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ZARZĄDZENIA DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
(od 23 czerwca 2010 r. do 29 lipca 2010 r.)

• Zarządzenie nr 34 z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia i wprowadzenia do stosowania w jednostkach Lasów Państwo-
wych programu „Przeciwdziałanie skutkom odpływu wód opadowych na terenach górskich. Zwiększenie retencji i utrzymanie potoków 
oraz związanej z nimi infrastruktury w dobrym stanie” (ZF 364-2-1/10)

• Zarządzenie nr 35 z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie powołania Zespołu ds. określenia zasad współpracy Lasów Państwowych z 
instytucjami finansowymi (EP-3114-2/2010)

• Zarządzenie nr 36 z dnia 9  lipca 2010 r. w sprawie powołania Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwo-
wych na 2010 rok (EK-021-4/10) 

• Zarządzenie nr 37 z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie zmian zasięgu terytorialnego obrębów leśnych Nadleśnictwa Taczanów w Regio-
nalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu (OR-0151- 3/2010) 

• Zarządzenie nr 38 z dnia 27 lipca 2010 r. w sprawie zmian w zasięgu terytorialnym obrębów leśnych Nadleśnictwa Przasnysz w Regio-
nalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie (OR-0151-4 /2010)

• Zarządzenie nr 39 z dnia 27 lipca 2010 r. w sprawie zmian w zasięgu terytorialnym obrębów leśnych Nadleśnictwa Durowo w Regio-
nalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile (OR-0151-5/2010)

• Zarządzenie nr 40 z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie wykonania w latach 2010–2014 drugiego cyklu inwentaryzacji wielkoobszarowej 
lasów kraju wszystkich form własności (ZU-7041-3/2010)

DECYZJE DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
(od 15 czerwca 2010 r. do 22 lipca 2010 r.)

• Decyzje nr 35–56 z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych Lasów 
Państwowych za 2009 rok (EK-021-2/10)

• Decyzja nr 57 z dnia  22 czerwca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia podziału zysku netto w jednostkach organizacyjnych  Lasów 
Państwowych za 2009 rok (EK-021-3/10)

• Decyzja nr 58 z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany Decyzji nr 9 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 18 marca 
2010 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu systemowej aukcji internetowej w aplikacji »e-drewno« oraz aukcji internetowej w apli-
kacji »e-drewno« na 2010 rok” (znak: OM-906-1- 105/2010), (OM-906-1-231/2010)

• Decyzja nr 59  z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie udzielenia zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi pod nazwą: „Wykonanie 
Wielkoobszarowej  Inwentaryzacji Stanu Lasów w kraju w latach 2010–2014” (OP/2715-4/10)

• Decyzja nr 60 z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej ds. przeprowadzenia zamówienia publicznego w 
trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi pod nazwą: „Wykonanie Wielkoobszarowej  Inwentaryzacji Stanu Lasów w kraju 
w latach 2010–2014” (OP/2715-4/10)

• Decyzja nr 61 z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej ds. zamówienia publicznego pod nazwą „Rozbu-
dowa węzła telekomunikacyjnego Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych” (OP-2710-13/10)

• Decyzja nr 62 z dnia 20 lipca 2010 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej ds. zamówienia publicznego na obsługę techniczną 
sieci prognozowania zagrożenia pożarowego lasu w okresie od 2011 r. do 2013 r. (OP-2710-14/10)

• Decyzja nr 63 z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie unieważnienia Decyzji nr 50 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia  
16 kwietnia 2003 r. w sprawie zasad udzielania pomocy finansowej pracownikom Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych na zakup 
samochodów prywatnych używanych również do celów służbowych (OR-402-7/10)

UWAGA: z chwilą ukazania się drukiem „Biuletynu Informacyjnego Lasów Państwowych” wszystkie zarządzenia i decyzje Dyrek-
tora Generalnego LP wraz z załącznikami publikowane są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej PGL LP:  
http://bip.lasy.gov.pl
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ZARZĄDZENIE NR 34 
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH 

z dnia 29 czerwca 2010 r.

w sprawie zatwierdzenia i wprowadzenia do stosowania w jednostkach Lasów Państwowych programu
„Przeciwdziałanie skutkom odpływu wód opadowych na terenach górskich.

Zwiększenie retencji i utrzymanie potoków oraz związanej z nimi infrastruktury w dobrym stanie”

ZF-364-2-1/10

Na podstawie § 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 
Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe, w związku z upoważ-
nieniem zawartym w art. 33 ust 1 oraz ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia  
28 września 1991 r. o lasach (jednolity tekst w Dz. U. z 2005 r.  
Nr 45, poz. 435 z późniejszymi zmianami), zarządzam, co nastę-
puje:

§ 1
W związku z realizacją projektu „Przeciwdziałanie skutkom 

odpływu wód opadowych na terenach górskich. Zwiększenie reten-
cji i utrzymanie potoków oraz związanej z nimi infrastruktury  
w dobrym stanie”, wpisanego na listę projektów indywidualnych dla 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007–2013, 
zatwierdzam i wprowadzam do stosowania w jednostkach Lasów 
Państwowych:

1. Program „Przeciwdziałanie skutkom odpływu wód opadowych 
na terenach górskich. Zwiększenie retencji i utrzymanie potoków 
oraz związanej z nimi infrastruktury w dobrym stanie”.

2. Podsumowanie procedury zatwierdzania programu „Przeciw-
działanie skutkom odpływu wód opadowych na terenach 
górskich. Zwiększenie retencji i utrzymanie potoków oraz zwią-
zanej z nimi infrastruktury w dobrym stanie”.

3. „Podręcznik wdrażania projektu – wytyczne do realizacji obiektów 
małej retencji w górach”.

§ 2
Powyższe dokumenty stanowią załączniki do niniejszego zarzą-

dzenia. (Załączników nie drukujemy*) – red.).

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH

dr inż. Marian Pigan

*) Z chwilą ukazania się drukiem „Biuletynu Informacyjnego Lasów Państwowych” wszystkie zarządzenia i decyzje Dyrektora Generalnego LP 
wraz z załącznikami publikowane są na  stronie internetowej  Biuletynu Informacji Publicznej PGL LP: http://bip.lasy.gov.pl

ZARZĄDZENIE NR 35 
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH 

z dnia 29 czerwca 2010 r.

w sprawie powołania Zespołu ds. określenia zasad współpracy Lasów Państwowych z instytucjami finansowymi

EP-3114-2/2010

Na podstawie § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego 
Lasy Państwowe, wprowadzonego Zarządzeniem nr 50 Ministra 
Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia  
18 maja 1994 r., oraz w związku z § 10 załącznika do Zarządzenia 
nr 61 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 31 sierp-
nia 2009 r.  w sprawie Regulaminu organizacyjnego Dyrekcji Gene-
ralnej Lasów Państwowych, zarządzam, co następuje:

§ 1
Powołuję Zespół ds. określenia zasad współpracy z instytucjami 

finansowymi w zakresie finansowania i zarządzania aktywami 
finansowymi w składzie:
1. Marcin Polak – zastępca dyrektora RDLP w Krakowie – prze-

wodniczący
2. Teofil Stępień – główny księgowy RDLP w Pile – członek
3. Iwona Geming – naczelnik Wydziału Księgowości i Finansów 

RDLP w Poznaniu – członek

4. Sławomir Dźwigalski – specjalista DGLP w Warszawie – członek
5. Sebastian Wiśniewski – starszy referent DGLP w Warszawie  

– sekretarz
6. Marcin Lenart – specjalista DGLP w Warszawie – członek
7. Krystyna Janasz-Jankowska – główna księgowa, Nadleśnictwo 

Manowo, RDLP w Szczecinku – członek

§ 2
Zadaniem Zespołu zadaniowego jest:

1. Analiza dotychczasowego stanu współpracy z bankami.
2. Opracowanie zasad współpracy z bankami obsługującymi 

jednostki gospodarcze Lasów Państwowych na podstawie doko-
nanych ocen.

3. Analiza ofert złożonych przez banki oraz pozostałe instytucje 
finansowe.

4. Przedstawienie rozwiązań w zakresie obsługi bankowej  
oraz lokowania aktywów finansowych.
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§ 3
1. Przewodniczący Zespołu odpowiada za organizację pracy 

Zespołu oraz terminową realizację zadań.
2. Przewodniczący Zespołu może włączyć do prac Zespołu innych 

specjalistów zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych  
PGL Lasy Państwowe.

§ 4
Termin zakończenia prac Zespołu ustala się na dzień 30.09.2010 r.

§ 5
1. Koszty przejazdów uczestników Zespołu na posiedzenia pokry-

wają jednostki macierzyste.

2. Koszty organizacji spotkań Zespołu pokryje Dyrekcja Generalna 
Lasów Państwowych.

§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH

dr inż. Marian Pigan

ZARZĄDZENIE NR 36 
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH 

z dnia 9 lipca 2010 r.

w sprawie powołania Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych na 2010 rok

EK-021-4/10

Na podstawie § 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 PGL Lasy 
Państwowe, w związku z art. 26 ustawy z dnia 29 września 1994 r. 
o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) 
zarządzam, co następuje:

§ 1
1. Powołuję Stałą Komisję Inwentaryzacyjną w Dyrekcji Generalnej 

Lasów Państwowych na 2010 rok, zwaną dalej Komisją, w skła-
dzie:
Jan Błaszczyk – przewodniczący,
Tadeusz Żajkowski – z-ca przewodniczącego,
Izabela Kotlarska – członek,
Magdalena Konsencjusz – członek.

2. Praca Komisji rozpoczyna się z dniem wejścia w życie niniej-
szego zarządzenia i kończy z dniem 31 marca 2011 r., ustalonym 
do złożenia sprawozdania finansowego F-02 za 2010 r. w załącz-
niku do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 2009 r. 
w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej 
na rok 2010 (Dz. U. z 2010 r. Nr 3, poz.14). 

3. Komisja wykonuje swoje zadania w godzinach pracy.

§ 2
1. Zadaniem Komisji jest organizacja spisu z natury składników 

aktywów biura Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w 2010 roku, 
którego zakres i terminy przeprowadzenia określi Dyrektor 
Generalny Lasów Państwowych odrębnym zarządzeniem.

2. Zadanie, o którym mowa w pkt 1, Komisja obowiązana jest zreali-
zować poprzez:
1) ustalenie harmonogramu i zakresu spisu z natury;
2) sporządzenie wniosku o powołanie zespołów spisowych;
3) kontrolę uporządkowania składników aktywów przed spisem 

z natury, a w razie stwierdzenia uchybień wydanie stosow-
nych zaleceń osobom, na których spoczywa ten obowiązek; 

4) przeszkolenie osób biorących udział w spisie z natury;
5) określenie pól spisowych;
6) gospodarowanie arkuszami spisu z natury;
7) kontrolę przebiegu spisu z natury;
8) sporządzenie sprawozdań z przebiegu spisu z natury;
9) ustalenie przyczyn powstania różnic inwentaryzacyjnych  

i przedłożenie wniosków w sprawie ich rozliczenia.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH

dr inż. Marian Pigan
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Załącznik do Zarządzenia nr 37 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych 
z dnia 14 lipca 2010 r. na str. 7

ZARZĄDZENIE NR 37 
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH 

z dnia 14 lipca 2010 r.

w sprawie zmian zasięgu terytorialnego obrębów leśnych Nadleśnictwa Taczanów
w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu

OR-0151-3/2010

Na podstawie § 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 
Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe, w związku z upoważ-
nieniem zawartym w art. 32 ust. 3 pkt 2 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 
28 września 1991 r. o lasach (jednolity tekst w Dz. U. z 2005 r.  
Nr 45, poz. 435 z późniejszymi zmianami) oraz w związku z Zarzą-
dzeniem nr 30 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 
29 listopada 1996 r. w sprawie obrębów leśnych, zarządza się,  
co następuje:

§ 1
Z dniem 1 stycznia 2011 r. w Nadleśnictwie Taczanów likwiduje 

się obręb leśny Bagatela.

§ 2
W związku ze zmianą określoną w § 1 obręby leśne w Nadle-

śnictwie Taczanów będą mieć następujący zasięg terytorialny:
1) obręb leśny Taczanów – 741,46 km2,
2) obręb leśny Wielowieś – 333,73 km2.

§ 3
Zasięg terytorialny Nadleśnictwa Taczanów nie ulegnie zmianie 

i wyniesie 1075,19 km2 zgodnie z załącznikiem do niniejszego 
zarządzenia.

§ 4
Zmiany określone w §§ 1–2 podlegają naniesieniu na leśnej 

mapie numerycznej lub na mapach topograficznych w skali  
1:50 000 przechowywanych w RDLP Poznań i ww. nadleśnictwie 
oraz w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.

§ 5
Tracą moc wcześniejsze zarządzenia i decyzje Dyrektora Gene-

ralnego Lasów Państwowych w części dotyczącej określenia  
lub wprowadzenia zmian w powierzchni i zasięgach terytorialnych 
Nadleśnictwa Taczanów.

§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH

dr inż. Marian Pigan
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Załącznik do Zarządzenia nr 37 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych 

z dnia 14 lipca 2010 r.
 

