
dalej lokalami, oraz do ustalania równowartości nieodpłatnego 
świadczenia za korzystanie z lokali bezpłatnych, a także 
pomieszczeń i obiektów przynależnych do tych lokali. 

2. Do kalkulacji stosuje się dwie odrębne stawki bazowe czynszu, 
uwzględniając podział mieszkań na mieszkania bezpłatne i 
mieszkania odpłatne, o których mowa w § 1. Dla budynków gos-
podarczych i dla garaży stawkę czynszu oblicza się analogicznie 
z podziałem na dwie stawki bazowe. 

3. W przypadkach, gdy w zasobach jednostki pozostało 3 lub mniej 
mieszkań odpłatnych, dopuszcza się stosowanie jednej stawki 
bazowej dla całego zasobu mieszkaniowego.

4. Czynsz za lokal stanowi iloczyn powierzchni użytkowej lokalu i 
stawki bazowej opisanej w § 5 ust. 1 wraz z zyskiem opisanym 
w § 5 ust. 2 po uwzględnieniu obniżek i zwyżek stawki oraz 
opłaty z tytułu podatku od nieruchomości (w przypadku, gdy 
podatnikiem jest jednostka organizacyjna PGL LP).

5. Czynsz za budynki gospodarcze i garaże stanowi iloczyn 
powierzchni użytkowej budynków gospodarczych i garaży oraz 
stawki bazowej opisanej w § 5 ust. 1 wraz z zyskiem opisanym 
w § 5 ust. 2 po uwzględnieniu obniżek oraz opłaty z tytułu 
podatku od nieruchomości (w przypadku, gdy podatnikiem jest 
jednostka organizacyjna PGL LP).

§ 4
1. Pierwszą kalkulację według niniejszych Zasad i ewentualne 

wypowiedzenie stawek czynszu należy przeprowadzić, na 
podstawie kosztów z roku 2017, do dnia 30 września 2018 r., tak 
aby nowe stawki mogły obowiązywać od dnia 1 stycznia 2019 r. 

2. Stawki bazowe są kalkulowane raz w roku według stanu lokali 
na dzień 1 stycznia roku sporządzenia kalkulacji, nie później niż 
do końca pierwszego kwartału, na podstawie kosztów z roku 
poprzedniego. 

3. Kalkulacja, o której mowa w ust. 1, stanowi podstawę zmiany 
stawki bazowej. Zmiana taka następuje w przypadku, gdy nowo 
wyliczona stawka bazowa zmienia się o więcej niż 5% w 
stosunku do stawki dotychczas obowiązującej. 

§ 5
1. Do kalkulacji stawki bazowej przyjmuje się następujące koszty:

a) amortyzacji – z roku poprzedzającego rok sporządzenia 
kalkulacji;

b) remontów lokali, w wysokości 1/10 z okresu pełnych 10 lat 
poprzedzających rok sporządzenia kalkulacji;

c) utrzymania części wspólnych i funduszy remontowych oraz 
dla lokali wchodzących w skład spółdzielni lub wspólnoty 
mieszkaniowej koszty naliczanego funduszu eksploatacyj-
nego, w wysokości 1/5 z okresu pełnych 5 lat poprzedzają-
cych rok sporządzenia kalkulacji;

d) należytego utrzymania stanu technicznego obiektów (konser-
wacje, przeglądy itp.) – w wysokości 1/5 z okresu pełnych  
5 lat poprzedzających rok sporządzenia kalkulacji;

e) ubezpieczenia – z roku sporządzenia kalkulacji;
 f) administrowania – w wysokości 1% od sumy kosztów okre-

ślonych w pkt a–e. 
Koszty zasobu określone w pkt a–e są wyliczane proporcjonal-

nie do powierzchni użytkowej danego lokalu. 
2. Stawkę bazową, wyliczoną na podstawie ust. 1, powiększa się o 

kwotę nie większą niż kwota opowiadającą stopie oprocento-
wania kredytów WIBOR udzielanych na okres 1 roku (1Y – ozna-
czenie WIBOR) z dnia poprzedzającego datę ustalenia stawki 
czynszu (Sm, Sbg, Sg), nie mniej jednak niż 0,1%.  

§ 6
1. Określone w § 5 ust. 1 pkt a–e koszty dotyczące obiektów i urzą-

dzeń wspólnych (np. ogrodzenie, chodnik, studnia) należy dodać 
do kosztów odnoszących się do lokali, proporcjonalnie do ich 
powierzchni użytkowej.

2. Jeżeli obiekty lub urządzenia, o których mowa w ust. 1, służą 
wyłącznie budynkowi gospodarczemu lub wyłącznie garażowi, 
koszty dotyczące tych obiektów lub urządzeń należy wliczyć do 
kosztów związanych z danym budynkiem gospodarczym lub 
garażem.

§ 7
Przy ustalaniu wartości czynszu stosuje się następujący katalog 

obniżek czynszu w  lokalach z zastrzeżeniem, że suma obniżek  
(K1 + K2 + K3 + K4 + K5 + K6 + K7) nie może być większa niż 0,7.

1) Stan techniczny lokalu, ustalony na podstawie aktualnej 
okresowej kontroli stanu technicznego (przeprowadzonej w 
oparciu o art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane) (K1):

 Standard budynku (lokalu) – budynek w stanie technicznym 
dobrym 0–15% zużycia.

Lp. Klasyfikacja stanu 
technicznego lokalu

Procentowe 
zużycie lokalu 

[%]

Wskaźnik 
obniżki czynszu 

[K1]
1. Dobry 0–15 0,0
2. Zadowalający 16–30 0,1
3. Średni 31–50 0,2
4. Zły powyżej 50 0,35

2) Brak instalacji (K2):
 Standard – lokal wyposażony w odpowiadające warunkom 

technicznym instalacje: elektryczną, centralnego ogrze-
wania, wodną, kanalizacyjną;

 K2 – 0,15 za brak każdej z instalacji oddzielnie. 
3) Wyposażenie lokalu w pomieszczenia (K3):
 Standard – lokal wyposażony minimum w kuchnię lub aneks 

kuchenny, łazienkę, WC.
 K3 (suma poniższych):

a) za brak łazienki w mieszkaniu – 0,2,  
b) za brak WC w mieszkaniu – 0,2,
c) za brak kuchni lub aneksu kuchennego – 0,2.

4) Brak podłączenia do sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej lub 
brak przydomowej oczyszczalni ścieków (K4):

 Standard – podłączenie do sieci kanalizacyjnej ogólno-
spławnej lub do oczyszczalni przydomowej.

 K4 – za brak ww. rozwiązań – 0,1.
5) Położenie lokalu – wskaźnik obniżki czynszu (K5):
 Standard – lokal w budynku jedno- lub dwurodzinnym, 

jedno- lub dwupiętrowym.
 K5 (suma poniższych):

a) położenie lokalu w budynku wielokondygnacyjnym powyżej 
drugiego piętra, w budynkach bez windy – 0,05;

b) lokal położony w budynku wielorodzinnym – 0,05 (nie 
dotyczy budynku w zabudowie szeregowej, gdzie każdy 
segment stanowi osobny budynek (o rodzaju inw. 110). 



16 BILP 6/2018

6) Położenie budynku (K6):
 Standard – lokal w budynku położonym w granicach admini-

stracyjnych miasta oraz w odległości od 0 do 5 km od centrum 
miejscowości będącej siedzibą gminy lub od granic miasta, w 
których znajdują się budynki użyteczności publicznej,  
tj.: przedszkole, szkoła podstawowa, punkt opieki zdrowotnej.

 K6 – powyżej 5 km do 10 km – 0,05,
 K6 – powyżej 10 km – 0,10.
7) Kierownik jednostki w szczególnie uzasadnionych przypad-

kach może ustalić dodatkowy wskaźnik indywidualnej obniżki 
(K7), niewymieniony w pkt 1–6. Obniżka nie może być 
większa niż 0,1.

§ 8
Do obniżek czynszu w budynkach gospodarczych i garażach 

stosuje się odpowiednio § 7 ust. 1.

