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AKTY NORMATYWNE DYREKTORA GENERALNEGO
LASÓW PAŃSTWOWYCH
ZARZĄDZENIA DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
(od 21 marca 2013 r. do 17 kwietnia 2013 r.)
l

l

l

l

l

l

l

l

Zarządzenie nr 29 z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie ochrony leśnych zasobów genowych na potrzeby nasiennictwa i hodowli drzew
leśnych (ZH-7132-7/2013)
Zarządzenie nr 30 z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie ograniczania zagrożeń ze strony szkodliwych owadów, grzybów patogenicznych
i innych zjawisk szkodotwórczych w lasach w 2013 roku (ZO-7200-1-6/2013)
Zarządzenie nr 31 z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 22 z dnia 4 marca 2013 r. dotyczącego powołania Zespołu
ds. opracowania zmiany projektu założeń do projektu ustaw o zmianie ustawy o lasach oraz niektórych innych ustaw w zakresie zasad
gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (EG-0337-9-1/13)
Zarządzenie nr 32 z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 10 z dnia 24 lutego 2010 roku w sprawie zasad tworzenia
planów finansowo-gospodarczych w jednostkach organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe (EP-10337/8/13)
Zarządzenie nr 33 z dnia 8 kwietnia 2013 r. w sprawie funkcjonowania Systemu Obiegu Dokumentów i Spraw (SODiS) w Lasach
Państwowych (EO-080-2/13)
Zarządzenie nr 34 z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. opracowania koncepcji wdrożenia nowego
systemu obiegu dokumentów i spraw w PGL LP (EI-021-1-8/13)
Zarządzenie nr 35 z dnia12 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania zespołu do pracy nad Strategią Państwowego Gospodarstwa Leśnego
Lasy Państwowe (EO-0340-4/2013)
Zarządzenie nr 36 z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego do analizy i opracowania założeń weryfikacji
zakresu raportowania sprawozdania LPIR4 i oprogramowania aplikacji e-Rejestr Gruntów (ZS-S-210-13/13)

DECYZJE DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
(od 12 marca 2013 r. do 25 marca 2013 r.)
l

l

l

Decyzja nr 29 z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie powołania Zespołu zadaniowego do komisyjnego odbioru nieruchomości w Warszawie
przy ul. Grójeckiej 127 (EL-220-20/13/WZ)
Decyzja nr 30 z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej kursu podstawowego dla kandydatów do pracy
w Straży Leśnej (GS-021-1/13)
Decyzja nr 31 z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na dostawę materiałów
eksploatacyjnych do drukarek, faksów i kserokopiarek przez okres 12 miesięcy na potrzeby biura Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych (EZ-2714-1/13)

UWAGA: 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
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ZARZĄDZENIE NR 29
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 21 marca 2013 r.
w sprawie ochrony leśnych zasobów genowych na potrzeby nasiennictwa
i hodowli drzew leśnych
ZH-7132-7/2013
Na podstawie § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego
Lasy Państwowe, zwanego dalej Statutem, w wykonaniu zadania
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, określonego
w art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach
(Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59, tekst jednolity z późniejszymi zmianami), a także zadań Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych,
powołanych w § 8 ust. 1 pkt 1 Statutu, zarządzam, co następuje:
§1
Wprowadzam do stosowania w jednostkach organizacyjnych
Lasów Państwowych II nowelizację „Wytycznych dotyczących
ochrony leśnych zasobów genowych na potrzeby nasiennictwa
i hodowli drzew leśnych”, stanowiące załącznik do niniejszego
zarządzenia. (Załącznika nie drukujemy*) – przyp. red.).

§3
Traci moc Zarządzenie nr 7A Dyrektora Generalnego Lasów
Państwowych z dnia 7 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony leśnych
zasobów genowych na potrzeby nasiennictwa i hodowli drzew leśnych (znak spr. ZG/7130/7/2006).
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§2
Zobowiązuję dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych do wdrożenia wytycznych w nadzorowanych nadleśnictwach,
w terminie do dnia 30 czerwca 2013 r.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
mgr inż. Adam Wasiak