ZASIĘG TERYTORIALNY NADLEŚNICTWA TACZANÓW

Nazwa
nadleśnictwa

Nazwa 
obrębu leśnego

Województwo,
powiat,
gmina

Obręb ewidencyjny
(lub jego część)

Taczanów Taczanów wielkopolskie
jarociński
Kotlin
Żerków

m. Kalisz

ostrowski
m. Nowe Skalmierzyce cz.
Nowe Skalmierzyce

m. Ostrów Wlkp. cz.
Ostrów Wlkp.

Raszków

pleszewski
Czermin
Dobrzyca

Gołuchów
m. Pleszew
Pleszew

Kotlin, Kurcew, Orpiszewek
Sierszew

m. Kalisz cz.

miasto Nowe Skalmierzyce cz., Nowe Skalmierzyce

Biskupice, Boczków, Droszew, Fabianów cz., Gałązki Małe, 
Gałązki Wielkie, Glóski, Gniazdów, Kościuszków, Kotowiecko, 
Ociąż cz., Skalmierzyce cz., Trkusów

Będzieszyn, Biniew, Czekanów cz., Franklinów, Górzno, Gutów,
Karski, Kołłątajew, Kwiatków, Lewkowiec, Lewków, Słaborowice,
Sobótka, Szczury
Bieganin, Grudzielec Nowy, Grudzielec, Koryta, Moszczynka,  
Rąbczyn, Skrzebowa, Szczurowice

cała gmina
Czarnuszka, Fabianów, Gustawów, Karmin, Karminek, 
Karminiec,Lutynia, Sośnica, Sośniczka, Strzyżew, Trzebowa cz.
cała gmina

cała gmina
obręb Taczanów: zasięg terytorialny – 741,46 km2,
                              powierzchnia ogólna – 8339 ha,
                              powierzchnia leśna – 8106 ha
Wielowieś ostrowski

m. Nowe Skalmierzyce cz.
Nowe Skalmierzyce

m. Ostrów Wlkp. cz.
Ostrów Wlkp.

Przygodzice
Sieroszewice

ostrzeszowski
m. Mikstat
Mikstat

Grabów

Biskupice Ołoboczne, Chotów, Fabianów cz., Gostyczna, 
Leziona, Mączniki, Ociąż cz., Osiek, Skalmierzyce cz., Śliwniki, 
Śmiłów, Strzegowa, Węgry
 
Czekanów cz., Kamienice Nowe, Sadowie, Wtórek, Wysocko 
Wielkie
Chynowa, Bogufałów
cała gmina

Biskupice Zabaryczne, Kaliszkowice Kaliskie cz., Kaliszkowice 
Ołoboczne, Kotłów
Grabów Wójtostwo

obręb Wielowieś: zasięg terytorialny – 333,73 km2,
                              powierzchnia ogólna – 6183 ha,
                              powierzchnia leśna – 5938 ha

Nadleśnictwo Taczanów: zasięg terytorialny – 1075,19 km2,
                                           powierzchnia ogólna – 14 522 ha,
                                           powierzchnia leśna – 14 044 ha
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ZARZĄDZENIE NR 38 
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH 

z dnia 27 lipca 2010 r.

w sprawie zmian w zasięgu terytorialnym obrębów leśnych Nadleśnictwa Przasnysz
w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie

OR-0151-4/2010

Na podstawie § 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 
Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe, w związku z upoważ-
nieniem zawartym w art. 32 ust. 3 pkt 2 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 
28 września 1991 r. o lasach (jednolity tekst w Dz. U. z 2005 r.  
Nr 45, poz. 435 z późniejszymi zmianami) oraz w związku z Zarzą-
dzeniem nr 30 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych  
z dnia 29 listopada 1996 r. w sprawie obrębów leśnych, zarządza 
się, co następuje:

§ 1
Z dniem 1 stycznia 2011 r. w Nadleśnictwie Przasnysz łączy się 

obręby leśne Janowo i Przejmy w jeden obręb leśny Przasnysz.
  

§ 2
W związku ze zmianą określoną w § 1 Nadleśnictwo Przasnysz 

będzie posiadało jeden obręb leśny o zasięgu terytorialnym  
989,67 km2.

§ 3
Zasięg terytorialny Nadleśnictwa Przasnysz nie ulegnie zmianie 

i równy będzie zasięgowi terytorialnemu obrębu leśnego Przasnysz 
– zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 4
Zmiany określone w §§ 1–2 podlegają naniesieniu na leśnej 

mapie numerycznej lub na mapach topograficznych w skali  
1:50 000 przechowywanych w RDLP Olsztyn i ww. nadleśnictwie 
oraz w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.

§ 5
Tracą moc wcześniejsze zarządzenia i decyzje Dyrektora Gene-

ralnego Lasów Państwowych w części dotyczącej określenia  
lub wprowadzenia zmian w powierzchni i zasięgach terytorialnych 
Nadleśnictwa Przasnysz.

§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH

dr inż. Marian Pigan

Załącznik do Zarządzenia nr 38 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych 
z dnia 27 lipca 2010 r. na str. 9
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Załącznik do Zarządzenia nr 38 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych 

z dnia 27 lipca 2010 r.
 

ZASIĘG TERYTORIALNY NADLEŚNICTWA PRZASNYSZ

Nazwa
nadleś-
nictwa

Nazwa 
obrębu 
leśnego

Województwo,
powiat,
gmina

Obręb ewidencyjny
(lub jego część)

Orientacyjna 
powierzchnia 

zasięgu
terytorialnego 

obrębu 
leśnego (km2)

Powierzchnia 
ogólna/leśna 
zarządzana 

przez PGL LP
(ha)

Przasnysz Przasnysz
(07-22-1)

mazowieckie
ciechanowski
Grudusk

Grudusk, Humięcino Koski, Rąbież 
Gruduski, Żarnowo

986,67

132,87
143,51

mazowieckie
mławski
dzierzgowo

Brzozowo Łęg, Brzozowo Maje, 
Choszczewka, Dobrogosty, Dzierzgowo, 
Kamień, Kęsocha, Kitki, Krery, Międzyleś, 
Pęcherze, Pobodze, Rzęgnowo, Stare 
Brzozowo, Stare Łączyno, Szumsk, Tańsk 
Grzymki, Tańsk Kiernozy, Tańsk Wasiły, 
Zawady

3 026,80
3 171,90

mazowieckie
przasnyski
Chorzele (miasto)

Miasto Chorzele 3,64
4,93

mazowieckie
przasnyski
Chorzele Obszar Wiejski

Annowo, Bagienice Wielkie, Bugzy Płoskie, 
Dąbrowa, Duczymin, Dzierzęga Nadbory, 
Gadomiec Miłocięta, Liwki, Nowa Wieś, 
Opiłki Płoskie, Rembielin, Stara Wieś, 
Wasiły Zygny, Wólka Zdziwójska, Zdziwój 
Nowy, Zdziwój Stary, Brzeski Kołaki, 
Lipowiec, Przysowy, Rycice, Zagaty

5 640,77
5 703,03

mazowieckie
przasnyski
Krzynowłoga Mała

Bystre Kurzymy i Chrzany, Cichowo, 
Chmieleń Wielki, Grabowo Rżańce, 
Grabowo Skorupki, Grabowo Zawady, 
Gadomiec Jędryki, Gadomiec Trojany, 
Kawieczyno, Krajewo Wielkie, Masiak, 
Romany Zalesie i Krajewo Kłódki, Ślubowo, 
Wykno Borowe, Masiak Las, Czaplice Kurki, 
Goski Wąsosze, Krzynowłoga Mała, Kaki 
Mroczki, Łanięta, Łoje, Marianowo Zbrochy, 
Morawy Wielkie, Ostrowe Stańczyki, 
Romany Fuszki, Romany Sebory, Romany 
Sędzięta, Rudno Jeziorowe, Rudno Kmiece, 
Świniary, Ulatowo Adamy, Ulatowo Zalesie, 
Ulatowo Żyły

1 457,99
1 623,73

mazowieckie
przasnyski
Jednorożec

Drążdżewo Nowe, Jednorożec, Kobylaki 
Konopki, Kobylaki Korysze, Lipa, Małowidz, 
Połoń, Ulatowo Pogorzel, Dąbrówka 
Osieczyzna

4 034,44
4 081,21

mazowieckie
przasnyski
Przasnysz Obszar Wiejski

Bartniki, Bogate, Dobrzankowo, Emowo, 
Fijałkowo, Grabowo, Helenowo Nowe, 
Helenowo Gadomiec, Helenowo Stare, 
Józefowo, Karwacz, Kijewice, Zakocie, 
Leszno, Oględa, Osówiec Kmiecy, Osówiec 
Szlachecki, Smoleń Trzcianka, Sątrzaska, 
Szla, Wyrąb Karwacki, Wygoda

1 249,97
1 314,73

mazowieckie
przasnyski
Przasnysz (miasto)

Miasto Przasnysz 0,52
2,48

mazowieckie
przasnyski
Czernice Borowe

Borkowo Falęta, Chojnowo, Czernice 
Borowe, Górki, Olszewiec, Pierzchały, 
Rostkowo, Smoleń Poluby

313,56
320,22

Razem Nadleśnictwo Przasnysz   15 860,56
  16 365,75
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ZARZĄDZENIE NR 39 
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH 

z dnia 27 lipca 2010 r.

w sprawie zmian w zasięgu terytorialnym obrębów leśnych Nadleśnictwa Durowo
w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile

OR-0151-5/2010

Na podstawie § 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 
Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe, w związku z upoważ-
nieniem zawartym w art. 32 ust. 3 pkt 2 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 
28 września 1991 r. o lasach (jednolity tekst w Dz. U. z 2005 r.  
Nr 45, poz. 435 z późniejszymi zmianami) oraz w związku z Zarzą-
dzeniem nr 30 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych  
z dnia 29 listopada 1996 r. w sprawie obrębów leśnych, zarządza 
się, co następuje:

§ 1
Z dniem 1 stycznia 2012 r. w Nadleśnictwie Durowo włącza się 

obręby leśne Kakulin i Sierniki do obrębu leśnego Durowo.  

§ 2
W związku ze zmianą określoną w § 1 Nadleśnictwo Durowo 

będzie posiadało jeden obręb leśny o zasięgu terytorialnym  
1098,82 km2.

§ 3
Zasięg terytorialny Nadleśnictwa Durowo nie ulegnie zmianie  

i równy będzie zasięgowi terytorialnemu obrębu leśnego Durowo – 
zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 4
Zmiany określone w §§ 1–2 podlegają naniesieniu na leśnej 

mapie numerycznej lub na mapach topograficznych w skali  
1:50 000 przechowywanych w RDLP Pile i ww. nadleśnictwie  
oraz w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.

§ 5
Tracą moc wcześniejsze zarządzenia i decyzje Dyrektora Gene-

ralnego Lasów Państwowych w części dotyczącej określenia lub 
wprowadzenia zmian w powierzchni i zasięgach terytorialnych 
Nadleśnictwa Durowo.

§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH

dr inż. Marian Pigan

Załącznik do Zarządzenia nr 39 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych 
z dnia 27 lipca 2010 r. na str. 11
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Załącznik do Zarządzenia nr 39 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych 

z dnia 27 lipca 2010 r.
 