§ 9
Przy ustalaniu wartości czynszu stosuje się następujący katalog 

zwyżek czynszu w  lokalach.
1) podłączenie do sieci gazowej – ZW1 – 0,05 – standard okre-

ślony w § 7 ust. 2;
2) bezobsługowe źródło ogrzewania (ogrzewanie elektryczne, 

kocioł gazowy, kocioł olejowy, sieć zewnętrzna) – ZW2 – 
0,05 – standardem jest  źródło ogrzewania wymagające 
obsługi;

3) ciepła woda z sieci zewnętrznej – ZW3 – 0,05 – standardem 
jest ciepła woda wytwarzana przez użytkownika;

4) wbudowana instalacja klimatyzacji – ZW4 – 0,05 – stan-
dardem jest brak instalacji klimatyzacji lub klimatyzacja zain-
stalowana przez użytkownika.  

§ 10
Jeżeli w wyniku wykonanych robót lub na podstawie przeglądu 

stanu technicznego lokalu, budynku gospodarczego, garażu 
nastąpi zmiana klasyfikacji stanu technicznego obiektu, należy ten 
fakt uwzględnić przy najbliższej zmianie czynszu.

§ 11
Kalkulację stawki z uwzględnieniem zniżek i zwyżek, określo-

nych w § 7 i § 9, przeprowadza się w następujący sposób:

Sm  = [(Sb + Sb x KA) + (Sb + Sb x KA) x Z] x (1 - K1 - K2 - K3 - K4 - K5 - 
 - K6 - K7 + ZW1 + ZW2 + ZW3 + ZW4),

gdzie:   Sm – stawka za budynek/lokal mieszkalny,
 K1 ÷ K7 – jak w § 7,
 ZW1 ÷ ZW4 – jak w § 9,
 Sb – stawka bazowa dla budynku/ lokalu mieszkalnego  

 obliczona jak w § 5,
 KA – 0,01 – koszty administrowania w wysokości 1%, 
 Z – zysk.

§ 12
Kalkulację stawki z uwzględnieniem zniżek, o których mowa  

w § 7 ust. 1, za budynek gospodarczy przeprowadza się w następu-
jący sposób:

Sbg  = [(Sbbg + Sbbg x KA) + (Sbbg + Sbbg x KA) x Z] x (1 - K1),

gdzie:   Sbg – stawka za budynek gospodarczy, 
 K1 – jak w § 7 ust. 1,
 Sbbg – stawka bazowa dla budynku gospodarczego  

 obliczona jak w § 5,
 KA – 0,01 – koszty administrowania w wysokości 1%, 
 Z – zysk. 

§ 13
Kalkulację stawki z uwzględnieniem zniżek, o których mowa  

w § 7 ust. 1, za garaż przeprowadza się w następujący sposób:

Sg  = [(Sng + Sng x KA) + (Sng + Sng x KA) x Z] x (1 - K1),

gdzie:   Sg – stawka czynszu za garaż, obliczana jn.:
 K1 – jak w § 7,
 Sng – stawka bazowa dla garażu obliczona jak w § 5,
 KA – 0,01 – koszty administrowania w wysokości 1%, 
 Z – zysk. 

§ 14
Kierownik jednostki organizacyjnej wprowadza stawki bazowe 

oraz uzasadnienie wprowadzenia wskaźnika, o którym mowa w § 7 
ust. 7, zarządzeniem. 

ZARZĄDZENIE NR 32 
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

 
z dnia 30 kwietnia 2018 r.

w sprawie powołania zespołu roboczego ds. opracowania instrukcji 
przeprowadzenia inwentaryzacji infrastruktury turystycznej w Lasach Państwowych 

i zasad zarządzania infrastrukturą 
w ramach programu rozwojowego Wielki Szlak Leśny

OE.715.1.12.2018

Na podstawie art. 33 ust. 1 oraz ust. 3 pkt 3 i 4 ustawy z dnia  
28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2014 r. poz. 1153) oraz  
w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego 
Lasy Państwowe – stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 
Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 
dnia 18 maja 1994 r. w sprawie nadania statutu Państwowemu Gospo-
darstwu Leśnemu Lasy Państwowe – zarządzam, co następuje:

§ 1
Powołuję zespół zadaniowy, zwany dalej zespołem, w składzie:
1) Anna Pikus – DGLP – przewodnicząca zespołu,

2) Maria Rothert – DGLP – koordynator prac zespołu;

członkowie:
3) Miłosława Hyży – ORWLP w Bedoniu,
4) Sebastian Marcol – Nadleśnictwo Ustroń,
5) Jan Dzięcielski – RDLP we Wrocławiu,
6) Tomasz Łaskowski – Nadleśnictwo Czerwony Dwór,
7) Jarosław Mytych – Nadleśnictwo Elbląg,
8) Adam Kwiatkowski – RDLP w Białymstoku,
9) Marcin Gutowski – DGLP,

10) Jolanta Błasiak – DGLP.



17BILP 6/2018

§ 2
Zadaniem zespołu jest:
1. Opracowanie instrukcji oraz zasad przeprowadzenia inwen-

taryzacji infrastruktury turystycznej w LP w oparciu o „Kategorie 
i definicje wybranych obiektów rekreacyjno-wypoczynkowych i 
edukacyjnych zlokalizowanych na terenach zarządzanych 
przez j.o. PGL LP” przygotowane przez ORWLP we współ-
pracy z Wydziałem OE.

§ 3
Zadaniem przewodniczącego jest:
– kierowanie pracą zespołu,
– informowanie Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych o 

postępie prac zespołu.

§ 4
Przewodniczący zespołu ma uprawnienia do wnioskowania do 

Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych o zwrot kosztów 
pobytu oraz przejazdu na posiedzenia zespołu członkom zespołu i 
zapraszanym ekspertom spoza Lasów Państwowych.

§ 5
Zadaniem koordynatora jest koordynowanie prac zespołu, w 

tym:
– wyznaczanie zadań członkom zespołu,
– wyznaczanie terminów i miejsc spotkań zespołu.

§ 6
Koordynator zespołu ma uprawnienia do:
1) zbierania informacji mających związek z pracami zespołu,
2) zapraszania do prac zespołu ekspertów spoza Lasów 

Państwowych oraz pracowników jednostek organizacyjnych 
Lasów Państwowych spoza zespołu.

§ 7
1. Zespół realizuje swoje zadania w trybie posiedzeń roboczych z 

oderwaniem od zajęć służbowych.
2. Kierownicy jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych 

delegujący pracowników będących członkami zespołu zaliczą 
koszty ich przejazdów w ciężar działalności swoich jednostek, 
natomiast całość kosztów pobytu  (zakwaterowania i wyży-
wienia) członków zespołu oraz koszty przejazdu i pobytu zapra-
szanych ekspertów spoza Lasów Państwowych pokryje Dyrekcja 
Generalna Lasów Państwowych. 

§ 8
Prace zespołu oparte są na założeniach odnoszących się do 

projektu „Wielki Szlak Leśny”, powołanego decyzją nr 573 Dyrek-
tora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 14 grudnia 2016 r.,  
a termin zakończenia prac zespołu określa się nie później niż na 
koniec grudnia 2018 roku.             
                      

§ 9
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
       

DYREKTOR GENERALNY 
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Andrzej Konieczny

DECYZJA NR 79
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

 
z dnia 20 kwietnia 2018 r.

 
w sprawie przeprowadzenia przez Inspekcję Lasów Państwowych 

kontroli doraźnej z zakresu badania całokształtu statutowej działalności 
biura RDLP w Toruniu

GI.0210.5.2018

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.   
o lasach1, w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa 
Leśnego Lasy Państwowe2 – w wykonaniu zadania Dyrektora 
Generalnego Lasów Państwowych, wynikającego z § 8 ust. 2 pkt 4 
Statutu  Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe3 
oraz § 13 ust. 3 Zarządzenia nr 84 Dyrektora Generalnego Lasów 
Państwowych z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie kontroli instytucjo-
nalnej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe4, ze 
zmianami wprowadzonymi Zarządzeniami Dyrektora Generalnego 
LP nr 90 i nr 91 z dnia 25 listopada 2015 r. 