_________________________________
*)

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 30
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 25 marca 2013 r.
w sprawie ograniczania zagrożeń ze strony szkodliwych owadów,
grzybów patogenicznych i innych zjawisk szkodotwórczych w lasach
w 2013 roku
ZO-7200-1-6/2013
Na podstawie art. 33 ust. 1 i ust. 3 pkt 1a i 3 ustawy z dnia
28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity z 2011 r., Dz. U. Nr 12,
poz. 59 z późn. zm.) i § 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 § 10 Regulaminu organizacyjnego Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, stanowiącego
załącznik do zarządzenia nr 26 Dyrektora Generalnego Lasów
Państwowych z 28 marca 2012 r., z późniejszymi zmianami, zarządzam, co następuje:
§1
Zobowiązuję kierowników jednostek organizacyjnych Lasów
Państwowych do zapoznania się i wykorzystywania w bieżącej działalności „Krótkoterminowej prognozy występowania ważniejszych
szkodników i chorób infekcyjnych drzew leśnych w Polsce w 2013
roku”, opracowanej przez Instytut Badawczy Leśnictwa (IBL). Wyżej
wymieniona prognoza znajduje się na stronie intranetowej LP.
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§2
1. Powołuję Zespoły Zadaniowe, zwane dalej Terenowymi Stacjami
Ochrony Lasu (TSOL).
2. Skład osobowy i lokalizację TSOL oraz Punktów Obserwacyjnych, zwanych dalej PO, w 2013 roku zawiera załącznik nr 1 do
zarządzenia.
3. Termin rozpoczęcia i zakończenia pracy TSOL uzależniony jest
od biologii monitorowanych szkodników owadzich.
4. Do obowiązków kierowników TSOL należy:
– organizowanie i koordynowanie pracy TSOL;
– opracowywanie ocen rozwoju populacji szkodliwych owadów
i innych czynników szkodotwórczych, z uwzględnieniem
zapisów „Instrukcji ochrony lasu”, „Instrukcji działania
Zespołów Ochrony Lasu”, oraz przekazywanie tych ocen
właściwemu nadleśniczemu, który podejmuje decyzje
o zabiegach ratowniczych;
– sporządzenie sprawozdania końcowego z działalności TSOL
w terminie jednego miesiąca od zakończenia pracy.
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5. Zalecenia w zakresie postępowania ze szkodliwymi owadami
liściożernymi w 2013 roku określa załącznik nr 2 do zarządzenia.
§3
Zobowiązuję:
1. Dyrektorów Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych (RDLP)
do bieżącego monitorowania zagrożeń ze strony czynników
biotycznych, ustalania ich sprawców i podejmowania skutecznych działań profilaktycznych oraz ratowniczych w celu niedopuszczenia do istotnych szkód w lasach.
2. Kierowników Zespołów Ochrony Lasu (ZOL) do świadczenia
stałej pomocy dyrektorom RDLP i nadleśniczym w rozpoznawaniu i ograniczaniu zagrożeń oraz do bieżącego informowania
Wydziału Ochrony Lasu w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych (DGLP) o sytuacji.
3. Nadleśniczych do zorganizowania niezbędnej służby ochrony
lasu zwalczającej zagrożenia, którą należy wspierać w miarę
potrzeby odpowiednią pomocą ze strony RDLP i ZOL,
a w szczególnych przypadkach także DGLP i IBL.
§4
1. Zobowiązuję Wydział Ochrony Lasu w DGLP i Zakład Produkcyjno Usługowo Handlowy Lasów Państwowych w Olsztynie do
realizacji zadań w przedmiocie centralnych zakupów i dystrybucji środków ochrony roślin na potrzeby poszczególnych RDLP.
2. Zakupu pozostałych środków ochrony roślin dopuszczonych do
stosowania w lasach i niezbędnych do prowadzenia gospodarki
leśnej dokonują nadleśnictwa w uzgodnieniu z RDLP, ZOL lub
IBL.
3. Przy zakupach, o których mowa w ust. 2, należy kierować się
listą pestycydów dopuszczonych do stosowania w 2013 roku,
opracowaną przez IBL w broszurze pt. „Środki ochrony roślin
oraz produkty do rozkładu pni drzew leśnych zalecane do stosowania w leśnictwie w roku 2013”, zamieszczoną również na
stronie internetowej i intranetowej LP.
4. Usługodawców lotniczych i warunki korzystania z usług lotniczych w 2013 roku określają odpowiednie umowy zawarte przez
DGLP i RDLP.
5. Ze względu na możliwość uzyskania pełnej dokumentacji wykonanych zabiegów agrolotniczych i ograniczenia powierzchni