ZASIĘG TERYTORIALNY NADLEŚNICTWA DUROWO

Nazwa
nadleśnictwa

Nazwa 
obrębu leśnego

Województwo,
powiat,
gmina

Obręb ewidencyjny
(lub jego część)

Durowo Durowo wielkopolskie
chodzieski
Budzyń
Margonin

Brzekiniec cz., Nowe Brzeźno cz., Popielno cz.
Próchnowo cz.

gnieźnieński
Kiszkowo
Kłecko
Mieleszyn

Łubowice, Rybieniec, Rybno
Michalcza
Łopienno

obornicki
miasto Rogoźno
Rogożno

miasto Rogoźno
Budziszewko, Cieśle, Gościejewo cz., Laskowo, Owczegłowy, 
Pruśce, Sierniki, Studzieniec cz., Tarnowo cz.

wągrowiecki
miasto Wągrowiec
Damasławek
Gołańcz

Mieścisko

miasto Skoki
Skoki

Wapno
Wągrowiec

miasto Wągrowiec
Kopanina, Niemczyn, Stępuchowo
Czeszewo, Konary, Morakowo, Czerlin, Rybowo, Chawłodno, 
Laskownica, Oleszno cz.
Podlesie Wysokie, Żabiczyn, Żbietka, Mirkowice, Zakrzewo, 
Sarbia, Podlesie Kośc., Mieścisko, Budziejewo, Miłosławice, 
Popowo Kośc., Nieświastowice, Jaroszewo II, Gorzewo, 
Gołaszewo, Imielinko, Kłodzin I
miasto Skoki cz.
Bliżyce, Bliżyce-Wysoka, Chociszewo, Glinno, Grzybowo, 
Jabłkowo, Jabłkowo-Pomarzanki, Kakulin, Kuszewo, Lechlin, 
Łosiniec, Raczkowo, Raczkowo-Jagniewice, Rakojady, 
Rejowiec cz., Roszkowo, Rościnno, Stawiany cz., 
Szczodrochowo
Stołężyn
Bartodzieje, Bracholin, Bukowiec, Dębina Orla, Grylewo, 
Kobylec, Kopaszyn, Łaziska, Łęgowo, Łukowo, Kaliska, 
Kamienica, Nowe, Potulice, Rgielsko, Przysieczyn, Przysieka, 
Rąbczyn, Runowo, Rudnicze, Tarnowo Pałuckie, Sarbka, 
Sienno, Wiatrowo, Wiatrowiec, Żelice

Razem Nadleśnictwo Durowo: zasięg terytorialny – 1098,82 km2,
                                                    powierzchnia ogólna – 16 421,17 ha,
                                                    powierzchnia leśna – 15 493,51 ha
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ZARZĄDZENIE NR 40 
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH 

z dnia 29 lipca 2010 r.

w sprawie wykonania w latach 2010–2014
drugiego cyklu inwentaryzacji wielkoobszarowej lasów kraju wszystkich form własności

ZU-7041-3/2010

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.  
o lasach (jednolity tekst Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435 ze zm.) 
oraz § 6 Statutu PGL LP, stanowiącego załącznik do Zarządzenia 
nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leś-
nictwa z dnia 18 maja 1994 r. w sprawie nadania Statutu Państwo-
wemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe, w związku z § 10 
Regulaminu Organizacyjnego Dyrekcji Generalnej Lasów Państwo-
wych, stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 61 Dyrektora 
Generalnego LP z dnia 31 sierpnia 2009 r., zarządza się, co nastę-
puje:

§ 1
Wykonanie drugiego cyklu wielkoobszarowej inwentaryzacji 

lasów kraju wszystkich form własności w latach 2010–2014 wyko-
nuje się zgodnie z Instrukcją wykonania wielkoobszarowej inwenta-
ryzacji stanu lasu, zatwierdzoną przez Ministra Środowiska w dniu 
10 czerwca 2010 r. 

§ 2
1. Zobowiązuję Wydział Urządzania Lasu i Geoinformatyki DGLP 

do nadzoru nad realizacją umowy dotyczącej inwentaryzacji 
wielkoobszarowej, w tym: do monitorowania postępu robót,  

do odbioru prac przygotowawczych, danych przetworzonych, 
baz danych, programów informatycznych przetwarzających 
dane i dokumentacji technicznej do tych programów  
oraz do odbioru ostatecznych wyników inwentaryzacji.

2. Zobowiązuję dyrektorów RDLP do kontroli i odbioru robót tere-
nowych z zakresu inwentaryzacji wielkoobszarowej w granicach 
terytorialnego zasięgu podległych nadleśnictw oraz do nadzoru 
nad realizacją płatności za wykonane roboty.

3. Wprowadzam do stosowania „Wytyczne w sprawie dokumento-
wania postępu robót z zakresu inwentaryzacji wielkoobszarowej 
oraz sposobu zapłaty za wykonane i odebrane roboty”, stano-
wiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH

dr inż. Marian Pigan

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 40 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych 

z dnia 29 lipca 2010 r.
 

WYTYCZNE
w sprawie dokumentowania postępu robót z zakresu inwentaryzacji wielkoobszarowej

oraz sposobu zapłaty za wykonane i odebrane roboty

§ 1
1. Obowiązek wykonywania inwentaryzacji wielkoobszarowej 

wynika z art. 13a ust. 2 ustawy o lasach, natomiast jej finanso-
wanie jest określone w art. 54 pkt 4 oraz art. 58 ust. 3 tej 
ustawy.

2. Wykonawcą inwentaryzacji wielkoobszarowej jest Biuro Urzą-
dzania Lasu i Geodezji Leśnej.

§ 2
1. Wykonawca inwentaryzacji wielkoobszarowej przedstawia  

do zapłaty faktury za udokumentowane wykonanie prac, podzie-
lonych w umowie na podetapy: w 2010 r. za roboty wykonane  
w trzech podetapach, odpowiednio do końca sierpnia, połowy 
września i połowy grudnia, w latach od 2011 do 2014 za roboty 

wykonane w trzech podetapach, odpowiednio do końca marca, 
połowy września i połowy grudnia każdego roku, w roku 2015  
do końca marca wraz z przekazaniem całości opracowania.

2. Płatnikiem faktur brutto (z VAT) jest to nadleśnictwo w każdej 
RDLP, w którym przewidziano wykonanie największej liczby 
powierzchni próbnych.

3. Faktury za podetapy prac sporządza się dla poszczególnych 
nadleśnictw-płatników według wartości całkowitej podetapu, 
przemnożonej przez współczynnik udziału w płatnościach 
właściwej RDLP.

4. Wykaz nadleśnictw-płatników, o których mowa w ust. 2 i 3,  
oraz dane dotyczące udziału RDLP w ilości powierzchni prób-
nych, a tym samym w płatnościach za wykonanie inwentaryzacji 
wielkoobszarowej, ujęto w formie tabeli.
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RDLP
Powierzchnia 
leśna przyjęta
do rozliczeń

Liczba powierzchni próbnych 
przewidzianych do założenia

w okresie 5 lat

Udział RDLP w liczbie 
pow. próbnych,
a tym samym

w płatnościach

Nadleśnictwo-płatnik 
o największej liczbie 

powierzchni próbnych
w RDLP

Białystok 792 000 2475 0,0886 Łomża
Gdańsk 339 000 1059 0,0379 Lipusz
Katowice 721 000 2253 0,0806 Sucha
Kraków 364 000 1138 0,0407 Myślenice
Krosno 553 000 1728 0,0618 Dukla
Lublin 647 000 2022 0,0724 Janów Lubelski
Łódź 431 000 1347 0,0482 Bełchatów
Olsztyn 669 000 2091 0,0748 Ostrołęka
Piła 338 000 1056 0,0378 Tuczno
Poznań 490 000 1531 0,0548 Przedborów
Radom 466 000 1456 0,0521 Ostrowiec Św.
Szczecin 664 000 2075 0,0743 Międzychód
Szczecinek 604 000 1888 0,0676 Osusznica
Toruń 488 000 1525 0,0546 Dąbrowa
Warszawa 397 000 1241 0,0444 Garwolin
Wrocław 545 000 1703 0,0609 Oleśnica Śl.
Zielona Góra 434 000 1356 0,0485 Lipinki

§ 3
Wykonawca inwentaryzacji wielkoobszarowej, wraz ze zgłosze-

niem o zakończeniu wykonanych prac danego podetapu, przedsta-
wia wykaz powierzchni próbnych założonych na obszarze  
w granicach terytorialnego zasięgu działania nadleśnictw właściwej 
RDLP.

§ 4
1. Dyrektor RDLP – po zgłoszeniu przez BULiGL prac terenowych 

do odbioru – przeprowadza kontrolę jakości pomiarów  
dla 5% próbnych powierzchni kołowych w granicach właściwej 
RDLP, zgodnie z zapisami rozdziału 7 Instrukcji wykonywania 
wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu.   

2. Dyrektor RDLP – w celu realizacji zadania, o którym mowa w pkt 1, 
może zamówić usługę (ekspertyzę) wykonania pomiarów kontroli 
jakości pomiarów na powierzchniach próbnych wraz z analizą 
statystyczną wyników. 

§ 5
1. Na potrzeby dokonania odbioru prac terenowych wielkoobsza-

rowej inwentaryzacji lasów kraju dyrektor RDLP powołuje stały 
zespół ds. odbioru robót oraz doraźnie zespół(y) ds. kontroli 
bieżącej pomiarów na powierzchniach próbnych. 

1.1. W skład zespołu ds. odbioru robót wchodzi przedstawiciel 
nadleśnictwa-płatnika, naczelnik właściwy ds. urządzania 
lasu oraz przedstawiciel komórki ds. zamówień publicznych 
w RDLP. Zadaniem zespołu jest:
a) wylosowanie powierzchni do kontroli jakości pomiarów 

ok. 5% liczby powierzchni próbnych oraz przekazanie 
lokalizacji do odpowiednich zespołów ds. kontroli bieżącej 
pomiarów,

b) sporządzenie protokołu odbioru robót danego etapu uzna-
jącego bądź odrzucającego pomiary. Protokół sporządza 
się na podstawie protokołów zespołów kontroli bieżącej 

jakości pomiarów. Protokół określa uznanie lub odrzucenie 
pomiarów w danej RDLP zgodnie z zapisami rozdziału 7 
Instrukcji wykonywania wielkoobszarowej inwentaryzacji 
stanu lasu oraz jest podstawą do uznania płatności. 

1.2. W skład zespołu ds. kontroli bieżącej jakości pomiarów 
wchodzi przedstawiciel nadleśnictwa właściwego terytorialnie 
do wylosowanych powierzchni do kontroli pomiarów, przed-
stawiciel RDLP właściwy ds. urządzania lasu, przedstawiciel 
BULiGL i IBL oraz przedstawiciel Departamentu Leśnictwa  
w Ministerstwie Środowiska. Pracami pomiarowymi kieruje 
przewodniczący zespołu, którego wskazuje dyrektor RDLP. 
Zadaniem zespołu/ów jest: 
a) sprawdzenie lokalizacji oraz dokonanie powtórnych 

pomiarów na powierzchniach próbnych wylosowanych  
i zlokalizowanych w danym nadleśnictwie zgodnie z zapi-
sami rozdziału 7 Instrukcji wykonywania wielkoobszarowej 
inwentaryzacji stanu lasu,

b) sporządzenie protokołu z kontroli oraz jego przekazanie  
do stałego zespołu ds. odbioru robót w danej RDLP.

2. Protokół, o którym mowa w ust. 1.1.b, lub protokół odbioru pode-
tapu prac przez Wydział Urządzania Lasu DGLP, stanowi 
podstawę do uregulowania faktury przez nadleśnictwo-płat-
nika.

§ 6
1. Na podstawie zapłaconej faktury nadleśnictwo-płatnik przesyła 

odpowiednią notę księgową w wartości netto (bez VAT) do DGLP, 
za pośrednictwem właściwego RDLP, z załączeniem kopii faktury 
i kopii protokołu odbioru robót.

2. Sposób postępowania ze środkami z budżetu państwa, przyzna-
nymi na inwentaryzację wielkoobszarową, jest odpowiednio  
taki sam, jak w wypadku środków budżetowych wykorzystywa-
nych na realizację innych zadań z art. 54 ustawy o lasach.
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DECYZJA NR 57 
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH 

z dnia 22 czerwca 2010 r.

w sprawie zatwierdzenia podziału zysku netto w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych za 2009 rok

EK-021-3/10

Na podstawie § 6 Statutu PGL LP stanowiącego załącznik  
do Zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów 
Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r. w sprawie nadania 
Statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe, 
w związku z Postanowieniem Ministra Środowiska z dnia  
17 czerwca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finanso-
wego i podziału zysku Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy 
Państwowe, znak: DL-lpn-6632-4/28504/10, postanawiam:

 
§ 1

Zatwierdzić podział zysku netto w jednostkach organizacyjnych 
Lasów Państwowych za 2009 rok.

§ 2
Zysk netto w wysokości  167 367 904,79 zł przeznacza się na:

1. Zwiększenie kapitału zasobów Lasów Państwowych o kwotę  
160 702 817,54 zł.

2. Zwiększenie funduszu leśnego o kwotę  2 699 450,75 zł. 
3. Cele społecznie użyteczne  w kwocie  3 965 636,50 zł.

§ 3
Zatwierdzić pokrycie straty netto z lat poprzednich w kwocie  

1 637 057,16 zł z kapitału zasobów Lasów Państwowych.

§ 4
Zobowiązuję dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwo-

wych do wykonania decyzji o podziale zysku netto za 2009 rok  
oraz pokrycie straty netto z lat poprzednich w jednostkach nadzoro-
wanych, zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji. (Załącznika 
nie drukujemy*) – red.).