– zlecam, co następuje:

§ 1
1. Przeprowadzenie kontroli doraźnej dotyczącej badania cało-

kształtu statutowej działalności biura RDLP w Toruniu. 
2. Kontrola zostanie przeprowadzona w biurze RDLP w Toruniu.
3. Kontrolę należy przeprowadzić w ujęciu kryteriów: legalności, 

celowości, rzetelności i gospodarności.
4. Kontrolę przeprowadzi Inspekcja Lasów Państwowych.

§ 2
1. Z ustaleń dokonanych w postępowaniu kontrolnym sporządzić 

należy protokół kontroli, zgodnie z postanowieniami Rozdziału 8 

1 Art. 33. 1. ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz.U.2017.788 ze zm.) stanowi, że „Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy dyrek-
torów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych”.

2 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 
dnia 18 maja 1994 r. W § 6 Statut Lasów Państwowych stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do 
ustawy, a także innych przepisów prawnych, Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.

3 W § 8 ust. 2 pkt 4 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe stanowi, że Dyrektor Generalny kontroluje działania jednostki organizacyjnej Lasów 
Państwowych.

4 § 13 ust. 3 Zarządzenia nr 84 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 19 grudnia 2013 r. ze zmianami, w sprawie kontroli instytucjonalnej w PGL LP 
stanowi, że decyzję o przeprowadzeniu kontroli doraźnej podejmuje Dyrektor Generalny lub odpowiednio dyrektor regionalny.
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Uproszczone postępowanie kontrolne § 52 Zarządzenia nr 84 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 19 grudnia 
2013 r. w sprawie kontroli instytucjonalnej w Państwowym 
Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe.

2. Czynności kontrolne należy dokumentować zgodnie z postano-
wieniami Działu II Wszczęcie postępowania kontrolnego i doku-
mentowanie czynności kontrolnych Zarządzenia nr 84 Dyrektora 
Generalnego Lasów Państwowych z dnia 19 grudnia 2013 r. ze 
zmianami w sprawie kontroli instytucjonalnej w Państwowym 
Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe.

§ 3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Andrzej Konieczny

DECYZJA NR 81 
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 27 kwietnia 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia planu finansowo-gospodarczego 
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych 

EP.0300.1.5.2018

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.  
o lasach1 (tj. z 2017 r., Dz.  U. z 5 kwietnia 2017 r. poz. 788 ze zm.), 
w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego 
Lasy Państwowe2, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 
Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 
dnia 18 maja 1994 r., w wykonaniu zadania Dyrektora Generalnego 
Lasów Państwowych wynikającego z  § 6 ust. 3 Rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych 
zasad gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie 
Leśnym Lasy Państwowe3 (Dz. U. Nr 134 poz. 692), ustalam, co 
następuje:

§ 1
Zatwierdzam plan finansowo-gospodarczy na rok 2018 dla 

Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w:
 Białymstoku  Szczecinie
 Katowicach  Szczecinku
 Krakowie Toruniu
 Krośnie  Wrocławiu
 Lublinie  Zielonej Górze
 Łodzi  Gdańsku
 Olsztynie Radomiu
 Pile  Warszawie
 Poznaniu 

obejmujący, odrębnie dla każdej RDLP, następujące tabele:
1. Przychody, koszty i wynik (zał. nr 1)
2. Zadania finansowane ze środków budżetowych, źródeł 

zagranicznych oraz prognoza dochodów budżetu  Państwa 
wraz z obowiązkowymi wpłatami do budżetu ze sprzedaży 
drewna (zał. nr 2)

3. Finansowanie rzeczowych aktywów trwałych, wartości 
niematerialnych i prawnych oraz inwestycji (zał. nr 3)

4. Zatrudnienie i wynagrodzenia (zał. nr 4)
5. Wybrane zadania rzeczowe (zał. nr 5)
6. Rozrachunki wewnętrznobranżowe  (zał. nr 6)
7. Działalność jednostek finansowanych z narzutu na utrzy-

manie jednostek nadrzędnych (zgodnie ze strukturą organi-
zacyjną RDLP), (zał. nr 7)

8. Wykaz imprez pracowniczych do planu finansowo-gospodar-
czego PGL LP (zał. nr 12). (Załączników nie drukujemy – 
przyp. red.).

§ 2
Dane, o których mowa w § 1, powinny być podstawą opracowa-

nia planów, o których mowa w § 6 ust. 2 rozporządzenia w sprawie 
szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Państwowym 
Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe.

§ 3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązy-

wania od 1 stycznia 2018 r.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Andrzej Konieczny

1 Art. 33. 1. ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 788 ze zm.) stanowi, że „Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy 
dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych”.

2 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 
dnia 18 maja 1994 r.; w § 6 Statut Lasów Państwowych stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przepisy wykonawcze do ustawy, 
a także innych przepisów prawnych, Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.

3 § 6 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym 
Lasy Państwowe (Dz. U. Nr 134 poz. 692) stanowi, że „Plan finansowo-gospodarczy Lasów Państwowych obejmuje plan Dyrekcji Generalnej i plany dyrekcji regio-
nalnych, zatwierdzane przez Dyrektora Generalnego”.
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DECYZJA NR 82
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 27 kwietnia 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia planu finansowo-gospodarczego 
Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych

EP.0300.1.6.2018

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.  
o lasach1 (tj. z 2017 r.,   Dz. U. z 5 kwietnia 2017 r. poz. 788 ze zm.), 
w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego 
Lasy Państwowe2, nadanego zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony 
Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa  z dnia 18 maja 
1994 r., w wykonaniu zadania Dyrektora Generalnego Lasów 
Państwowych wynikającego z  § 6 ust. 3 Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 6 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad 
gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym 
Lasy Państwowe3 (Dz. U. Nr 134 poz. 692), ustalam, co następuje:

§ 1
Zatwierdzam plan finansowo-gospodarczy Dyrekcji Generalnej 

Lasów Państwowych na rok 2018, stanowiący załącznik nr 1 do 
niniejszej decyzji. (Załącznika nie drukujemy – przyp. red.).

§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązy-

wania od 1 stycznia 2018 r.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Andrzej Konieczny

1 Art. 33.1. ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 788 ze zm.) stanowi, że „Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy 
dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych”.

2 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 
dnia 18 maja 1994 r.; w § 6 Statut Lasów Państwowych stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przepisy wykonawcze do ustawy, 
a także innych przepisów prawnych, Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.

3 § 6 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym 
Lasy Państwowe (Dz. U. Nr 134 poz. 692) stanowi, że „Plan finansowo-gospodarczy Lasów Państwowych obejmuje plan Dyrekcji Generalnej i plany dyrekcji regio-
nalnych, zatwierdzane przez Dyrektora Generalnego”.

DECYZJA NR 83
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 27 kwietnia 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia  planu zakładów o zasięgu krajowym

EP.0300.1.7.2018

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r  
o lasach1 (tj. z 2017 r.,  Dz. U. z 5 kwietnia 2017 r. poz. 788 ze zm.),  
w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego 
Lasy Państwowe2, nadanego zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony 
Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r.,  
w wykonaniu zadania Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych 
wynikającego z § 8 ust. 1 pkt 2 Statutu Państwowego Gospodar-
stwa Leśnego Lasy Państwowe3, ustalam, co następuje:

§ 1
Zatwierdzam plan finansowo-gospodarczy na rok 2018 zakładu 

Lasów Państwowych o zasięgu krajowym:

Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych w Warszawie,
Ośrodka Rozwojowo-Wdrożeniowego Lasów Państwowych  

           w Bedoniu,
Leśnego Banku Genów Kostrzyca,

1 Art. 33. 1. ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 788 ze zm.) stanowi, że „Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy 
dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych”.

2 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 
dnia 18 maja 1994 r.; w § 6 Statut Lasów Państwowych stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przepisy wykonawcze do ustawy, 
a także innych przepisów prawnych, Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.