zabiegów tylko do niezbędnego minimum oraz na wymierne
oszczędności ekonomiczne i organizacyjne przyjmuje się
zasadę obligatoryjnego stosowania systemów GPS AGRO przy
wykonywaniu w Lasach Państwowych wszelkich zabiegów agrolotniczych.
6. W roku 2013 obowiązuje zasada dofinansowania z funduszu
leśnego kosztów akcji ograniczania populacji szkodników liściożernych techniką lotniczą w następującym zakresie:
– użycia sprzętu lotniczego zgodnie z zawartymi umowami,
– zakupu środków ochrony roślin i ich nośników (adiuwantów),
– magazynowania i transportu środków ochrony roślin,
oraz naziemną (tylko w wypadku ograniczania populacji chrabąszczowatych, w tym zbiór ręczny) w ramach kwot określonych
w planie finansowo-gospodarczym PGL Lasy Państwowe. Rozliczenie finansowe należy przekazać do DGLP po całkowitym
zakończeniu ww. akcji.
§5
1. Wszelkie działania związane z ograniczaniem liczebności szkodliwych owadów i skutków aktywności grzybów patogenicznych
powodujących szkody w lasach powinny być prowadzone w
sposób nie zakłócający funkcjonowania ekosystemów na obszarach objętych zabiegami i muszą być zgodne z etykietą stosowanego środka ochrony roślin.
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2. Zaleca się upowszechnianie, w miarę możliwości, biologicznych,
mechanicznych i agrotechnicznych (hylotechnicznych) metod
ograniczania liczebności szkodliwych owadów, grzybów patogenicznych i innych czynników szkodotwórczych. W przypadkach
największego zagrożenia lasu dopuszczalne jest łączenie
powyższych metod z metodą chemiczną, polegającą na wykorzystaniu środków ochrony roślin zarejestrowanych dla leśnictwa.
3. Wyznaczając drzewostany do zabiegów ograniczania szkodliwych owadów, grzybów patogenicznych i innych czynników
szkodotwórczych na obszarach Natura 2000, należy zwracać
szczególną uwagę na przedmiot ochrony na tych obszarach.
4. Wszystkie czynności związane z ochroną lasu w 2013 roku
powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa.
§6
Nadleśniczowie nadleśnictw, na terenie których prowadzone
będą zabiegi ratownicze, odpowiadają za techniczne i organizacyjne warunki prawidłowego przeprowadzenia zabiegów ograniczających zagrożenia lasów ze strony czynników szkodotwórczych.
Działania te powinny uwzględniać w szczególności:
1. Wyegzekwowanie od wykonawców usług lotniczych spełnienia
warunków technicznych zawartych w umowach oraz zapewnienie realizacji obowiązków wynikających z tych umów dla
jednostek Lasów Państwowych.
2. Przekazanie do DGLP (za pośrednictwem RDLP) danych dotyczących obszarów leśnych przewidywanych do zabiegów agrolotniczych w 2013 roku – współrzędnych geograficznych lotnisk,
lądowisk, innych terenów startów i lądowań oraz pól zabiegowych – w celu uzyskania od Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej
priorytetu na wykorzystanie przestrzeni powietrznej podczas
ww. zabiegów.
3. Przeszkolenie pracowników jednostek LP kierowanych do
udziału w akcjach ratowniczych w zakresie stosowanych metod
i środków ochrony roślin oraz wymogów wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
4. Zabezpieczenie odbioru ilościowego i jakościowego środków
ochrony roślin, dostarczanych na potrzeby ograniczania liczebności szkodliwych owadów oraz dopilnowanie prawidłowej ich
dystrybucji.
5. Zapewnienie odpowiednich warunków lokalowych, niezbędnego
wyposażenia i udzielanie wszechstronnej pomocy w organizacji
i funkcjonowaniu TSOL.
6. Nadzór nad przebiegiem przygotowań do zabiegów ratowniczych oraz bieżącą kontrolę realizacji zadań ochronnych.
7. Składanie drogą elektroniczną za pośrednictwem RDLP do
DGLP cotygodniowych meldunków (w czwartki) o zaawansowaniu realizacji zabiegów ratowniczych w lasach, według wzoru
stanowiącego załącznik nr 3 do zarządzenia.
8. Opracowanie sprawozdania końcowego z przebiegu zabiegów
ratowniczych w 2013 roku. RDLP przekazują zbiorcze sprawozdanie do DGLP po całkowitym zakończeniu akcji zwalczania.
§7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