§ 5
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH

dr inż. Marian Pigan

*) Z chwilą ukazania się drukiem „Biuletynu Informacyjnego Lasów Państwowych” wszystkie zarządzenia i decyzje Dyrektora Generalnego LP 
wraz z załącznikami publikowane są na  stronie internetowej  Biuletynu Informacji Publicznej PGL LP: http://bip.lasy.gov.pl

DECYZJA NR 58 
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH 

z dnia 24 czerwca 2010 r.

w sprawie zmiany Decyzji nr 9 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 18 marca 2010 r.
w sprawie wprowadzenia „Regulaminu systemowej aukcji internetowej w aplikacji »e-drewno«

oraz aukcji internetowej w aplikacji »e-drewno« na 2010 rok” (znak: OM-906-1- 105/2010)

OM-906-1-231/2010

Na podstawie § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego 
Lasy Państwowe1 – w wykonaniu zadania Dyrektora Generalnego 
Lasów Państwowych, określonego w § 8 ust. 1 pkt 5 Statutu  
oraz Zarządzenia nr 69 Dyrektora Generalnego Lasów Państwo-
wych z dnia 14 października 2009 roku w sprawie sprzedaży 
drewna w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe 
(znak: OM-906-1-395/09), zał. nr 1, § 6 ust. 1, postanawiam,  
co następuje:

§ 1
W Decyzji nr 9 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych  

z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu 
systemowej aukcji internetowej w aplikacji „e-drewno” oraz aukcji 
internetowej w aplikacji „e-drewno” na 2010 r. wprowadza się   
następujące zmiany:
1. Tabelę nr 1 „Klasyfikacja grup handlowo-gatunkowych” Regula-

minu internetowych przetargów ograniczonych w PL-D oraz do 
Regulaminu systemowej aukcji internetowej w aplikacji 
„e-drewno” oraz aukcji internetowej w aplikacji „e-drewno”, 
stanowiącą załącznik do decyzji nr 9, uzupełnia się o dwie nowe, 
następujące grupy handlowo-gatunkowe:

Nazwa grupy
handlowo-gatunkowej

Klasa, grupa jakości.
Symbol

Drobnica gałęziowo-chrustowa 
na zrębki energetyczne M2 Z

Baloty M2 BE

2. Grupy handlowe „Drobnica gałęziowo-chrustowa na zrębki ener-
getyczne” oraz „Baloty” mają zastosowanie w aukcji internetowej 
w aplikacji „e-drewno”.

§ 2
Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą 

obowiązującą od dnia wprowadzenia modyfikacji oprogramowania 
na serwerze produkcyjnym serwisu „e-drewno” pod adresem  
https://www.e-drewno.pl. O terminie wprowadzenia zmiany wszy-
scy użytkownicy aplikacji „e-drewno” zostaną powiadomieni drogą 
elektroniczną co najmniej 7 dni przed jej wprowadzeniem.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH

dr inż. Marian Pigan
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DECYZJA NR 59 
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH 

z dnia 30 czerwca 2010 r.

w sprawie udzielenia zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi pod nazwą:
„Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasów w kraju w latach 2010–2014”

OP/2715-4/10

Na podstawie:
• § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy 

Państwowe, wprowadzonego Zarządzeniem nr 50 Ministra 
Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 
18 maja 1994 r. w sprawie nadania Statutu Państwowemu 
Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe;

• art. 13a ust. 1 pkt 2, w związku z art. 21a ust. 1 pkt 1 ustawy  
z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2009 r. Nr 18, poz. 
97) oraz

•  art. 67 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655  
z późn. zm.), ustalam, co następuje:

§ 1
Wykonanie usługi pod nazwą: „Wykonanie Wielkoobszarowej  

Inwentaryzacji Stanu Lasów w kraju w latach 2010–2014” będzie 
zlecone przedsiębiorstwu państwowemu pod nazwą Biuro Urzą-
dzania Lasu i Geodezji Leśnej.

§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.     

DYREKTOR GENERALNY 
LASÓW PAŃSTWOWYCH

dr inż. Marian Pigan

Na podstawie § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego 
Lasy Państwowe, wprowadzonego Zarządzeniem 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, oraz na podstawie art. 19  
i art. 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicz-
nych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), ustalam,  
co następuje:

§ 1
Powołuję Komisję Przetargową ds. przeprowadzenia zamówienia 

publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi 
pod nazwą: „Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu 
Lasów w kraju w latach 2010–2014”  w następującym składzie:
– mgr inż. Grzegorz Furmański, zastępca dyrektora generalnego 

ds. gospodarki leśnej, Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych 
– przewodniczący;

– mgr inż. Jacek Przypaśniak, naczelnik Wydziału Urządzania 
Lasu i Geoinformatyki, Dyrekcja Generalna Lasów Państwo-
wych – zastępca przewodniczącego;

– mgr Elżbieta Żuchowska, starszy specjalista w Wydziale ds. 
Zamówień Publicznych, Dyrekcja Generalna Lasów Państwo-
wych – sekretarz;

– mgr inż. Mariusz Błasiak, naczelnik Wydziału Informatyki, 
Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych – członek;

– mgr inż. Paweł Pogoda, główny specjalista SL w Wydziale Urzą-

dzania Lasu i Geoinformatyki, Dyrekcja Generalna Lasów 
Państwowych – członek;

– mgr inż. Wojciech Wolcendorf, starszy specjalista w Wydziale 
Urządzania Lasu i Geoinformatyki, Dyrekcja Generalna Lasów 
Państwowych – członek.

§ 2
Komisja jest zespołem pomocniczym Dyrektora Generalnego 

Lasów Państwowych powołanym do przeprowadzenia postępowa-
nia o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi pod 
nazwą: „Wykonanie Wielkoobszarowej  Inwentaryzacji Stanu Lasów 
w kraju w latach 2010–2014” w trybie z wolnej ręki, zgodnie z decy-
zją nr 59 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia  
30 czerwca 2010 roku.

§ 3
Organizację, tryb pracy i zakres obowiązków członków Komisji 

określa Regulamin Komisji Przetargowej, stanowiący załącznik nr 1 
do niniejszej decyzji.

§ 4
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY 
LASÓW PAŃSTWOWYCH 

dr inż. Marian Pigan

DECYZJA NR 60 
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH 

z dnia 30 czerwca 2010 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej ds. przeprowadzenia zamówienia publicznego
w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi pod nazwą:

„Wykonanie Wielkoobszarowej  Inwentaryzacji Stanu Lasów w kraju w latach 2010–2014”

OP/2715-4/10
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Załącznik nr 1 do Decyzji nr 60 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych 

z dnia 30 czerwca 2010 r.
 

REGULAMIN
KOMISJI PRZETARGOWEJ

§ 1
(zakres regulaminu)

Niniejszy regulamin określa organizację, tryb pracy oraz zakres 
obowiązków członków Komisji Przetargowej powołanej decyzją  
nr 60 Dyrektora Generalnego LP z dnia 30 czerwca 2010 roku, 
zwanego dalej „kierownikiem zamawiającego”, zgodnie z art. 21 
ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicz-
nych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), zwanej dalej 
„Ustawą”.

§ 2
(obowiązki członków Komisji)

1. Członkowie Komisji rzetelnie i obiektywnie wykonują powierzone 
im czynności, kierując się wyłącznie przepisami prawa, wiedzą  
i doświadczeniem.

2. Do obowiązków członków Komisji należy w szczególności:
1) czynny udział w pracach Komisji,
2) wykonywanie poleceń przewodniczącego dotyczących prac 

Komisji,
3) niezwłoczne informowanie przewodniczącego o okoliczno-

ściach uniemożliwiających wykonywanie obowiązków członka 
Komisji.

3. Członkowie Komisji nie mogą, bez zgody przewodniczącego Komisji, 
ujawniać żadnych informacji związanych z pracami Komisji.

§ 3
(prawa członków Komisji)

1. Członkowie Komisji mają prawo do uczestniczenia we wszyst-
kich pracach Komisji.

2. Członkowie Komisji mają prawo do wglądu do wszystkich doku-
mentów związanych z pracą Komisji, w tym do ofert, załącz-
ników, wyjaśnień złożonych przez wykonawców, opinii biegłych.

3. Członkowie Komisji mają prawo do zgłoszenia przewodniczą-
cemu Komisji pisemnych zastrzeżeń do pracy Komisji.

§ 4
(oświadczenia o bezstronności)

Członkowie Komisji składają pisemne oświadczenia o istnieniu 
lub braku istnienia okoliczności, o których mowa w art. 17 Ustawy, 
niezwłocznie po zapoznaniu się z oświadczeniami lub dokumen-
tami złożonymi przez wykonawców w celu potwierdzenia spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu.

§ 5
(odwołanie członka Komisji)

1. Odwołanie członka Komisji w toku postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego może nastąpić wyłącznie z przyczyn 
określonych w ust. 2 i 3.

2. W wypadku złożenia przez członka Komisji oświadczenia  
o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w art. 17 Ustawy, 
niezłożenia takiego oświadczenia w terminie lub oświadczenia 
niezgodnego z prawdą, przewodniczący Komisji niezwłocznie 
wyłącza członka Komisji z dalszego udziału w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia publicznego.

3. Przewodniczący Komisji wnioskuje do kierownika zamawiają-
cego o odwołanie członka Komisji w przypadku:
1) wyłączenia członka Komisji z jej prac;
2) nieusprawiedliwionej nieobecności na dwóch kolejnych 

posiedzeniach Komisji;
3) naruszenia przez członka Komisji obowiązków, o których 

mowa w § 2 ust. 1 niniejszego Regulaminu;

4) zaistnienia innej przeszkody uniemożliwiającej jego udział  
w pracach Komisji;

5) gdy członek Komisji przestał być pracownikiem jednostki 
organizacyjnej LP.

§ 6
(przewodniczący Komisji)

1. Pracami Komisji kieruje jej przewodniczący.
2. Do zadań przewodniczącego należy w szczególności:

1) wyznaczenie miejsc i terminów posiedzeń Komisji;
2) prowadzenie posiedzeń Komisji;
3) informowanie członków Komisji o odpowiedzialności  

w wypadku naruszenia przepisów Ustawy lub niniejszego 
Regulaminu;

4) odebranie od członków Komisji oświadczeń, o których mowa w § 4;
5) podział pomiędzy członków Komisji prac podejmowanych  

w trybie roboczym;
6) przedkładanie kierownikowi zamawiającego do zatwierdzenia 

dokumentów przygotowanych przez Komisję;
7) nadzorowanie prawidłowego opracowania dokumentacji 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
8) informowanie kierownika zamawiającego o problemach zwią-

zanych z pracami Komisji w toku postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego;

9) nadzór nad przechowywaniem protokołu, ofert oraz wszel-
kich innych dokumentów związanych z postępowaniem  
o udzielenie zamówienia publicznego.

§ 7
(sekretarz  Komisji)

Do obowiązków sekretarza Komisji należy:
1) prowadzenie protokołu postępowania;
2) organizowanie – w uzgodnieniu z przewodniczącym – posie-

dzeń Komisji;
3) opracowanie projektów dokumentów przygotowywanych  

przez Komisję, w zakresie zleconym przez przewodniczącego;
4) obsługa techniczno-organizacyjna Komisji;
5) prowadzenie korespondencji w zakresie zleconym przez prze-

wodniczącego;
6) przesyłanie, po zatwierdzeniu przez kierownika zamawiającego, 

wniosków, ogłoszeń i innych dokumentów przygotowanych przez 
Komisję;
6a) zamieszczanie na stronie internetowej, w tym na stronach 

portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych (UZP), 
ogłoszeń, informacji i dokumentów wymaganych przez 
Ustawę, a w szczególności: ogłoszenia o zamówieniu, specy-
fikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), wyjaśnień  
do SIWZ, modyfikacji SIWZ, zawiadomienia o przedłużeniu 
terminu składania ofert, informacji o wyborze oferty, kopii 
protestu, rozstrzygnięcia protestu;

6b) zamieszczenie w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie 
zamawiającego ogłoszenia o zamówieniu oraz informacji  
o wyborze najkorzystniejszej oferty i złożonych ofertach;

7) przyjmowanie i rejestracja wniosków o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu;

8) przyjmowanie i rejestracja ofert oraz ofert wstępnych;
9) wydawanie zainteresowanym SIWZ – w trybie przetargu nieogra-

niczonego;
10) przyjmowanie i rejestracja zapytań dotyczących SIWZ;
11) w razie zwołania zebrania wykonawców – prowadzenie proto-

kołu zebrania;
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12) przechowywanie protokołu, ofert oraz wszelkich innych doku-
mentów związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 
w trakcie jego trwania;

13) po zakończeniu postępowania zarchiwizowanie całości doku-
mentacji związanej z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

§ 8
(tryb pracy Komisji)

1. Komisja rozpoczyna pracę z dniem jej powołania.
2. Komisja kończy pracę z dniem podpisania umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, które było przedmiotem postępowania, 
lub z chwilą unieważnienia postępowania.

3. Komisja podejmuje decyzje w obecności co najmniej połowy jej 
członków.

4. Komisja podejmuje decyzje w drodze uzgodnienia, głosowania 
lub na podstawie sumy indywidualnych ocen członków Komisji.      

5. Jeżeli w trakcie głosowania decyzja nie może być podjęta  
ze względu na równą liczbę głosów, rozstrzyga głos przewodni-
czącego.

6. Jeżeli dokonanie oceny ofert lub innych czynności w postępo-
waniu wymaga wiadomości specjalnych, przewodniczący 
Komisji zwraca się do kierownika zamawiającego z pisemnym 
wnioskiem o zasięgnięcie opinii biegłego (rzeczoznawcy). 

7. Przepisy dotyczące praw i obowiązków członków Komisji stosuje 
się odpowiednio do biegłych (rzeczoznawców).

§ 9
(protokół postępowania o udzielenie zamówienia)

1. Protokół postępowania o udzielenie zamówienia, o którym mowa 
w art. 96 ust. 1 Ustawy, sporządza na bieżąco sekretarz Komisji, 
a po jego zakończeniu – podpisują wszyscy członkowie 
Komisji.