3 W § 8 ust. 1 pkt 2 Statut Lasów Państwowych stanowi, że „Dyrektor Generalny ustala w szczególności zasady sporządzania i realizacji planów gospodarczo-finanso-
wych Lasów Państwowych”.
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Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie,
Ośrodka Techniki Leśnej w Jarocinie,
Zakładu Informatyki Lasów Państwowych w Sękocinie Starym,
Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych w Warszawie,

obejmujący, odrębnie dla każdego zakładu następujące tabele:
1 Przychody, koszty, wynik (zał. nr 1)
2. Zadania finansowane ze środków budżetowych, źródeł 

zagranicznych oraz   prognoza dochodów budżetu  Państwa 
wraz z obowiązkowymi wpłatami do budżetu ze sprzedaży 
drewna (zał. nr 2)

3. Finansowanie rzeczowych aktywów trwałych, wartości 
niematerialnych i prawnych oraz inwestycji (zał. nr 3)

4. Zatrudnienie i wynagrodzenia (zał. nr 4)
5. Działalność zakładu (zał. nr 8)
6. Wykaz imprez pracowniczych do planu finansowo-gospodar-

czego PGL LP (zał. nr 12). (Załączników nie drukujemy – 
przyp. red.).

§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązy-

wania od 1 stycznia 2018 r.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Andrzej Konieczny

DECYZJA NR 84
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 27 kwietnia 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia średniookresowego planu nakładów na środki trwałe, 
wartości niematerialne i prawne oraz inwestycje 

na lata 2019–2022 dla Lasów Państwowych

EP.0300.1.9.2018

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.  
o lasach1 (tj. Dz.U. 2017.788 ze zmian.) oraz § 6 Statutu Państwo-
wego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe2, stanowiącego 
załącznik do Zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, 
Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r., w wyko-
naniu zadania Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych określo- 
nego m.in. w § 8 ust. 1 pkt 2 Statutu PGL LP, ustalam, co następuje:

§ 1
Zatwierdzam średniookresowy plan nakładów na środki trwałe, 

wartości niematerialne i prawne oraz inwestycje na lata 2019–2022, 
stanowiący załącznik do niniejszej decyzji. (Załącznika nie druku-
jemy – przyp. red.)

§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Andrzej Konieczny

1 Art. 33. 1. ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz.U.2017.788 ze zmian.) stanowi, że „Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy 
dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych”.

2 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 
dnia 18 maja 1994 r.; w § 6 Statut Lasów Państwowych stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przepisy wykonawcze do ustawy, 
a także innych przepisów prawnych, Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.
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DECYZJA NR 85
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH 

z dnia 7 maja 2018 r.

w sprawie uchylenia Decyzji nr 25 z dnia 1 lutego 2017  roku 
w sprawie realizacji projektu rozwojowego Lasów Państwowych 

pt. „Rozwój łączności w Lasach Państwowych – 
modernizacja sieci radiokomunikacji ruchomej lądowej”

OS.011.24.2018

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.   
o lasach , w związku z § 62 i § 103 Statutu Państwowego Gospo-
darstwa Leśnego Lasy Państwowe  – w wykonaniu zadania  Dyrek-
tora Generalnego Lasów Państwowych, określonego m.in. w art. 33 
ust. 3 pkt 34 ustawy o lasach oraz Zarządzenia nr 13 Dyrektora 
Generalnego Lasów Państwowych z dnia 14 lutego 2018 r. w spra-
wie Regulaminu organizacyjnego Dyrekcji Generalnej Lasów 
Państwowych, postanawia się, co następuje:

§ 1
Uchyla się Decyzję nr 25 Dyrektora Generalnego Lasów 

Państwowych z dnia 1 lutego 2017 roku w sprawie realizacji 
projektu rozwojowego Lasów Państwowych pt. „Rozwój łączności 
w Lasach Państwowych – modernizacja sieci radiokomunikacji 
ruchomej lądowej”.

§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opubliko-

waniu w Biuletynie Informacyjnym Lasów Państwowych.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Andrzej Konieczny

1 Art. 33. 1. ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2100 ze zm.) stanowi, że „Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy 
dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych”.

2 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 
dnia 18 maja 1994 r.; w § 6 Statut Lasów Państwowych stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do 
ustawy, a także innych przepisów prawnych, Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.

3 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 
dnia 18 maja 1994 r.; w § 10 Statut Lasów Państwowych stanowi, że Dyrektor Generalny może powoływać  inne stałe lub doraźne zespoły doradcze do określonych 
spraw i problemów z zakresu działalności Lasów Państwowych oraz określać zasady i tryb działania takich zespołów.

4 Przepis art. 33 ust. 3 pkt 3 ustawy o lasach stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych inicjuje, organizuje oraz koordynuje przedsięwzięcia na rzecz 
ochrony lasów, racjonalnej gospodarki leśnej i rozwoju leśnictwa.

DECYZJA NR 86
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 8 maja 2018 r. 

w sprawie organizacji kursu podstawowego 
dla kandydatów do pracy w Straży Leśnej

GS.0210.1.2018

1 Art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 788) stanowi, że „Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy 
dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych”.

2 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 
dnia 18 maja 1994 r.; w § 6 Statut stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do ustawy, a także innych 
przepisów prawnych, Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.

3 Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach  (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 788) Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy 
pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych, a także nadzoruje i koordynuje zadania w zakresie kształcenia kadr dla leśnictwa oraz popularyzacji 
wiedzy leśnej (art. 33 ust. 3 pkt 5). 

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.  
o lasach1, w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa 
Leśnego Lasy Państwowe2 (zwanego dalej Statutem) – w wykona-
niu zadania Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, określo-
nego m.in. w art. 33 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 28 września 1991 r. 
o lasach3, mając na względzie, że: 

1) według § 1 i § 2 zał. nr 2 do Zarządzenia nr 45 Dyrektora 
Generalnego Lasów Państwowych z dnia 28 kwietnia 1999 r. 
w sprawie określenia organizacji i zakresu działania poste-
runków Straży Leśnej w nadleśnictwach i grup interwencyj-
nych Straży Leśnej w regionalnych dyrekcjach Lasów 
Państwowych oraz szczegółowych zasad szkolenia straż-
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ników leśnych – szkolenie i doskonalenie zawodowe obej-
muje wszystkich strażników leśnych zatrudnionych w 
jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych, a na 
szczeblu centralnym prowadzi się kurs dla kandydatów do 
pracy w Straży Leśnej;

2) według § 7–9 załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 19 Dyrektora 
Generalnego Lasów Państwowych z dnia 23 marca 2016 r. w 
sprawie szczegółowych zasad posiadania broni i środków 
przymusu bezpośredniego przez Straż Leśną4, szkolenie dla 
kandydatów do pracy w Straży Leśnej, o którym mowa w § 6 
ust. 1, organizuje Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych, 
natomiast wg § 8 zasady organizacji szkolenia, jego tema-
tykę, tryb przeprowadzenia egzaminu, jego zakres oraz skład 
komisji egzaminacyjnej określa odrębne zarządzenie DGLP 

– zarządzam, co następuje: 

§ 1
W celu przygotowanie pracowników Służby Leśnej do wykony-

wania zadań polegających na zwalczaniu przestępstw i wykroczeń 
w zakresie szkodnictwa leśnego i ochrony przyrody oraz w związku 
z wykonywaniem innych zadań w zakresie ochrony mienia, określo-
nych w art. 45 ust. 1 pkt 3 ustawy o lasach, polecam podjęcie dzia-
łań mających na celu organizację kursu podstawowego dla 
kandydatów do pracy w Straży Leśnej w dniach 11–19 maja oraz 
18–30 czerwca 2018 r. w Jedlni-Letnisku na terenie RDLP w Rado-
miu.

§ 2
Kurs, o którym mowa w § 1, będzie obejmował zagadnienia 

określone w programie szkolenia określonym w załączniku nr 2 do 
Zarządzenia nr 45 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 
dnia 28 kwietnia 1999 r. w sprawie określenia organizacji i zakresu 
działania posterunków Straży Leśnej w nadleśnictwach i grup inter-
wencyjnych Straży Leśnej w regionalnych dyrekcjach Lasów 
Państwowych oraz szczegółowych zasad szkolenia strażników leś-
nych (GO-021-230/99 ze zm.)5.