							
DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
mgr inż. Adam Wasiak
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Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 30
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
z dnia 25 marca 2013 r.
SKŁAD OSOBOWY I LOKALIZACJA
Terenowych Stacji Ochrony Lasu (TSOL)
oraz Punktów Obserwacyjnych (PO) w 2013 roku
1. Zespół Ochrony Lasu w Łopuchówku – TSOL dla RDLP w
Zielonej Górze.
Siedziba TSOL – biuro Nadleśnictwa Gubin.
Skład osobowy:
– Małgorzata Stachowiak – ZOL w Łopuchówku – kierownik
TSOL,
– Robert Zander – ZOL w Łopuchówku,
– Marta Wiler – RDLP w Zielonej Górze,
– Piotr Nietopiel – RDLP w Zielonej Górze.
Barczatka sosnówka – PO w nadleśnictwach: Gubin, Brzózka,
Wymiarki.
Brudnica mniszka – PO w nadleśnictwach: Krzystkowice, Gubin,
Żagań, Lubsko.
Boreczniki sosnowe – PO w Nadleśnictwie Cybinka.
Strzygonia choinówka – PO w Nadleśnictwie Wymiarki.
2. Zespół Ochrony Lasu w Łopuchówku – TSOL dla RDLP
w Poznaniu.
Siedziba TSOL – biuro ZOL w Łopuchówku.
Skład osobowy:
– Małgorzata Stachowiak – ZOL w Łopuchówku – kierownik
TSOL,
– Mirosław Maciąg – ZOL w Łopuchówku,
– Marlena Kowalkowska – RDLP w Poznaniu,
– Marian Załóg – RDLP w Poznaniu.
Barczatka sosnówka – PO w nadleśnictwach: Kalisz, Sieraków.
Brudnica mniszka – PO w nadleśnictwach: Grodziec, Sieraków,
Kalisz, Turek.
Osnuja gwiaździsta – PO w Nadleśnictwie Przedborów.
Boreczniki sosnowe – PO w Nadleśnictwie Grodziec.
Foliofagi drzewostanów dębowych – PO w nadleśnictwach:
Krotoszyn, Piaski.
3. Zespół Ochrony Lasu w Gdańsku – TSOL dla RDLP w Toruniu.
Siedziba TSOL – biuro Nadleśnictwa Cierpiszewo.
Skład osobowy:
– Piotr Fleischer – ZOL w Gdańsku – kierownik TSOL,
– Piotr Gawęda – ZOL w Gdańsku,
– Izabela Waszak – ZOL w Gdańsku,
– Jadwiga Gostyńska – ZOL w Gdańsku.
Boreczniki – PO w nadleśnictwach: Jamy, Trzebciny, Zamrzenica.
Barczatka sosnówka – PO w nadleśnictwach: Różanna, Trzebciny, Szubin.
Brudnica mniszka – PO w nadleśnictwach: Przymuszewo, Włocławek.
Chrabąszczowate (imago) – PO w Nadleśnictwie Gołąbki.
Zespół szkodników wtórnych świerka – PO w Nadleśnictwie
Tuchola.
4. Zespół Ochrony Lasu w Gdańsku – TSOL dla RDLP w
Gdańsku.
Siedziba TSOL – biuro ZOL w Gdańsku.
Skład osobowy:
– Piotr Gawęda – ZOL w Gdańsku – kierownik TSOL,
– Izabela Waszak – ZOL w Gdańsku,
– Jadwiga Gostyńska – ZOL w Gdańsku.