2. Przewodniczący przedkłada protokół postępowania kierowni-
kowi zamawiającego do zatwierdzenia.

§ 10
(informowanie o pracach Komisji)

Do udzielania wyjaśnień i informowania o pracach Komisji 
uprawnieni są przewodniczący Komisji i sekretarz Komisji lub osoba 
upoważniona przez przewodniczącego.

DYREKTOR GENERALNY 
LASÓW PAŃSTWOWYCH 

dr inż. Marian Pigan

DECYZJA NR 61 
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH 

z dnia 30 czerwca 2010 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej ds. zamówienia publicznego
pod nazwą „Rozbudowa węzła telekomunikacyjnego Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych”

OP-2710-13/10

Na podstawie § 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., oraz art. 19 i art. 21 ustawy z dnia 29 stycz-
nia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, 
poz. 1655 ze zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1
Powołuję Komisję Przetargową ds. zamówienia publicz-

nego na rozbudowę węzła telekomunikacyjnego Dyrekcji 
Generalnej Lasów Państwowych, zwaną dalej „Komisją”,  
w składzie:
1) Witold Majsterkiewicz – Wydział Informatyki (przewodniczący),
2) Tadeusz Marx – Wydział Informatyki,
3) Marcin Bąk – Wydział ds. Zamówień Publicznych (sekretarz).

§ 2
Komisja jest zespołem pomocniczym Dyrektora Generalnego 

LP powołanym do przygotowania i przeprowadzenia postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego na rozbudowę węzła teleko-
munikacyjnego Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.

§ 3
Organizację, tryb pracy i zakres obowiązków członków Komisji 

określa Regulamin Komisji Przetargowej, stanowiący załącznik nr 1.

§ 4
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH

dr inż. Marian Pigan
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Załącznik nr 1 do Decyzji nr 61 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych 

z dnia 30 czerwca 2010 r.
 

REGULAMIN
KOMISJI PRZETARGOWEJ

§ 1
Zakres regulaminu

Niniejszy regulamin określa organizację, tryb pracy oraz zakres 
obowiązków członków Komisji Przetargowej powołanej Decyzją  
nr 61 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, zwanego dalej 
„kierownikiem zamawiającego”, zgodnie z art. 21 ust. 3 ustawy  
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  
z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), zwanej dalej „Ustawą”.

§ 2
Obowiązki członków Komisji

1. Członkowie Komisji rzetelnie i obiektywnie wykonują powierzone 
im czynności, kierując się wyłącznie przepisami prawa, wiedzą  
i doświadczeniem.

2. Do obowiązków członków Komisji należy w szczególności:
1) czynny udział w pracach Komisji,
2) wykonywanie poleceń przewodniczącego dotyczących prac 

Komisji,
3) niezwłoczne informowanie przewodniczącego o okoliczno-

ściach uniemożliwiających wykonywanie obowiązków 
członka Komisji.

3. Członkowie Komisji nie mogą bez zgody przewodniczącego 
Komisji ujawniać żadnych informacji związanych z pracami 
Komisji.

§ 3
Prawa członków Komisji

1. Członkowie Komisji mają prawo do uczestniczenia we wszyst-
kich pracach Komisji.

2. Członkowie Komisji mają prawo do wglądu do wszystkich doku-
mentów związanych z pracą Komisji, w tym do ofert, załącz-
ników, wyjaśnień złożonych przez wykonawców, opinii biegłych.

3. Członkowie Komisji mają prawo do zgłoszenia przewodniczą-
cemu Komisji pisemnych zastrzeżeń do pracy Komisji.

§ 4
Oświadczenia o bezstronności

Członkowie Komisji składają pisemne oświadczenia o istnieniu 
lub braku istnienia okoliczności, o których mowa w art. 17 Ustawy, 
niezwłocznie po zapoznaniu się z oświadczeniami lub dokumen-
tami złożonymi przez wykonawców w celu potwierdzenia spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu.

§ 5
Odwołanie członka Komisji

1. Odwołanie członka Komisji w toku postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego może nastąpić wyłącznie z przyczyn 
określonych w ust. 2 i 3.

2. W wypadku złożenia przez członka Komisji oświadczenia  
o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w art. 17 Ustawy, 
niezłożenia takiego oświadczenia w terminie lub oświadczenia 
niezgodnego z prawdą, przewodniczący Komisji niezwłocznie 
wyłącza członka Komisji z dalszego udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego.

3. Przewodniczący Komisji wnioskuje do kierownika zamawiają-
cego o odwołanie członka Komisji w wypadku:
1) wyłączenia członka Komisji z jej prac;
2) nieusprawiedliwionej nieobecności na dwóch kolejnych 

posiedzeniach Komisji;
3) naruszenia przez członka Komisji obowiązków, o których 

mowa w § 2 ust. 1 niniejszego Regulaminu;

4) zaistnienia innej przeszkody uniemożliwiającej jego udział w 
pracach Komisji;

5) gdy członek Komisji przestał być pracownikiem jednostki 
organizacyjnej LP.

§ 6
Przewodniczący Komisji

1. Pracami Komisji kieruje jej przewodniczący.
2. Do zadań przewodniczącego należy w szczególności:

1) wyznaczenie miejsc i terminów posiedzeń Komisji;
2) prowadzenie posiedzeń Komisji;
3) informowanie członków Komisji o odpowiedzialności  

w wypadku naruszenia przepisów Ustawy lub niniejszego 
Regulaminu;

4) odebranie od członków Komisji oświadczeń, o których mowa 
w § 4;

5) podział pomiędzy członków Komisji prac podejmowanych  
w trybie roboczym;

6) przedkładanie kierownikowi zamawiającego do zatwierdzenia 
dokumentów przygotowanych przez Komisję;

7) nadzorowanie prawidłowego opracowania dokumentacji 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

8) informowanie kierownika zamawiającego o problemach zwią-
zanych z pracami Komisji w toku postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego;

9) nadzór nad przechowywaniem protokołu, ofert oraz wszel-
kich innych dokumentów związanych z postępowaniem  
o udzielenie zamówienia publicznego.

§ 7
Sekretarz Komisji

Do obowiązków sekretarza Komisji należy:
1) prowadzenie protokołu postępowania;
2) organizowanie – w uzgodnieniu z przewodniczącym – posie-

dzeń Komisji;
3) opracowanie projektów dokumentów przygotowywanych przez 

Komisję, w zakresie zleconym przez przewodniczącego;
4) obsługa techniczno-organizacyjna Komisji;
5) prowadzenie korespondencji w zakresie zleconym przez prze-

wodniczącego;
6) przesyłanie, po zatwierdzeniu przez kierownika zamawiającego, 

wniosków, ogłoszeń i innych dokumentów przygotowanych  
przez Komisję;

7) przechowywanie protokołu, ofert oraz wszelkich innych doku-
mentów związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 
w trakcie jego trwania;

8) po zakończeniu postępowania zarchiwizowanie całości doku-
mentacji związanej z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

§ 8
Tryb pracy Komisji

1. Komisja rozpoczyna pracę z dniem jej powołania.
2. Komisja kończy pracę z dniem podpisania umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, które było przedmiotem postępowania, 
lub z chwilą unieważnienia postępowania.

3. Komisja podejmuje decyzje w obecności co najmniej połowy jej 
członków.

4. Komisja podejmuje decyzje w drodze uzgodnienia, głosowania 
lub na podstawie sumy indywidualnych ocen członków Komisji.      

5. Jeżeli w trakcie głosowania decyzja nie może być podjęta ze względu 
na równą liczbę głosów, rozstrzyga głos przewodniczącego.
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6. Jeżeli dokonanie oceny ofert lub innych czynności w postępo-
waniu wymaga wiadomości specjalnych, przewodniczący 
Komisji zwraca się do kierownika zamawiającego z pisemnym 
wnioskiem o zasięgnięcie opinii biegłego (rzeczoznawcy). 

7. Przepisy dotyczące praw i obowiązków członków Komisji stosuje 
się odpowiednio do biegłych (rzeczoznawców).

§ 9
Protokół postępowania o udzielenie zamówienia

1. Protokół postępowania o udzielenie zamówienia, o którym mowa 

w art. 96 ust.1 Ustawy, sporządza na bieżąco sekretarz Komisji, 
a po jego zakończeniu – podpisują wszyscy członkowie Komisji.

2. Przewodniczący przedkłada protokół postępowania kierowni-
kowi zamawiającego do zatwierdzenia.

§ 10
Informowanie o pracach Komisji

Do udzielania wyjaśnień i informowania o pracach Komisji 
uprawnieni są przewodniczący Komisji i sekretarz Komisji lub osoba 
upoważniona przez przewodniczącego.

DECYZJA NR 62 
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH 

z dnia 20 lipca 2010 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej ds. zamówienia publicznego
na obsługę techniczną sieci prognozowania zagrożenia pożarowego lasu w okresie od 2011 r. do 2013 r.

OP-2710-14/10

Na podstawie § 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., oraz art. 19 i art. 21 ustawy z dnia 29 stycz-
nia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759), zarządzam, co następuje:

§ 1
Powołuję Komisję Przetargową ds. zamówienia  publicznego w 

trybie przetargu nieograniczonego na obsługę techniczną sieci 
prognozowania zagrożenia pożarowego lasu w okresie od 2011 r. 
do 2013 r., zwaną dalej „Komisją”, w składzie:
1) Aldona Perlińska – naczelnik Wydziału Ochrony Lasu (przewod-

niczący),
2) Mariusz Błasiak  –  naczelnik Wydziału Informatyki,
3) Sylwia Wysocka – Wydział Ochrony Lasu,
4) Marcin Bąk – Wydział ds. Zamówień Publicznych (sekretarz).

§ 2
Komisja jest zespołem pomocniczym Dyrektora Generalnego 

LP powołanym do przygotowania i przeprowadzenia postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Obsługa techniczna sieci 
prognozowania zagrożenia pożarowego lasu w okresie od 2011 r. 
do 2013 r.”.

§ 3
Organizację, tryb pracy i zakres obowiązków członków Komisji 

określa Regulamin Komisji Przetargowej, stanowiący załącznik nr 1.

§ 4 
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH

dr inż. Marian Pigan

Załącznik nr 1 do Decyzji nr 62 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych 

z dnia 20 lipca 2010 r.
 

REGULAMIN
KOMISJI PRZETARGOWEJ

§ 1
Zakres regulaminu

Niniejszy regulamin określa organizację, tryb pracy oraz zakres 
obowiązków członków Komisji Przetargowej powołanej decyzją  
nr 62 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, zwanego dalej 
„kierownikiem zamawiającego”, zgodnie z art. 21 ust. 3 ustawy  
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  
z 2010 r. Nr 113, poz. 759), zwanej dalej „Ustawą”.

§ 2
Obowiązki członków Komisji

1. Członkowie Komisji rzetelnie i obiektywnie wykonują powierzone 
im czynności, kierując się wyłącznie przepisami prawa, wiedzą  
i doświadczeniem.

2. Do obowiązków członków Komisji należy w szczególności:
1) czynny udział w pracach Komisji;
2) wykonywanie poleceń przewodniczącego dotyczących prac Komisji;

3) niezwłoczne informowanie przewodniczącego o okoliczno-
ściach uniemożliwiających wykonywanie obowiązków 
członka Komisji.

3. Członkowie Komisji nie mogą, bez zgody przewodniczącego 
Komisji, ujawniać żadnych informacji związanych z pracami 
Komisji.

§ 3
Prawa członków Komisji

1. Członkowie Komisji mają prawo do uczestniczenia we wszyst-
kich pracach Komisji.

2. Członkowie Komisji mają prawo do wglądu do wszystkich doku-
mentów związanych z pracą Komisji, w tym do ofert, załącz-
ników, wyjaśnień złożonych przez wykonawców, opinii 
biegłych.

3. Członkowie Komisji mają prawo do zgłoszenia przewodniczą-
cemu Komisji pisemnych zastrzeżeń do pracy Komisji.
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§ 4
Oświadczenia o bezstronności

Członkowie Komisji składają pisemne oświadczenia o istnieniu 
lub braku istnienia okoliczności, o których mowa w art. 17 Ustawy, 
niezwłocznie po zapoznaniu się z oświadczeniami lub dokumen-
tami złożonymi przez wykonawców w celu potwierdzenia spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu.

§ 5
Odwołanie członka Komisji

1. Odwołanie członka Komisji w toku postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego może nastąpić wyłącznie z przyczyn 
określonych w ust. 2 i 3.

2. W wypadku złożenia przez członka Komisji oświadczenia  
o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w art. 17 Ustawy, 
niezłożenia takiego oświadczenia w terminie lub oświadczenia 
niezgodnego z prawdą, przewodniczący Komisji niezwłocznie 
wyłącza członka Komisji z dalszego udziału w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia publicznego.

3. Przewodniczący Komisji wnioskuje do kierownika zamawiają-
cego o odwołanie członka Komisji w wypadku:
1) wyłączenia członka Komisji z jej prac;
2) nieusprawiedliwionej nieobecności na dwóch kolejnych 

posiedzeniach Komisji;
3) naruszenia przez członka Komisji obowiązków, o których 

mowa w § 2 ust. 1 niniejszego Regulaminu;
4) zaistnienia innej przeszkody uniemożliwiającej jego udział  

w pracach Komisji;
5) gdy członek Komisji przestał być pracownikiem jednostki 

organizacyjnej LP.