§ 3
1. Kierownik kursu sporządza harmonogram zajęć kursantów i 

nadzoruje jego realizację, a w szczególności:
1) organizuje zakwaterowanie i wyżywienie kursantom;
2) zabezpiecza lokalizację, urządzenia i amunicję do przepro-

wadzenia ćwiczeń i treningów;
3) zapewnia w porozumieniu z Głównym Inspektorem Straży 

Leśnej wykładowców i instruktorów;
4) prowadzi w czasie kursu na bieżąco dziennik obecności na 

wykładach i ćwiczeniach.
2. Po zakończonym kursie przedstawia do zatwierdzenia przez 

komisję egzaminacyjną protokół i zaświadczenia o ukończonym 
kursie.

§ 4
1. Mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa i poziomu 

wykładów, wykładowcy i instruktorzy powinni prezentować 
niezbędny poziom wiedzy merytorycznej, właściwy dla funkcjo-
nariuszy policji i służby zdrowia, którzy predysponowani są do 
prowadzenia zajęć z zakresu nauki o broni palnej, kryminalistyki, 
kontroli ruchu drogowego czy udzielania pomocy medycznej.

2. Poza wykazaniem kwalifikacji, takich jak wyższe wykształcenie i 
doświadczenie, każdy wykładowca i instruktor przed szkoleniem 
powinien przedstawić skrypt, zawierający podstawowe tezy 
wykładów i opis ćwiczeń, który po zatwierdzeniu przez Dyrektora 
Generalnego stanowiłby pomoc dydaktyczną dla uczestników i 
absolwentów kursu.

3. Mając na uwadze § 3 pkt 3, preferowane jest w pierwszej kolej-
ności wykorzystanie potencjału intelektualnego pracowników 
PGL LP, którzy mogliby przeprowadzić zajęcia zgodnie z ich 
kompetencjami w ramach delegacji służbowych lub za zgodą 
pracodawcy odpłatnie czasie wolnym na podstawie stosunku 
pracy w formie umowy cywilnoprawnej, przy czym należy 
kierować się rachunkiem ekonomicznym.

§ 5
Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu 

zapewni warunki organizacyjne mające na celu realizację kursu 
podstawowego dla kandydatów do pracy w Straży Leśnej.

§ 6
Do nadzoru nad realizacją kursu podstawowego dla kandydatów 

do pracy w Straży Leśnej zobowiązuję Głównego Inspektora Straży 
Leśnej, który sporządzi sprawozdanie z realizacji szkolenia.

§ 6
Koszty organizacji kursu i szkolenia ponosi Dyrekcja Generalna 

Lasów Państwowych, natomiast koszty wyżywienia, zakwaterowa-
nia oraz badań lekarskich pokrywają nadleśnictwa delegujące 
kandydatów do pracy w Straży Leśnej.

§ 7
Kierownik kursu ze swojej pracy sporządzi protokół w terminie 7 

dni od zakończenia kursu i przeprowadzenia egzaminu, który 
przedstawi Dyrektorowi Regionalnej Dyrekcji LP w Radomiu i Głów-
nemu Inspektorowi Straży Leśnej.

§ 8
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH                                                                               
dr inż. Andrzej Konieczny           

4 Według § 7 załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 19 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie szczegółowych zasad posiadania 
broni i środków przymusu bezpośredniego przez Straż Leśną (znak: GS.0210.1.2016) szkolenie dla kandydatów do Straży Leśnej, o którym mowa w § 6 ust. 1, orga-
nizuje Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych, natomiast wg § 8 zasady organizacji szkolenia, jego tematykę, tryb przeprowadzenia egzaminu, jego zakres oraz 
skład komisji egzaminacyjnej określa odrębne zarządzenie Dyrektora Generalnego LP. Koszty związane z wydaniem orzeczeń lekarskich i psychologicznych ponosi 
pracodawca (§ 9).

5 Załącznik nr 2 zmieniony zarządzeniem nr 90 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych dnia 20 listopada 2008 r. (GS-021-2/08). 
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DECYZJA NR 88       
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 10 maja 2018 r.

w sprawie zlecenia Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
realizacji, począwszy od 2018 roku, usługi badawczej 

pn.: „Monitoring zooindykacyjny regeneracji drzewostanów pohuraganowych 
w Puszczy Piskiej – kontynuacja”

OR.5001.3.1.2018

Na  podstawie art. 33 ust. 1 ustawy o lasach1, w związku z § 6 
Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe2, 
w wykonaniu zadań wynikających z obowiązków Dyrektora Gene-
ralnego Lasów Państwowych, określonych  w art. 33 ust. 3 pkt 6 
ustawy o lasach3, mając na względzie art. 4 pkt 3 lit. e ustawy  
z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych4 i § 5 Zarządze-
nia nr 42 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 1 lipca 2014 r. 
w sprawie powołania Stałej Komisji do zamawiania usług w zakre-
sie badań naukowych przez Dyrektora Generalnego Lasów 
Państwowych oraz procedur postępowania  z tym związanych5 – 
postanawiam, co następuje:

 
§ 1

1. Realizację, począwszy od 2018 roku, usługi badawczej pn.: 
„Monitoring zooindykacyjny regeneracji drzewostanów pohura-
ganowych w Puszczy Piskiej – kontynuacja” należy zlecić Szkole 
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zgodnie z 
ustalonym poniżej okresem i kosztami realizacji oraz na warun-
kach, które zostaną określone w umowie:

a) okres realizacji badań – około 43 miesiące,
b) koszty planowane ogółem – 365 037,64 zł brutto, w tym 

należność dla Wykonawcy planowana do uregulowania w 
2018 roku  – 0 zł brutto.

2. Ustalono przewidywane wykorzystanie uzyskanych w ramach 
realizacji ww. usługi badawczej wyników badań przez jednostki 
organizacyjne Lasów Państwowych oraz przez podmioty spoza 
jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych.

§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu 

do wiadomości poprzez kolportaż intranetowy oraz opublikowanie 
w Biuletynie Informacyjnym Lasów Państwowych.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Andrzej Konieczny 

1 Art. 33. ust. 1 ustawy z 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 788 ze zm.) stanowi, że Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy 
dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych.

2 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 
18 maja 1994 r. § 6 Statutu stanowi, że Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.

3 Art. 33. ust. 3 pkt 6 ustawy z 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 788 ze zm.) stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych inicjuje, popiera 
i finansuje badania w zakresie leśnictwa oraz nadzoruje wykorzystanie wyników tych badań.

4 Art. 4 pkt 3 lit. e ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) stanowi, że ustawy nie stosuje się do zamówień, których 
przedmiotem są usługi badawcze i rozwojowe, chyba że są one objęte kodami CPV od 73000000-2 do 73120000-9, 73300000-5, 73420000-2 i 73430000-5, określo-
nymi w rozporządzeniu (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) (Dz. Urz. 
WE L 340 z 16.12.2002, str. 0001–0562; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 5, str. 3, z późn. zm.), zwanym dalej „Wspólnym Słownikiem Zamówień”, 
oraz jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki: korzyści z tych usług przypadają wyłącznie zamawiającemu na potrzeby jego własnej działalności, całość wyna-
grodzenia za świadczoną usługę wypłaca zamawiający.