Barczatka sosnówka – PO w Nadleśnictwie Lubichowo.
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Brudnica mniszka – PO w nadleśnictwach: Kościerzyna, Lipusz.
Zespół szkodników wtórnych drzewostanów iglastych – PO
w nadleśnictwach: Kartuzy, Strzebielino, Wejherowo.
5. Zespół Ochrony Lasu w Krakowie – TSOL dla RDLP w Krakowie.
Siedziba TSOL – biuro ZOL w Krakowie.
Skład osobowy:
– Jarosław Plata – ZOL w Krakowie – kierownik TSOL,
– Alfred Król – ZOL w Krakowie,
– Marek Kozioł – ZOL w Krakowie,
– Agnieszka Bielawska – ZOL w Krakowie,
– Jan Widełka – RDLP w Krakowie.
Osnuja gwiaździsta – PO w nadleśnictwach: Dąbrowa Tarnowska,
Dębica, Niepołomice.
6. Zespół Ochrony Lasu w Krakowie – TSOL dla RDLP w Krośnie.
Siedziba TSOL – biuro ZOL w Krakowie.
Skład osobowy:
– Alfred Król – ZOL w Krakowie – kierownik TSOL,
– Marek Kozioł – ZOL w Krakowie,
– Jarosław Plata – ZOL w Krakowie,
– Agnieszka Bielawska – ZOL w Krakowie,
– Piotr Brewczyński – RDLP w Krośnie,
– Tomasz Najbar – RDLP w Krośnie.
Osnuja gwiaździsta – PO w nadleśnictwach: Głogów Małopolski,
Mielec.
Chrabąszczowate (pędraki) – PO w nadleśnictwach: Jarosław,
Lubaczów, Narol.
7. Zespół Ochrony Lasu w Łodzi – TSOL dla RDLP w Łodzi.
Siedziba TSOL – biuro ZOL w Łodzi.
Skład osobowy:
– Małgorzata Olczyk – ZOL w Łodzi – kierownik TSOL,
– Andrzej Kulesza – ZOL w Łodzi,
– Cezary Kieszek – ZOL w Łodzi.
Osnuja gwiaździsta – PO w nadleśnictwach: Kolumna, Grotniki,
Łąck, Piotrków, Złoczew.
Brudnica mniszka – PO w nadleśnictwach: Gostynin, Poddębice.
Barczatka sosnówka – PO w nadleśnictwach: Gostynin, Poddębice.
8. Zespół Ochrony Lasu w Łodzi – TSOL dla RDLP w Warszawie.
Siedziba TSOL – biuro Nadleśnictwa Łochów.
Skład osobowy:
– Andrzej Kulesza – ZOL w Łodzi – kierownik TSOL.
– Cezary Kieszek – ZOL w Łodzi.
Smolik znaczony – PO w nadleśnictwach: Pułtusk, Łochów, Sokołów.
Wydzielanie się posuszu w drzewostanach w wyniku podtopienia – PO w nadleśnictwach: Chojnów, Drewnica, Pułtusk, Łochów,
Sokołów, Siedlce i Jabłonna.
9. Zespół Ochrony Lasu w Olsztynie – TSOL dla RDLP w Olsztynie i Białymstoku.
Siedziba TSOL – biuro ZOL w Olsztynie.
Skład osobowy:
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Janusz Szwałkiewicz – ZOL w Olsztynie – kierownik TSOL,
Wojciech Chmielewski – ZOL w Olsztynie,
Rafał Zagroba – ZOL w Olsztynie,
Grażyna Jędryczko – ZOL w Olsztynie.