§ 6
Przewodniczący Komisji

1. Pracami Komisji kieruje jej przewodniczący.
2. Do zadań przewodniczącego należy w szczególności:

1) wyznaczenie miejsc i terminów posiedzeń Komisji;
2) prowadzenie posiedzeń Komisji;
3) informowanie członków Komisji o odpowiedzialności  

w wypadku naruszenia przepisów Ustawy lub niniejszego 
Regulaminu;

4) odebranie od członków Komisji oświadczeń, o których mowa 
w § 4;

5) podział pomiędzy członków Komisji prac podejmowanych  
w trybie roboczym;

6) przedkładanie kierownikowi zamawiającego do zatwierdzenia 
dokumentów przygotowanych przez Komisję;

7) nadzorowanie prawidłowego opracowania dokumentacji 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

8) informowanie kierownika zamawiającego o problemach zwią-
zanych z pracami Komisji w toku postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego;

9) nadzór nad przechowywaniem protokołu, ofert oraz wszel-
kich innych dokumentów związanych z postępowaniem  
o udzielenie zamówienia publicznego.

§ 7
Sekretarz  Komisji

Do obowiązków sekretarza Komisji należy:
1) prowadzenie protokołu postępowania;
2) organizowanie – w uzgodnieniu z przewodniczącym – posie-

dzeń Komisji;
3) opracowanie projektów dokumentów przygotowywanych przez 

Komisję, w zakresie zleconym przez przewodniczącego;
4) obsługa techniczno-organizacyjna Komisji;
5) prowadzenie korespondencji w zakresie zleconym przez prze-

wodniczącego;
6) przesyłanie, po zatwierdzeniu przez kierownika zamawiającego, 

wniosków, ogłoszeń i innych dokumentów przygotowanych przez 
Komisję;

7) przechowywanie protokołu, ofert oraz wszelkich innych doku-
mentów związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 
w trakcie jego trwania;

8) po zakończeniu postępowania zarchiwizowanie całości doku-
mentacji związanej z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

§ 8
Tryb pracy Komisji

1. Komisja rozpoczyna pracę z dniem jej powołania.
2. Komisja kończy pracę z dniem podpisania umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, które było przedmiotem postępowania, 
lub z chwilą unieważnienia postępowania.

3. Komisja podejmuje decyzje w obecności co najmniej połowy jej 
członków.

4. Komisja podejmuje decyzje w drodze uzgodnienia, głosowania 
lub na podstawie sumy indywidualnych ocen członków Komisji.      

5. Jeżeli w trakcie głosowania decyzja nie może być podjęta  
ze względu na równą liczbę głosów, rozstrzyga głos przewodni-
czącego.

6. Jeżeli dokonanie oceny ofert lub innych czynności w postępo-
waniu wymaga wiadomości specjalnych, przewodniczący 
Komisji zwraca się do kierownika zamawiającego z pisemnym 
wnioskiem o zasięgnięcie opinii biegłego (rzeczoznawcy). 

7. Przepisy dotyczące praw i obowiązków członków Komisji stosuje 
się odpowiednio do biegłych (rzeczoznawców).

§ 9
Protokół postępowania o udzielenie zamówienia

1. Protokół postępowania o udzielenie zamówienia, o którym mowa 
w art. 96 ust.1 Ustawy, sporządza na bieżąco sekretarz Komisji, 
a po jego zakończeniu – podpisują wszyscy członkowie 
Komisji.

2. Przewodniczący przedkłada protokół postępowania kierowni-
kowi zamawiającego do zatwierdzenia.

§ 10
Informowanie o pracach Komisji

Do udzielania wyjaśnień i informowania o pracach Komisji 
uprawnieni są przewodniczący Komisji i sekretarz Komisji lub osoba 
upoważniona przez przewodniczącego.
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NARADA DYREKTORÓW 
REGIONALNYCH DYREKCJI LASÓW PAŃSTWOWYCH 

Jaszowiec, 24–25 czerwca 2010 r.

GD-0031/3/2010

Naradę w dniu 24 czerwca 2010 r. prowadził zastępca dyrektora 
generalnego LP Tomasz Wójcik, a w dniu 25 czerwca 2010 r.  
– dyrektor generalny LP Marian Pigan.

W naradzie ponadto uczestniczyli: Andrzej Kraszewski – mini-
ster środowiska, Janusz Zaleski – podsekretarz stanu, Główny 
Konserwator Przyrody, Krzysztof Janeczko – dyrektor Departa-
mentu Leśnictwa, Krzysztof Skąpski – szef Gabinetu Politycznego 
Ministra, Grzegorz Furmański i Anna Paszkiewicz – zastępcy 
dyrektora generalnego LP, dyrektorzy regionalnych dyrekcji LP, 
dyrektorzy zakładów o zasięgu krajowym oraz naczelnicy i pracow-
nicy Dyrekcji Generalnej LP.

Dyr. T. Wójcik przedstawił porządek dzienny narady:
1. Pozyskanie i sprzedaż drewna po pięciu miesiącach 2010 r.
2. Realizacja zadań z zakresu zagospodarowania lasu.
3. Podsumowanie wyników ekonomicznych LP po pięciu miesią-

cach 2010 r.
4. Realizacja programu usuwania skutków klęsk żywiołowych  

na terenie RDLP Katowice.
5. Sprawy różne.

Ad 1 
Dyr. T. Wójcik  poinformował, że plan pozyskania drewna będzie 

przekroczony w 2010 r. z powodu zjawisk klęskowych. Przedstawił  
analizę pozyskania i sprzedaży drewna po pięciu miesiącach 2010 r. 
wg RDLP, w odniesieniu do Planu finansowo-gospodarczego LP na 
2010 r. i analogicznego okresu roku ubiegłego, omawiając:
– pozyskanie i sprzedaż drewna – sytuacja jest dobra, a opóź-

nienie w sprzedaży drewna tartacznego liściastego mniejsze  
niż w latach ubiegłych; 

– zapasy – stan zapasów jest prawidłowy, zapewniający płynność 
sprzedaży.

Zaprezentował analizę cen drewna od 2000 r. – w ostatnich  
10 latach ceny wzrosły  jedynie o 23% w stosunku do ceny z 2000 r.

Omówił sytuację na rynkach zagranicznych w odniesieniu do 
celulozy, płyt wiórowych, płyt MDF, HDF i OSB, tarcicy i produktów 
drzewnych  – odnotowuje się wzrost cen. Dokonał analizy sytuacji 
makroekonomicznej sektora drzewnego, w tym rentowności, 
produkcji, zatrudnienia, płac. Nastąpiła poprawa koniunktury  
w budownictwie. Przedstawił wyniki internetowego przetargu ogra-
niczonego na Portalu Leśno-Drzewnym i systemowych aukcji inter-
netowych w aplikacji e-drewno na II półrocze 2010 r. Stwierdził,  
że sytuacja na rynku drzewnym jest stabilna.

Ad 2
Dyr. G. Furmański omówił realizację zadań  z zakresu gospo-

darki leśnej po pięciu miesiącach 2010 r. w odniesieniu do Planu 
finansowo-gospodarczego LP na 2010 r. i  wg RDLP:
– odnowienia i zalesienia, w tym zalesienia gruntów porolnych, 

nieużytków i gruntów zrekultywowanych. Zwrócił uwagę  
na problem małej podaży gruntów do zalesień w ramach reali-
zacji Krajowego Programu Zwiększania Lesistości; 

– poprawki i uzupełnienia;
– wprowadzanie podszytów.

Podkreślił potrzebę zapoznania pracowników jednostek LP  
z pracami badawczymi o szkółkarstwie z zakrytym systemem 
korzeniowym, które ukazały się w ostatnim czasie. 

Poinformował, że jeżeli istnieje potrzeba zwiększenia zakresu 
zadań z gospodarki leśnej, które nie zostały ujęte w Planie,  
to należy te dodatkowe zadania wykonać, mając oczywiście  
na uwadze współczynnik k/p.  

W zakresie ochrony lasu omówił ograniczanie populacji szkodli-
wych owadów: chrabąszczowatych, osnui gwiaździstej, zwójek 
jodłowych i foliofagów dębu oraz szkody od zwierzyny.

DECYZJA NR 63 
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH 

z dnia 22 lipca 2010 r.

w sprawie unieważnienia Decyzji nr 50 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 16 kwietnia 2003 r.
w sprawie zasad udzielania pomocy finansowej pracownikom Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych

na zakup samochodów prywatnych używanych również do celów służbowych

OR-402-7/10

Na podstawie § 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 roku w sprawie nadania Statutu Państwowemu 
Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe, w związku z upoważ-
nieniem zawartym w art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. 
o lasach (jednolity tekst w Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435 z później-
szymi zmianami), zarządza się, co następuje:

§ 1
Traci moc Decyzja nr 50 Dyrektora Generalnego Lasów 

Państwowych z dnia 16 kwietnia 2003 r. w sprawie zasad udziela-

nia pomocy finansowej pracownikom Dyrekcji Generalnej Lasów 
Państwowych na zakup samochodów prywatnych używanych 
również do celów służbowych.

§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH

dr inż. Marian Pigan
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Przedstawił realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożaro-
wej – dotychczas w LP odnotowano 722 pożary lasu na powierzchni 
245 ha, a przeciętna powierzchnia pożaru wyniosła 0,34 ha.

Poinformował o wynikach seminarium biogeograficznego, które 
odbyło się w marcu br. w Polsce z udziałem przedstawicieli Komisji 
Europejskiej, GDOŚ i zaproszonych ekspertów. Na seminarium 
przedstawiciel KE wyraził uznanie dla zaawansowania prac  
nad siecią Natura 2000 w Polsce. Trwają prace nad zmianą ustawy 
o ochronie przyrody. 

W zakresie urządzania lasu omówił: miąższość zasobów drzew-
nych w lasach  wg form własności, średni wiek drzewostanów, reali-
zację prac związanych z inwentaryzacją  wielkoobszarową, kwestię 
Banku Danych o Lasach, postęp prac w wykonywaniu uproszczo-
nych ocen oddziaływania na środowisko pul.

Przedstawił wyniki finansowe gospodarki łowieckiej i realizację 
planu pozyskania zwierzyny w ośrodkach hodowli zwierzyny LP  
w sezonie łowieckim 2009/2010 wg RDLP. 

Ponadto omówił następujące sprawy: porządkowania stanu 
posiadania w LP (zmianę powierzchni objętej księgami wieczystymi 
w latach 2002–2009) oraz nabywania gruntów w trybie art. 37 ustawy 
o lasach  w kontekście dotacji budżetowych w latach 1997–2010.

Ad 3
Dyr. A. Paszkiewicz przedstawiła wyniki ekonomiczne LP po 

pięciu miesiącach 2010 r. w odniesieniu do Planu finansowo-go-
spodarczego LP na 2010 r. – wg RDLP i w porównaniu z analogicz-
nym okresem roku ubiegłego:
– przychody,
– koszty,
– wynik finansowy.

Ustalono, że jednostki LP mogą realizować niezbędne zadania 
ponadplanowe w wypadku, gdy umożliwia im to współczynnik k/p. 
Poinformowała o powołaniu zespołu zadaniowego do określenia 
zasad współpracy Lasów Państwowych z instytucjami finansowymi. 
Nadal zbierane są dane o szkodach powodziowych. Dokonała 
analizy zatrudnienia i płac w LP, a także nawiązała do zarządzenia 
Dyrektora Generalnego LP w sprawie polityki bilansowej w odnie-
sieniu do ewidencji zdarzeń gospodarczych.

Ad 4
Dyr. K. Szabla  przedstawił sytuację poklęskową na terenie 

RDLP Katowice, w tym na obszarach zalanych w czasie ostatniej 
powodzi w maju br. Oszacowano szkody na 130 mln zł. 

 
Ad 5
Sprawy różne:
1. Nacz. M. Błasiak poinformował o postępie prac nad centrali-

zacją systemu informatycznego LP. Celem tych działań jest 
zwiększenie szybkości przetwarzania danych i zapewnienie 
odpowiednich standardów bezpieczeństwa. Harmonogram 
kolejnych prac zostanie przekazany do RDLP.

2. Gł. insp. LP K. Grzybowski przedstawił wyniki kontroli proble-
mowej dotyczącej wyłączania z produkcji gruntów leśnych, 
będących w zarządzie PGL LP, w latach 2008–2009 w odnie-
sieniu do prawidłowości postępowania i realizacji zaleceń pokon-
trolnych, wydanych przez DGLP w następstwie kontroli proble-
mowej z 2007 r., dotyczącej gospodarowania należnościami 
stanowiącymi dodatkowe dochody funduszu leśnego. Poinfor-
mował o wynikach wspólnych akcji Inspekcji LP i Straży Leśnej 
pod kryptonimami „Sosna” i „Jawor” nt. prawidłowości w obrocie 
surowcem drzewnym.