5 § 5 Zarządzenia nr 42 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 1 lipca 2014 r. w sprawie powołania Stałej Komisji do zamawiania usług w zakresie badań 
naukowych przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych oraz procedur postępowania z tym związanych stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych 
ma prawo podjęcia decyzji o zleceniu badań naukowych z pominięciem procedur przedstawionych w załączniku do niniejszego zarządzenia. 
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DECYZJA NR 88
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH 

z dnia 14 maja 2018 r.
 

w sprawie zarządzenia organizacji ogólnopolskiej 
wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej 

wyczerpującej znamiona wspólnego przedsięwzięcia jednostek organizacyjnych 
Lasów Państwowych pod nazwą własną 

„Ogólnopolskie obchody Święta Lasu 2018 połączone z Krajową Naradą Leśników”
organizowanej przez Centrum Informacyjne Lasów Państwowych 
we współpracy z RDLP Lublin i Nadleśnictwem Janów Lubelski

GK.166.7.2018

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.   
o lasach1, w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa 
Leśnego Lasy Państwowe2 – w wykonaniu zadania Dyrektora 
Generalnego Lasów Państwowych, określonego m.in. w art. 33 ust. 3 
pkt 1a ustawy o lasach3, a także w § 8 ust. 2 pkt 44 ww. Statutu – 
postanawiam, co następuje

§ 1
W wykonaniu zapisów § 12 ust. 2 Zarządzenia nr 15 Dyrektora 

Generalnego Lasów Państwowych z dnia 8 marca 2016 r. w spra-
wie systemu imprez pracowniczych w Państwowym Gospodarstwie 
Leśnym Lasy Państwowe, znak: GK.166.3.2016, zarządzam orga-
nizację ogólnopolskiej wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej 
wyczerpującej znamiona wspólnego przedsięwzięcia jednostek 
organizacyjnych Lasów Państwowych pod nazwą własną „Ogólno-
polskie obchody Święta Lasu 2018 połączone z Krajową Naradą 
Leśników” i zobowiązuję:

1. Dyrektora Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych do 
organizacji imprezy oraz do sporządzenia sprawozdania z 
powyższej imprezy pracowniczej zgodnie z przytoczonym 
wyżej zarządzeniem. Wyznaczam Dyrektora CILP jako 
jednostkę wiodącą, której zakres działań  w powyższym 
zakresie określa § 12 i § 13 powyższego Zarządzenia nr 15.

2. Dyrektora Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych, 
Dyrektora RDLP w Lublinie oraz Nadleśniczego Nadleś- 
nictwa Janów Lubelski do współorganizacji powyższej 
imprezy w ramach Porozumienia wielostronnego regulują-
cego zakres zadań, system rozliczeń finansowych i odpowie-
dzialności wynikających z prac organizacyjnych powyższej 
imprezy.

3. Naczelnika Wydziału Zarządzania Zasobami Ludzkimi 
Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych do archiwizacji w 
celach kontrolingowych sprawozdania z zorganizowanej 
imprezy pracowniczej.

§ 2
Niniejszą decyzję otrzymują: Dyrektor Centrum Informacyjnego 

Lasów Państwowych, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów 
Państwowych w Lublinie, Nadleśniczy Nadleśnictwa Janów Lubel-
ski, Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi Dyrekcji Generalnej 
Lasów Państwowych. 

§ 3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Andrzej Konieczny

1 Art. 33. 1. ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 788) stanowi, że „Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy dyrek-
torów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych”.

2 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 
dnia 18 maja 1994 r.; w § 6 Statut Lasów Państwowych stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do 
ustawy, a także innych przepisów prawnych, Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.

3 Przepis art. 33 ust. 3 pkt 1a ustawy o lasach stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych  inicjuje, koordynuje oraz nadzoruje działalność dyrektorów regio-
nalnych dyrekcji Lasów Państwowych oraz kierowników innych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych o zasięgu krajowym.

4 Przepis § 8 ust. 2 pkt 4 Statutu Lasów Państwowych stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych kontroluje jednostki organizacyjne Lasów Państwowych. 
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SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY
NA PODSTAWIE ART. 40A USTAWY O LASACH,

ZATWIERDZONE PRZEZ DYREKTORA GENERALNEGO 
LASÓW PAŃSTWOWYCH

Lp.
Nazwa nadleśnictwa,

obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu 
ewidencyjnego,

gmina,
adres nieruchomości

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,

pow. działki (m2)
Rodzaj zabudowy

i sposób zagospodarowania

1. Gościeradów
Gościeradów
187c (cz.)

Salomin
Gościeradów
Salomin 147
23-275 Gościeradów

589/2
LU1K/00071603/5
1924

budynek mieszkalny,  
jednorodzinny, zasiedlony

Zatwierdzam:
 

Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO

LASÓW PAŃSTWOWYCH

Zastępca Dyrektora Generalnego 
ds. Rozwoju i Organizacji

Tomasz Zawiła-Niedźwiecki
Warszawa, 7 maja 2018 r.

 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Lublin

Lp.
Nazwa nadleśnictwa,

obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu 
ewidencyjnego,

gmina,
adres nieruchomości

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,

pow. działki (m2)
Rodzaj zabudowy

i sposób zagospodarowania

1. Kraśnik
Kraśnik
297k

Księżomierz Dzierzkowska
Gościeradów
Aleksandrów 1
23-275 Gościeradów

1427/2
LU1K/00087723/7
1884

budynek mieszkalny,  
jednorodzinny, zasiedlony

Zatwierdzam:
 

Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO

LASÓW PAŃSTWOWYCH

Zastępca Dyrektora Generalnego 
ds. Rozwoju i Organizacji

Tomasz Zawiła-Niedźwiecki
Warszawa, 7 maja 2018 r.

 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Lublin
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Lp.
Nazwa nadleśnictwa,

obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu 
ewidencyjnego,

gmina,
adres nieruchomości

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,

pow. działki (m2)
Rodzaj zabudowy

i sposób zagospodarowania

1. Mrągowo
Sadłowo
233i

Stanclewo
Biskupiec
Stanclewo 32/1
11-300 Biskupiec

3233/13
OL1B/00018662/7
1070
(udział 1482/2851)

lokal mieszkalny w budynku 
dwurodzinnym, zasiedlony 
wraz z budynkiem 
gospodarczym

2. Mrągowo
Sadłowo
233i

Stanclewo
Biskupiec
Stanclewo 32/2
11-300 Biskupiec

3233/13
OL1B/00018662/7
1070
(udział 1369/2851)

lokal mieszkalny w budynku 
dwurodzinnym, zasiedlony 
wraz z budynkiem 
gospodarczym

3. Przasnysz
Przasnysz
475j01

Jednorożec
Jednorożec
Kobylaki Wólka 19
06-323 Jednorożec

3066/9
OS1P/00027246/3
1638

budynek mieszkalny, 
jednorodzinny, zasiedlony

Zatwierdzam:
 

Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO

LASÓW PAŃSTWOWYCH

Zastępca Dyrektora Generalnego 
ds. Rozwoju i Organizacji

Tomasz Zawiła-Niedźwiecki
Warszawa, 7 maja 2018 r.

 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Olsztyn

Lp.
Nazwa nadleśnictwa,

obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu 
ewidencyjnego,

gmina,
adres nieruchomości

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,

pow. działki (m2)
Rodzaj zabudowy

i sposób zagospodarowania

1. Srokowo
Kętrzyn
217m (cz.),
l (cz.)

Poganowo
Kętrzyn
Poganowo 2
11-400 Kętrzyn

3217/1
OL1K/00023044/6
1903

budynek mieszkalny, 
jednorodzinny, zasiedlony 
wraz dwoma budynkami 
gospodarczymi

Zatwierdzam:
 

Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO

LASÓW PAŃSTWOWYCH

Zastępca Dyrektora Generalnego 
ds. Rozwoju i Organizacji

Tomasz Zawiła-Niedźwiecki
Warszawa, 7 maja 2018 r.