 Dyr. T. Wójcik w podsumowaniu powyższych zagadnień zwrócił 
uwagę na zapisy w  ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych 
w kontekście ustawy o lasach. W odniesieniu do zasad obrotu 
drewnem kłodowanym – jesienią br. planowane są zarówno 
seminarium na ten temat, jak i akcja informacyjna wśród 
odbiorców, a następnie zostaną podjęte działania wdrożeniowe. 
Równocześnie przypomniał o potrzebie sprawowania stałego 
nadzoru przez dyrektorów RDLP nad nadleśnictwami.

 W dyskusji na wyżej wymienione tematy udział wzięli dyrektorzy: 
L. Banach, K. Szabla, J. Kraczek, A. Paszkiewicz. Poruszono 
następujące sprawy: problem drewna obrabianego maszynami  
i reklamacji, ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych  
w kontekście inwestycji liniowych, sprzedaży zbędnej substancji 
mieszkaniowej, podatku VAT w przypadku zrębków opałowych  
i energetycznych.     

 Nacz. J. Łokietko poruszył sprawę przyspieszenia sprzedaży 
zbędnej substancji mieszkaniowej oraz podkreślił potrzebę wery-
fikacji wykazu mieszkań funkcyjnych na terenie RDLP.

 Dyr. T. Wójcik przypomniał o jednolitych zasadach obsługiwania 
klientów krajowych i zagranicznych. Zwrócił uwagę na kwestię 
rozliczania umów. Pismo w sprawie pozostałości zrębowych 
zostało wcześniej przesłane do RDLP.

3. Dyr. A. Wasiak przedstawił wyniki pracy zespołu zadaniowego 
ds. opracowania projektu protokołu dodatkowego do Ponadza-
kładowego Układu Zbiorowego Pracy PGL LP w zakresie przy-
znawania odprawy z tytułu opuszczenia mieszkania bezpłatnego 
przez pracowników na stanowiskach nadleśniczego i leśniczego 
w związku z odejściem na emeryturę.

W drugim dniu narady, z  udziałem ministra środowiska prof. 
A. Kraszewskiego i podsekretarza stanu, Głównego Konserwa-
tora Przyrody J. Zaleskiego, dyr. M. Pigan dokonał prezentacji 
polskiego leśnictwa na tle Europy w odniesieniu do m.in. lesistości, 
zasobności drzewostanów, powierzchni lasów ochronnych. Zwrócił 
uwagę na specyfikę gospodarki leśnej w Polsce – przewagę lasów 
publicznych nad prywatnymi i scentralizowany system administro-
wania realizowany przez PGL LP. Omówił udział powierzchniowy 
gatunków panujących w LP i realizację zalesień w latach 1990– 
–2009 w ramach Krajowego Programu Zwiększania Lesistości. 
Zwrócił uwagę na obecne problemy z realizacją Programu  
ze względu na brak podaży gruntów do zalesień. Odnotowuje się 
systematyczny wzrost zasobów leśnych w Polsce. Poinformował  
o uporządkowaniu stanu posiadania – 97,53% powierzchni objęte 
jest księgami wieczystymi. Przedstawił dane o gospodarce łowiec-
kiej, w tym liczebności i pozyskaniu  wybranych gatunków zwierząt 
łownych w OHZ LP, o szkodach od wiatru i śniegu w latach 2001– 
–2010, o pożarach lasów w latach 2005–2010.

Szczegółowo omówił problem zaśmiecania lasów i działania 
zapobiegawcze podjęte przez LP. Dokonał analizy pozyskania  
i sprzedaży drewna w LP oraz przedstawił  wyniki ekonomiczne po 
pięciu miesiącach br. Zwrócił uwagę na malejący poziom finanso-
wania zadań realizowanych przez LP z budżetu państwa. W kwestii 
zmiany ustawy o ochronie przyrody podkreślił potrzebę wprowa-
dzenia zapisu, że to dyrektor RDLP sprawuje nadzór nad obszarem 
Natura 2000 na zarządzanych gruntach, a plan urządzenia lasu jest 
jednocześnie planem ochrony obszaru Natura 2000 sporządzanym 
na 10 lat – zarówno sprawowanie nadzoru, jak i tworzenie oraz 
wykonywanie planów ochrony na obszarach Natura 2000 na grun-
tach LP powinno być finansowane przez budżet państwa.

W dyskusji udział wzięli dyrektorzy: W. Fonder, S. Cichoń,  
K. Szabla, J. Kaczmarek, G. Pietruńko, P. Grygier, J. Kraczek  
i nacz. J. Łokietko. 

Poruszono następujące sprawy:
– gospodarki odpadami;
–  założeń do nowelizacji ustawy o lasach w odniesieniu do: służeb-

ności przesyłu, sprzedaży drewna jako podstawy samofinanso-
wania LP i ich zdolności do wypełniania długofalowych interesów 
społecznych, art. 46 ustawy i likwidacji przywileju mieszkań 
bezpłatnych;

 – klęsk żywiołowych w lasach i  wysokich kosztów przywracania 
potencjału produkcyjnego oraz stanu infrastruktury po klęskach  
– potrzeba zwiększenia puli środków finansowych UE na ten cel 
(Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi);     

– sygnałów o zamiarze wyłączenia lasów państwowych z finanso-
wania  w nowej perspektywie budżetowej UE;

– problemów z uzgodnieniem i opiniowaniem planu zadań ochron-
nych na obszarach Natura 2000, znajdujących się na terenie 
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SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY,
ZATWIERDZONE PRZEZ DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Katowice

Lp.
Nazwa nadleśnictwa,

obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu 
ewidencyjnego,

gmina,
adres nieruchomości

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,

Sąd Rejonowy,
pow. działki (m2)

Rodzaj zabudowy
i sposób 

zagospodarowania

1. Olkusz
Pilica
123b

Kleszczowa
Pilica
Kleszczowa 111
42-436 Pilica

1800/1
CZ1Z/00045014/0
SR w Zawierciu
1742

budynek jednorodzinny, 
zasiedlony, bud. gospod.

Zatwierdzam:
DYREKTOR GENERALNY LASÓW PAŃSTWOWYCH

dr inż. Marian Pigan
Warszawa, 30 czerwca 2010 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Kraków

Lp.
Nazwa nadleśnictwa,

obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu 
ewidencyjnego,

gmina,
adres nieruchomości

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,

Sąd Rejonowy,
pow. działki (m2)

Rodzaj zabudowy
i sposób 

zagospodarowania

1. Dabrowa Tarnowska
Dąbrowa
220k 02

Bagienica
Dąbrowa Tarnowska
ul. Szarwarska 87a
33-200 Dąbrowa Tarnowska

1848/12
39475
SR w Dąbrowie Tarnowskiej
1111

budynek  mieszkalny, 
segment budynku 
dwurodzinnego, 
pustostan, budynek 
gospodarczy

Zatwierdzam:
DYREKTOR GENERALNY LASÓW PAŃSTWOWYCH

dr inż. Marian Pigan
Warszawa, 14 lipca 2010 r.

dwóch RDOŚ, zmiany ustawy o ochronie przyrody, braku możli-
wości skutecznego wniesienia uwag przy wyznaczaniu obszarów 
Natura 2000, wykonywania oceny oddziaływania na środowisko, 
nadrzędności ochrony przyrody nad innymi działaniami.
Minister A. Kraszewski odniósł się do powyższych kwestii, 

omawiając w tym  realizację zapisów dyrektywy odpadowej i ramo-
wej dyrektywy wodnej. Poruszył problem egzekucji prawa w Polsce 
i potrzebę powołania Państwowej Agencji Środowiska. W kwestii 
realizacji inwestycji liniowych należy dążyć do jak najmniejszych 
szkód w środowisku przyrodniczym i społecznym, równocześnie 
starannie analizować każdy projekt pod względem wpływu  
na gospodarkę leśną. Wyraził zadowolenie, że kondycja lasów jest 
dobra, zasobność rośnie i leśnictwo dobrze wypełnia postawione 
przed nim funkcje. Odniósł się do relacji LP z przemysłem drzew-
nym. Sprawa liczebności łosia wymaga przemyślenia. Zadeklaro-
wał wsparcie dla starań o niewyłączanie leśnictwa państwowego  
z możliwości finansowania z funduszy europejskich. Zwrócił uwagę 
na to, że Natura 2000 jest koniecznością i szansą. Należy popra-
wiać błędy w uregulowaniach i ulepszać istniejące rozwiązania. 
Zaproponował przygotowanie zwięzłego raportu o funkcjonowaniu 
sieci Natura 2000 na terenach w zarządzie LP. 

Min. J. Zaleski zadeklarował podjęcie starań o uwzględnienie 
rekompensat z tytułu utrudnień przy prowadzeniu gospodarki leśnej 

pod liniami energetycznymi.  Odniósł się do założeń do nowelizacji 
ustawy o lasach, w tym do uregulowań definiujących handel drew-
nem i zasady zachowania leśniczówek w zasobach LP. W kwestii 
przyjmowania wniosków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych 
w ramach PROW  bolączką jest sposób rozpatrywania i przyjmowa-
nia  tychże wniosków.

Dyr. M. Pigan zwrócił uwagę na konieczność starannego przy-
gotowania nowelizacji ustawy o lasach z uwagi na długofalowe 
konsekwencje tych zapisów.

Ustalono, że dyrektorzy RDLP nadeślą do DGLP do 10 lipca br. 
uwagi do ustaw: o ochronie przyrody  i udziale społeczeństwa  
w ochronie środowiska i ocenach oddziaływania na środowisko.  

Notowała
Anna Trzeciak

Akceptuję:

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH

dr inż. Marian Pigan
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Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Wrocław

Lp.
Nazwa nadleśnictwa,

obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu 
ewidencyjnego,

gmina,
adres nieruchomości

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,

Sąd Rejonowy,
pow. działki (m2)

Rodzaj zabudowy
i sposób 

zagospodarowania

1. Świeradów
Świeradów
213y

Świeradów Zdrój – 5 
Świeradów Zdrój Miasto
ul. 11 Listopada 2 m. 2
59-850 Świeradów Zdrój

12/213
JG1S/00027349/9
SR w Lwówku Śląskim
2066 m2 udział 5156/10000

budynek mieszkalny, 
dwurodzinny, 
zasiedlony, do sprzedaży 
lokal nr 2

2. Świeradów
Lubań
137ax

Lubań – 5
Lubań – obszar miejski
ul. Sybiraków 1
59-800 Lubań

7
JG1L/00026388/1
SR w Lubaniu
1497

budynek mieszkalny, 
dwurodzinny, zasiedlony

3. Lwówek Śląski
Lwówek Śląski
273rx

Lwówek Śląski 2
Lwówek Śląski – Miasto
ul. Asnyka 10
59-600 Lwówek Śląski

272/273
JG1S/00023532/1
SR w Lwówku Śląskim
435

budynek mieszkalny, 
jednorodzinny, zasiedlony

4. Lwówek Śląski
Lwówek Śląski
272d

Lwówek Śląski 1
Lwówek Śląski – Miasto
ul. Górna 24
59-600 Lwówek  Śląski

302/272
JG1S/00011145/4
SR w Lwówku Śląskim
510

budynek mieszkalny, 
dwurodzinny, zasiedlony

5. Oborniki Śląskie
Bagno
284by

Lipnica
Wołów
Lipnica 42
56-100 Wołów

327/1
WR1L/00018723/4
SR w Wołowie
1240

budynek mieszkalny, 
jednorodzinny, zasiedlony, 
budynek gospod.

6. Oborniki Śląskie
Oborniki Śląskie
399a

Oborniki Śląskie
Oborniki Śląskie
ul. Ciecholowicka 12
55-120 Oborniki Śląskie

39/1
WR1W/00024808/8
SR w Trzebnicy
1077

budynek mieszkalny, 
jednorodzinny, zasiedlony, 
budynek gospod.

7. Oborniki Śląskie
Oborniki Śląskie
445w

Pęgów
Oborniki Śląskie
ul. Dworcowa 23
55-124 Pęgów

751
WR1W/00043822/1
SR w Trzebnicy
1008

budynek mieszkalny, 
dwurodzinny, zasiedlony, 
budynek gospod.

8. Miękinia
Sobótka
359 l

Maniów Mały
Mietków
Maniów, 
ul. Sobócka 11
55-081 Mietków

711/2
25385
SR w Środzie Śląskiej
1914

budynek mieszkalno-
-gospodarczy, jednorodzinny, 
pustostan, budynek gospod.

Zatwierdzam:
DYREKTOR GENERALNY LASÓW PAŃSTWOWYCH

dr inż. Marian Pigan
Warszawa, 27 lipca 2010 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,

Sąd Rejonowy,
pow. działki (m2)

Rodzaj zabudowy
i sposób 

zagospodarowania

1. Zaporowo
Zaporowo
177i

Chruściel
Płoskinia
Piórkowo 2b
14-526 Płoskinia

177/9
EL1B/00023634/0
SR w Braniewie
802

budynek  mieszkalny, 
jednorodzinny, 
zasiedlony, jeden bud. 
gospod.

 
Zatwierdzam:

DYREKTOR GENERALNY LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Marian Pigan

Warszawa, 22 lipca 2010 r.
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NIERUCHOMOŚCI ZBYWANE I NABYWANE
przez Skarb Państwa – Lasy Państwowe

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Katowice,
Nadleśnictwo Siewierz

Zgodnie z § 5 Zarządzenia nr 23 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie dokonywania zamian 
nieruchomości na podstawie przepisów art. 38e ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach Nadleśnictwo Siewierz informuje o zamiarze 
transakcji zamiany.

Nieruchomość zbywana przez LP

Data zgody
na zamianę Adres leśny Adres administracyjny Kategoria 

użytku
Powierzchnia

(w ha)
Wartość 

(w tys. zł)
23.04.2010 r.

ZZ-2141/6
2010

Dyrektora
RDLP

w Katowicach

02-28-1-14-162-d-00 24-65-011-0003
działka ewidencyjna 9/1 Uż. ew.: Lz 0,7300 33,50

Nieruchomość nabywana przez LP

Właściciel Adres administracyjny Kategoria 
użytku

Powierzchnia
(w ha)

Wartość 
(w tys. zł)

Gmina Dąbrowa Górnicza

24-65-011-0001
Działki nr:

1713/11 k.m.12
1713/13 k.m.12
1440/1 k.m. 10
1442/3 k.m. 10
1442/5 k.m.10
1445/1 k.m.10
1446/5 k.m.10
1448/1 k.m.10
1450/3 k.m. 10
1452/3 k.m 10
1456/5 k.m. 10
1458/5 k.m.10

w Dąbrowie Górniczej
obręb ewidencyjny 

Błędów

Ls - 5,4055 ha
Lz - 0,1411 ha 5,5466 33,50

p.o. Nadleśniczego
mgr inż. Kazimierz Szydło

Siewierz, 7 lipca 2010 r.
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Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Olsztyn,
Nadleśnictwo Iława

Zgodnie z § 5 Zarządzenia nr 23 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie dokonywania zamian 
nieruchomości na podstawie przepisów art. 38e ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach Nadleśnictwo Iława informuje o zamiarze 
transakcji zamiany.

Nieruchomość zbywana przez LP

Data zgody
na zamianę Adres leśny Adres administracyjny Kategoria 

użytku
Powierzchnia

(w ha)
Wartość 

(w tys. zł)
5.07.2010 r. 07-07-3-13-39-x-01 28-07-032-0023-3039/4 Ls 0,10 24,40

Nieruchomość nabywana przez LP

Właściciel Adres administracyjny Kategoria 
użytku

Powierzchnia
(w ha)

Wartość 
(w tys. zł)

jednostka administracji samorządowej 28-07-032-0040-1/12 Ls 1,14 24,40

Nadleśniczy
mgr inż. Danuta Fuks

Iława, 12 lipca 2010 r.

Nadleśnictwo Świebodzin informuje, zgodnie z Zarządzeniem nr 23 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 27 marca 2009 r. 
w sprawie dokonywania zamian nieruchomości na podstawie przepisów art. 38e ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach, o zamiarze 
transakcji zamiany nieruchomości między Nadleśnictwem Świebodzin a osobą fizyczną na podstawie zgody dyrektora RDLP w Zielonej 
Górze, znak spr.: ZU-214-6/3/10 z dnia 31 maja 2010 r.

Nieruchomość zbywana przez LP

Data zgody
na zamianę Adres leśny Adres administracyjny Kategoria 

użytku
Powierzchnia

(w ha)
Wartość 

(w tys. zł)

31.05.2010 r.

RDLP Zielona Góra,
Nadleśnictwo Świebodzin,

obr. leśny Łagów,
leśnictwo Długoszyn
14-11-1-01-25-n-00

woj. lubuskie,
pow. świebodziński,

gmina Łagów
obręb ewid. Łagów,

08-08-022-0005
dz. ew. 25/4

B 0,0503 9,31

Nieruchomość nabywana przez LP

Właściciel Adres administracyjny Kategoria 
użytku

Powierzchnia
(w ha)

Wartość 
(w tys. zł)

osoba fizyczna

woj. lubuskie,
pow. świebodziński,

gmina Łagów,
obręb ewid. Sieniawa

08-08-022-0009
dz. ew. 24/10

Ls 0,3100 10,80

Nadleśniczy
mgr inż. Lech Kołdyka

Świebodzin, 7 czerwca 2010 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Zielona Góra,
Nadleśnictwo Świebodzin
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Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Gdańsk,
Nadleśnictwo Kartuzy

Nadleśnictwo Kartuzy informuje o zamiarze transakcji zamiany nieruchomości, na co otrzymało zgodę dyrektora Regionalnej Dyrekcji 
Lasów Państwowych w Gdańsku z dnia 2 lipca 2010 r. (znak sprawy: ZU-2141-06/10).

Nieruchomość zbywana przez LP

Data zgody
na zamianę Adres leśny Adres administracyjny Kategoria 

użytku
Powierzchnia

(w ha)
Wartość 

(w tys. zł)

5.07.2010 r. Leśnictwo Bilowo
15-05-1-12-106-ax-00

Leśnictwo Bilowo
15-05-1-12-106-l-00

woj. pomorskie
pow.kartuski
gm. Kartuzy

obr.ewid. Kosy

22-05-025-0010
dz. 106/12

22-05-025-0010
dz. 106/16

RV

RV

0,9991

1,7108

250,10

Razem 2,7099 250,10

Nieruchomość nabywana przez LP

Właściciel Adres administracyjny Kategoria 
użytku

Powierzchnia
(w ha)

Wartość 
(w tys. zł)

osoba prawna
Parafia Rzymskokatolicka 

p.w. św. Michała Archanioła w Kiełpinie

woj. pomorskie
pow. kartuski
gm. Kartuzy

obr. ewid. Kiełpino
22-05-025-0008

dz. 247/3 Ls

1,14 24,40

woj. pomorskie
pow. starogardzki

gm. Smętowo Graniczne
obr. ewid. Kopytkowo

22-13-112-0005
dz. 51/18

22-13-112-0005
dz. 51/19

dr

W
LsIV
LsVI

0,1800

0,5300
9,6200
0,8300

101,20

Razem 16,0029 250,50

Nadleśniczy
dr inż. Marcin Szydlarski

Kartuzy, 2 sierpnia 2010 r.
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OGŁOSZENIA

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku informuje, że na terenie Nadleśnictwa Białowieża w leśnictwie Nowe doko-
nano kradzieży znacznika do znakowania drewna o numerze 1007436 i kodzie 010208. Numerem tym oznakowane było drewno  
WD Tp.

W wypadku ujawnienia znacznika proszę o jego konfiskatę i przekazanie do Nadleśnictwa Białowieża lub do RDLP w Białymstoku.

Zastępca Dyrektora
ds. Gospodarki Leśnej

mgr inż. Marek Masłowski

Białystok, 7 lipca 2010 r.

***

Nadleśnictwo Krasiczyn z siedzibą w Przemyślu unieważnia zagubioną legitymację służbową nr 33, wystawioną na nazwisko Piotra 
Guzdka, leśniczego leśnictwa Prałkowice, oraz upoważnienie do nakładania mandatów karnych, wydane również na nazwisko Piotra 
Guzdka, leśniczego leśnictwa Prałkowice.

Nadleśniczy
mgr inż. Przemysław Włodek

Przemyśl, 19 lipca 2010 r.

***

Nadleśnictwo Siedlce (RDLP Warszawa) informuje o stwierdzeniu braku płytki do cechowania drewna o kodzie 170901 i numerze 
0929.

Zastępca Nadleśniczego
mgr inż. Jerzy Osiak

Siedlce, 22 lipca 2010 r.

***

Nadleśnictwo Strzebielino z siedzibą w Luzinie (RDLP Gdańsk) unieważnia legitymację służbową nr 1/2002, wydaną w dniu 14 maja 
2002 r. na nazwisko Sławomira Chojnackiego.

Nadleśniczy
mgr inż. Mariusz Kaliszewski

Luzino, 26 lipca 2010 r.
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UWAGA!

Biuletyn tylko w prenumeracie
realizowanej przez Centrum Informacyjne Lasów Państwowych

Zamówienia należy składać do Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych:

• faxem: 22 823 96 79,

• e-mailem: prenumerata@cilp.lasy.gov.pl

• lub pocztą pod adresem redakcji.

Zamówienie jest podstawą do wystawienia faktury.

Jednostki organizacyjne związane z Lasami Państwowymi – płatność na podstawie faktury.

Pozostali do zamówienia powinni dołączyć dowód wpłaty.

Wpłat na prenumeratę „Biuletynu Informacyjnego Lasów Państwowych” prosimy dokonywać na konto:
BOŚ SA II O/Warszawa, nr 96 1540 1157 2001 6612 0610 0003.

Druk zamówienia znajduje się na stronie internetowej http://www.lasy.gov.pl/media/prasa_l/prenumerata

Cena prenumeraty jednego egzemplarza wynosi:
–  kwartalnie – 15,00 zł,
–  półrocznie –  30,00 zł,
–  rocznie –  60,00 zł.

NOTATKi



Czasopisma Lasów Państwowych
„Echa Leśne”

Miesięcznik 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. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3, 02-362 Warszawa, 
tel. 22 822 49 31, e-mail: echa.lesne@cilp.lasy.gov.pl, glos.lasu@cilp.lasy.gov.pl

CENNIK REKLAM
w miesięcznikach wydawanych przez Centrum Informacyjne Lasów Państwowych

Do ceny należy doliczyć 22% VAT

Dopłata za wybór miejsca umieszczenia reklamy 
(strona lewa/prawa itp.) +15%

Za zlecenie 3-krotnego powtórzenia 
– 20% rabatu

Za jednoczesną reklamę
w „Echach Leśnych” i „Głosie Lasu” 
– 15% rabatu

kontakt: Jolanta Stankiewicz, 
tel.: 22 822 49 31, w. 517, fax: 22 823 96 79,
e-mail: jolanta.stankiewicz@cilp.lasy.gov.pl

Druk: Drukarnia INTERAK, ul. Kościuszki 93, 64–700 Czarnków, tel.: 67 356 33 33, fax: 67 255 32 85

„Głos Lasu”

„Echa Leśne” „Biuletyn Informacyjny LP”

Wymiar pisma 205x285 plus spady po 5 mm

Wymiar pisma 205x285 plus spady po 5 mm

Rodzaj 
ogłoszenia Wymiary [mm] Miejsce Cena 

zł netto

Cała kolumna 182,5x253

2 strona  okładki 2500
3 strona okładki 2500
4 strona okładki 3000
wewnątrz numeru 2000

1/2 kolumny 182,5x126,5; 122x189,8

2 strona okładki 1400
3 strona okładki 1400
4 strona okładki 1700
wewnątrz numeru 1100

1/3 kolumny 122x126,5; 60x253 wewnątrz numeru 800
1/4 kolumny 122x95; 60x190 wewnątrz numeru 600
1/6 kolumny 122x63,25; 60x126,5 wewnątrz numeru 400
1/12 kolumny 60x63,25 wewnątrz numeru 200

Artykuły promocyjne – 1 strona ze zdjęciem 
4 strona okładki 3000
3 strona okładki 2500
wewnątrz numeru 2000

Wkładki dostarczone przez zamawiajacego*
(max format 200x285 mm)  0,80 zł za szt.

Rodzaj 
ogłoszenia Wymiary [mm] Miejsce Cena

zł netto

Cała strona 205x285 + po 5 

2 strona  okładki 2500
3 strona okładki 2500
4 strona okładki 3000
wewnątrz numeru 2000

Moduł 2/3 205x190, 117x245
+po 5 wewnątrz numeru 1600

Moduł 1/2 205x142 + po 5

2 strona  okładki 1400
3 strona okładki 1400
4 strona okładki 1700
wewnątrz numeru 1100

Moduł 1/3 117x120; 56x245; 205x95 wewnątrz numeru 800
Moduł 1/4 do uzgodnienia wewnątrz numeru 600
Moduł 1/6 56x120 wewnątrz numeru 400
Moduł 1/12 28x120 wewnątrz numeru 200

Artykuły promocyjne – 1 strona ze zdjęciem
4 strona okładki 3000
3 strona okładki 2500
wewnątrz numeru 2000

Wkładki dostarczone przez zamawiającego*
(max format 200x285 mm)  0,80 zł za szt.

* waga do 50 g (w przypadku cięższych wkładek cena do negocjacji).

Rodzaj ogłoszenia Miejsce
Cena

zł netto
(czarno-białe)

Cała kolumna  
205x285 
Wymiar zadruku kolumny 
 190x250

3 strona okładki 1500
4 strona okładki 2000
wewnątrz numeru 1000

1/2 kolumny 

2 strona okładki x
3 strona okładki 800
4 strona okładki 1100
wewnątrz numeru 550

1/4 kolumny wewnątrz numeru 300
1/8 kolumny wewnątrz numeru 170
1/16 kolumny wewnątrz numeru 90

Okładki w biuletynie  w kolorze zielono-białym

Pismo czarno-białe



Centrum Informacyjne Lasów Państwowych
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3, 02–362 Warszawa

tel./fax: 22 822 49 31, 22 822 32 01 w. 515
PL ISSN 1428-5940