 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Olsztyn



27BILP 6/2018

Lp.
Nazwa nadleśnictwa,

obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu 
ewidencyjnego,

gmina,
adres nieruchomości

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,

pow. działki (m2)
Rodzaj zabudowy

i sposób zagospodarowania

1. Kaczory
Kaczory
567d01

Kaczory
Kaczory
ul. Gajowa 7
64-810 Kaczory

959
PO1H/00020933/1
1417

budynek mieszkalny,  
jednorodzinny, zasiedlony 
wraz trzema budynkami 
gospodarczymi i przyłączem

2. Potrzebowice
Potrzebowice
52n01, l01

Zawada
Wieleń
Łaski 1/1
64-730 Wieleń

814
PO2T/00026956/8
2842
(udział 19130/35862)

lokal mieszkalny w budynku 
dwurodzinnym, zasiedlony 
wraz z przynależnym 
budynkiem gospodarczym 
i piwnicą ziemną

3. Potrzebowice
Potrzebowice
52n01, o

Zawada
Wieleń
Łaski 1/2
64-730 Wieleń

814
PO2T/00026956/8
2842
(udział 16732/35862)

809
PO2T/00035271/8
562
(udział 59/100)

lokal mieszkalny w budynku 
dwurodzinnym, pustostan 
wraz z przynależnym 
budynkiem gospodarczym

4. Tuczno
Tuczno
117 o

Nakielno
Wałcz – obszar wiejski
Nakielno 1
78-642 Nakielno

8207/14
KO1W/00027407/2
1917

budynek mieszkalny, 
jednorodzinny, zasiedlony 
wraz z dwoma budynkami 
gospodarczymi i garażem

Zatwierdzam:
 

Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO

LASÓW PAŃSTWOWYCH

Zastępca Dyrektora Generalnego 
ds. Rozwoju i Organizacji

Tomasz Zawiła-Niedźwiecki
Warszawa, 7 maja 2018 r.

 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Piła

Lp.
Nazwa nadleśnictwa,

obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu 
ewidencyjnego,

gmina,
adres nieruchomości

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,

pow. działki (m2)
Rodzaj zabudowy

i sposób zagospodarowania

1. Konstantynowo
Konstantynowo
108f01

Żabno
Brodnica
Żabno 70
63-112 Żabno 

5108/1
PO1M/00029060/8
1243

budynek mieszkalny, 
jednorodzinny, zasiedlony

Zatwierdzam:
 

Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO

LASÓW PAŃSTWOWYCH

Zastępca Dyrektora Generalnego 
ds. Rozwoju i Organizacji

Tomasz Zawiła-Niedźwiecki
Warszawa, 7 maja 2018 r.

 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Poznań
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Lp.
Nazwa nadleśnictwa,

obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu 
ewidencyjnego,

gmina,
adres nieruchomości

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,

pow. działki (m2)
Rodzaj zabudowy

i sposób zagospodarowania

1. Cierpiszewo
Zawiszyn
22j

Przyłubie
Solec Kujawski
Przyłubie 48
86-050 Solec Kujawski

626
BY1B/00091545/3
906

budynek mieszkalny, 
jednorodzinny, zasiedlony 
wraz z budynkiem 
gospodarczym

Zatwierdzam:
 

Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO

LASÓW PAŃSTWOWYCH

Zastępca Dyrektora Generalnego 
ds. Rozwoju i Organizacji

Tomasz Zawiła-Niedźwiecki
Warszawa, 7 maja 2018 r.

 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Toruń

Lp.
Nazwa nadleśnictwa,

obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu 
ewidencyjnego,

gmina,
adres nieruchomości

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,

pow. działki (m2)
Rodzaj zabudowy

i sposób zagospodarowania

1. Cybinka 
Białków
109As

Cybinka
Cybinka
Plac Limanowskiego 14
69-108 Cybinka

94/14
ZG1K/00027902/0
537

budynek mieszkalny,  
jednorodzinny w zabudowie 
szeregowej, zasiedlony

2. Lipinki
Lipinki
135m (cz.), h (cz.)

Lipinki Łużyckie
Lipinki Łużyckie
ul. Górna 6/1
68-213 Lipinki Łużyckie

979/7
ZG1R/00036367/9
2227
(udział 372/1000)

samodzielny 
lokal mieszkalny  
w budynku dwurodzinnym 
wraz z udziałem 
w infrastrukturze, zasiedlony 

3. Lipinki
Lipinki
135m (cz.), h (cz.)

Lipinki Łużyckie
Lipinki Łużyckie
ul. Górna 6/2
68-213 Lipinki Łużyckie

979/7
ZG1R/00036367/9
2227
(udział 628/1000)

samodzielny 
lokal mieszkalny  
w budynku dwurodzinnym 
wraz z udziałem 
w infrastrukturze, zasiedlony

Zatwierdzam:
 

Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO

LASÓW PAŃSTWOWYCH

Zastępca Dyrektora Generalnego 
ds. Rozwoju i Organizacji

Tomasz Zawiła-Niedźwiecki
Warszawa, 7 maja 2018 r.

 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Zielona Góra
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NIERUCHOMOŚCI ZBYWANE I NABYWANE
przez Skarb Państwa – Lasy Państwowe

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Katowice
Nadleśnictwo Złoty Potok

Nadleśnictwo Złoty Potok informuje o zamiarze przeprowadzenia zamiany gruntów na  podstawie art. 38e ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia  
28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2017 r. poz. 788), Ramowych wytycznych w sprawie zamian lasów, gruntów i innych nieruchomości 
znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych oraz zgody dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach z dnia 
20 marca 2018 r. (zn. spr.: ES.2261.16.2017.WD).
            

 
Informacja o zamiarze przeprowadzenia transakcji zamiany z dnia 22 marca 2018 r.

Data zgody
na zamianę

Nieruchomości zbywane przez Lasy Państwowe

adres leśny adres administracyjny kategoria 
użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

ES.2261.16.2017.
WD 

z 20.03.2018 r.

02-38-1-13-343-k-00 24-04-122-0005 Ls V 0,36 16,14

02-38-1-01-426-h-00 24-04-122-0004 Dr 0,29 17,26

02-38-1-03-538-j-00 24-04-122-0001 Ls 0,23 19,71

Razem: 0,88 53,11

Nieruchomości nabywane przez Lasy Państwowe

właściciel adres administracyjny kategoria 
użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

Jednostka
administracji samorządowej 24-04-122-0006 Ls V 0,94 40,77

Razem: 0,94 40,77

Nadleśniczy 
Nadleśnictwa Złoty Potok

   Andrzej Krzypkowski
Złoty Potok, 22 marca 2018 r. 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Krosno
Nadleśnictwo Mielec

Nadleśnictwo Mielec informuje o zamiarze przeprowadzenia transakcji zamiany nieruchomości gruntowych między Nadleśnictwem 
Mielec i Gminą Mielec na podstawie przepisów art. 38e ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity Dz. U. z 5 kwietnia 2017 r. 
poz. 788 ze zm.), zgodnie z Wytycznymi z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie zamian lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących 
się w zarządzie nadleśnictw Lasów Państwowych nadzorowanych przez Dyrektora RDLP w Krośnie.

Data zgody
na zamianę

Nieruchomości zbywane przez Lasy Państwowe

adres leśny adres administracyjny kategoria 
użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w zł)

16.04.2018 r. 04-17-1-07-72-g-99
04-17-1-07-72-~d-00

18-11-052-0044
działka 439/1 Ls 0,0500 2 695,00

Dokończenie na str. 30
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Nieruchomości nabywane przez Lasy Państwowe

właściciel adres administracyjny kategoria 
użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w zł)

Gmina Mielec 18-11-052-0044
działka 635 Dr 0,0791 2 792,00

Nadleśniczy
    Nadleśnictwa Mielec

mgr inż. Hubert Sobiczewski
Mielec, 10 maja 2018 r. 

Dokończenie ze str. 29

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Łódź
Nadleśnictwo Spała

    
Zgodnie z Ramowymi wytycznymi w sprawie zamian lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów 

Państwowych, stanowiącymi załącznik do Zarządzenia nr 89 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 11 grudnia 2012 r.,  
znak  ZS-D-2141-11/12, w sprawie  dokonywania zamian nieruchomości na podstawie art. 38e ustawy  o lasach z dnia 28 września 1991 r. 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 788),  Nadleśnictwo Spała informuje o zamiarze przeprowadzenia transakcji zamiany po otrzymaniu zgody dyrektora 
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi na  zamianę gruntów (pismo z dnia 22 maja 2018 r., znak sprawy: ZS.2261.9.2017). 

Data zgody
na zamianę

Nieruchomości zbywane przez Lasy Państwowe

adres leśny adres administracyjny kategoria 
użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

22.05.2018 r.

06-19-2-10-208-f-01
06-19-2-10-246-~f-00
06-19-2-10-246-c-01
06-19-2-10-209-h-01
06-19-2-10-247-b-07
06-19-2-10-247-b-04
06-19-2-10-247-b-03

06-19-2-10-247-~h-00
06-19-2-10-247-b-01

06-19-2-10-247-~b-01
06-19-2-10-247-a-01
06-19-2-10-247-b-05
06-19-2-10-247-b-06

06-19-2-10-266B-a-00
06-19-2-10-266B-c-00

10-16-052-0007-290/1
10-16-052-0007-298/1
10-16-052-0007-298/1
10-16-052-0007-293/1
10-16-052-0007-299/5
10-16-052-0007-299/6
10-16-052-0007-299/7
10-16-052-0007-299/9
10-16-052-0007-299/9
10-16-052-0007-299/9
10-16-052-0007-299/9

10-16-052-0007-299/10
10-16-052-0007-299/11
10-16-052-0007-54/1
10-16-052-0007-54/1

Ls

0,0191
0,0912
0,0412
0,0182
0,0341
0,0319
0,0516
0,0720
0,0453
0,0700
0,0185
0,0704
0,0170
0,1691
0,0400

228,39

Razem: 0,7896

Nieruchomości nabywane przez Lasy Państwowe

właściciel adres administracyjny / KW kategoria 
użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w  tys. zł)

Jednostka administracji samorządowej

10-16-052-0003-3087
10-16-052-0006-103
10-16-052-0006-136

10-16-052-0003-337/19
10-16-052-0003-337/19
10-16-052-0003-337/19
10-16-052-0003-337/19
10-16-052-0003-337/19

Ls
Ls

Ls/R
W

E-LS
N

E-W
LS

0,2285
0,3200
0,3100
0,0226
1,7217
0,3133
0,0983
1,5517

273,11

Razem: 4,5661

Nadleśniczy
Nadleśnictwa Spała

Jacek Wójtowicz 
Spała, 24 maja 2018 r.
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Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Szczecinek
Nadleśnictwo Osusznica

Korekta ogłoszenia opublikowanego w numerze 3 (303) 
„Biuletynu Informacyjnego Lasów Państwowych”

Zgodnie z ramowymi wytycznymi w sprawie zamian lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów 
Państwowych stanowiącymi załącznik do Zarządzenia nr 89 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 11 grudnia 2012 r.,  
znak spr.: ZS-D-2141-11/12, w sprawie dokonywania zamian nieruchomości na podstawie art. 38e ustawy z dnia 28 września 1991 r.  
o lasach, informuję, że Nadleśnictwo Osusznica otrzymało zgodę dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku  
z dnia 18 stycznia 2018 r., zn. spr.: ZS.2261.25.2017.KK, na dokonanie zamiany gruntów pomiędzy Nadleśnictwem Osusznica a Gminą 
Konarzyny.

Nieruchomości przeznaczone do zamiany:

Data zgody
na zamianę

Nieruchomości zbywane przez Lasy Państwowe

adres leśny adres administracyjny kategoria 
użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w zł)

18.01.2018 r.

11-15-1-06-399-l-99
220205_2.0001.2399/4

woj. pomorskie,  
powiat chojnicki,  

gmina Konarzyny, 
obr. ewid. Kiełpin,
dz. ewid. 2399/4

Ls 0,1464

12 800,00

11-15-1-06-399-m-99 N 0,0207

Nieruchomości nabywane przez Lasy Państwowe

właściciel adres administracyjny / KW kategoria 
użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w zł)

Gmina Konarzyny
ul. Szkolna 7

89-607 Konarzyny

220205_2.383/3-L  /  
SL1Z/00015960/9
woj. pomorskie,

 powiat chojnicki, 
gmina Konarzyny, 

obr. ewid. Zielona Huta,
dz. ewid. 383/3-L

Dr 0,90 25 200,00

Nadleśniczy
Jarosław Czarnecki

Osusznica, 9 maja 2018 r.
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Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Wrocław
Nadleśnictwo Oborniki Śląskie

Stosownie do zapisów pkt IX Ramowych wytycznych w sprawie zamian lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się  
w zarządzie Lasów Państwowych, wytycznych stanowiących załącznik do Zarządzenia nr 89 Dyrektora Generalnego Lasów Państwo-
wych z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie dokonywania zamian nieruchomości na podstawie przepisów art. 38e ustawy z dnia 28 września 
1991 r. o lasach (Dz. U. z 2017 r. poz. 788 ze zm.), Nadleśnictwo Oborniki Śląskie informuje o zamiarze przeprowadzenia transakcji 
zamiany nw. nieruchomości gruntowych własności Skarbu Państwa w zarządzie PGL Lasy Państwowe, Nadleśnictwa Oborniki Śląskie,  
i Gminy Prusice. Zgoda na dokonanie zamiany gruntów została wydana w dniu 8 maja 2018 r. przez dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów 
Państwowych we Wrocławiu (zn. spr.: DZ.2261.9.2017).

Data zgody
na zamianę

Nieruchomości zbywane przez Lasy Państwowe

adres leśny adres administracyjny kategoria 
użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w zł)

8.05.2018 r. 13-19-2-06-493  -o  -00 02-20-025-0004      65/494 Br-RIVa 0,1325 42 000,00

Razem: 0,1325 42 000,00

Nieruchomości nabywane przez Lasy Państwowe

właściciel adres administracyjny kategoria 
użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w zł)

Gmina Prusice

02-20-025-0025      760 dr 0,1000 4 270,00

02-20-025-0025      761 dr 0,0400 1 710,00

02-20-025-0025      801 dr 0,2200 9 400,00

02-20-025-0025      758/3 dr 0,2544 10 870,00

02-20-025-0025      762/1 dr 0,0322 1 380,00

02-20-025-0025      762/3 dr 0,0528 2 260,00

02-20-025-0025      764/1 dr 0,0656 2 800,00

02-20-025-0025      764/3 dr 0,0770 3 290,00

02-20-025-0025      818 dr 0,1666 7 120,00

Razem: 1,0086 43 100,00

Nadleśniczy 
                                                                                                                                         Nadleśnictwa Oborniki Śląskie

           mgr inż. Marcin Majewski
Oborniki Śląskie, 25 maja 2018 r.



CENNIK ZAMIESZCZANYCH WKŁADEK
Obowiązuje od 1 stycznia 2018 roku

„Głos Lasu”
Wymiar pisma: 205 x 285 plus spady po 5 mm

Wkładki dostarczone przez zamawiającego – 0,60 zł za szt.
Waga do 50 g (w wypadku cięższych wkładek cena do negocjacji)

Kontakt: Jerzy Drabarczyk
tel. 22 185 53 74

e-mail: jerzy.drabarczyk@cilp.lasy.gov.pl
CILP, ul. Grójecka 127, 02-124 Warszawa

„Echa Leśne”
Wymiar pisma: 210 x 255 plus spady po 5 mm

Wkładki dostarczone przez zamawiającego –  0,60 zł za szt.
Waga do 50 g (w wypadku cięższych wkładek cena do negocjacji)

Kontakt: Maria Kluczek
tel. 22 185 53 81

e-mail: maria.kluczek@cilp.lasy.gov.pl
CILP, ul. Grójecka 127, 02-124 Warszawa

Skład i łamanie: ORWLP w Bedoniu, Nowy Bedoń, ul. Sienkiewicza 19, 95-020 Andrespol, tel.: 42 677 25 43, fax: 42 677 25 23
Druk: Elanders Polska Sp. z o.o., ul. Mazowiecka 2, 09-100 Płońsk, tel. 23 662 23 16, www.elanders.com

Czasopisma Lasów Państwowych
„Echa Leśne”

Kwartalnik przyrodniczo-kulturalny nie tylko dla leśników. Ukazuje się od 1924 r. 
Pismo popularyzujące wiedzę o lesie i przyrodzie.

„Głos Lasu”
Miesięcznik branżowy dla leśników, w którym prezentowane są specjalistyczne artykuły na temat gospodarki leśnej.

Adres obydwu redakcji: ul. Grójecka 127, 02-124 Warszawa, 
tel. 22 185 53 53, e-mail: echa.lesne@cilp.lasy.gov.pl, glos.lasu@cilp.lasy.gov.pl
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