10. Zespół Ochrony Lasu w Opolu – TSOL dla RDLP w Katowicach.
Siedziba TSOL – biuro ZOL w Opolu.
Skład osobowy:
– Grzegorz Guzik – ZOL w Opolu – kierownik TSOL,
– Andrzej Radzik – ZOL w Opolu,
– Dariusz Hutka – ZOL w Opolu,
– Mirosław Nowak – RDLP w Katowicach,
– Wiesław Szczepański – RDLP w Katowicach.
Osnuja gwiaździsta – PO w nadleśnictwach: Lubliniec, Złoty Potok.
Boreczniki sosnowe – PO w Nadleśnictwie Zawadzkie.
11. Zespół Ochrony Lasu w Radomiu – TSOL dla RDLP
w Radomiu.
Siedziba TSOL – biuro ZOL w Radomiu.
Skład osobowy:
– Łukasz Brodziak – ZOL w Radomiu – kierownik TSOL,
– Piotr Lasota – ZOL w Radomiu,
– Wojciech Krawczyk – ZOL w Radomiu,
– Hanna Michalewska – ZOL w Radomiu,
– Andrzej Matysiak – RDLP w Radomiu.
Strzygonia choinówka – PO w nadleśnictwach: Dobieszyn,
Chmielnik, Włoszczowa, Ruda Maleniecka.
Poproch cetyniak – PO w nadleśnictwach: Chmielnik, Stąporków,
Włoszczowa.
Barczatka sosnówka – PO w nadleśnictwach: Daleszyce, Stąporków, Suchedniów.
Osnuja gwiaździsta – PO w nadleśnictwach: Barycz, Łagów, Przysucha, Staszów, Stąporków.
Osnujka modrzewiowa – PO w nadleśnictwach: Skarżysko,
Barycz.
Boreczniki sosnowe – PO w Nadleśnictwie Jędrzejów.
Brudnica mniszka – PO w nadleśnictwach: Grójec, Zwoleń,
Barycz, Ruda Maleniecka.
Zwójki jodłowe – PO w Nadleśnictwie Łagów.
Opaślik sosnowy – PO w Nadleśnictwie Dobieszyn.
Chrabąszczowate (imago) – PO w nadleśnictwach: Dobieszyn,
Kozienice.
12. Zespół Ochrony Lasu w Radomiu – TSOL dla RDLP w Lublinie.
Siedziba TSOL – pracownia ZOL w Lublinie.
Skład osobowy:
– Marek Kamola – ZOL w Radomiu – kierownik TSOL,
– Łukasz Brodziak – ZOL w Radomiu,
– Hanna Michalewska – ZOL w Radomiu,
– Sławomir Michalewski – ZOL w Radomiu,
– Dariusz Piasecki – RDLP w Lublinie.
Strzygonia choinówka – PO w nadleśnictwach: Janów Lubelski,
Puławy, Sobibór.
Poproch cetyniak – PO w nadleśnictwach: Józefów, Lubartów,
Rozwadów, Rudnik.
Osnuja gwiaździsta – PO w nadleśnictwach: Nowa Dęba, Rozwadów, Gościeradów.
Boreczniki sosnowe – PO w nadleśnictwach: Biała Podlaska,
Puławy, Międzyrzec, Rozwadów, Sobibór.
Barczatka sosnówka – PO w nadleśnictwach: Nowa Dęba, Józefów, Janów Lubelski, Rozwadów, Rudnik, Puławy, Sobibór, Zwierzyniec, Roztoczański Park Narodowy.
Brudnica mniszka – PO w nadleśnictwach: Puławy, Rudnik, Sobibór, Strzelce, Rozwadów.
Chrabąszcze (imago) – PO w nadleśnictwach: Biała Podlaska,
Radzyń Podlaski, Gościeradów, Mircze, Nowa Dęba.
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13. Zespół Ochrony Lasu w Szczecinku – TSOL dla RDLP w Pile.
Siedziba TSOL – biuro ZOL w Szczecinku.
Skład osobowy:
– Stanisław Ciesielski – ZOL w Szczecinku – kierownik TSOL,
– Andrzej Modrzejewski – ZOL w Szczecinku,
– Stefan Perz – ZOL w Szczecinku,
– Sławomir Majewski – RDLP w Pile,
– Maciej Bujacz – RDLP w Pile.
Brudnica mniszka – PO w nadleśnictwach: Potrzebowice, Wronki.
Barczatka sosnówka – PO w nadleśnictwach: Człopa, Kalisz
Pomorski, Trzcianka, Tuczno, Wronki.
Foliofagi drzewostanów dębowych – PO w nadleśnictwach:
Durowo, Krzyż, Lipka.
14. Zespół Ochrony Lasu w Szczecinku – TSOL dla RDLP
w Szczecinie.
Siedziba TSOL – biuro Nadleśnictwa Lubniewice.
Skład osobowy:
– Mirosław Gracjasz – ZOL w Szczecinku – kierownik TSOL,
– Stefan Perz – ZOL w Szczecinku,
– Jadwiga Partyka – ZOL w Szczecinku,
– Józef Nizio – RDLP w Szczecinie,
– Mieczysław Zachaś – RDLP w Szczecinie.
Brudnica mniszka – PO w nadleśnictwach: Lubniewice, Ośno
Lubuskie, Rzepin, Skwierzyna.
Barczatka sosnówka – PO w nadleśnictwach: Drawno, Karwin,
Skwierzyna.
Boreczniki sosnowe – PO w Nadleśnictwie Rzepin.
Foliofagi drzewostanów dębowych – PO w nadleśnictwach:
Barlinek, Dębno, Dobrzany, Gryfice, Myślibórz.
Zespół szkodników wtórnych drzewostanów iglastych – PO
w nadleśnictwach: Dębno, Resko, Rokita.
Szkodniki szyszek i nasion plantacji modrzewiowych – PO
w nadleśnictwach: Głusko, Bierzwnik, Nowogard, Sulęcin.
15. Zespół Ochrony Lasu w Szczecinku – TSOL dla RDLP
w Szczecinku.
Siedziba TSOL – biuro ZOL w Szczecinku.
Skład osobowy:
– Mirosław Matusiak – ZOL w Szczecinku – kierownik TSOL,
– Rafał Perz – ZOL w Szczecinku,
– Stefan Perz – ZOL w Szczecinku,
– Grzegorz Herbaczewski – RDLP w Szczecinku,
– Gerard Bartknecht – RDLP w Szczecinku.
Brudnica mniszka – PO w nadleśnictwach: Borne Sulinowo,
Niedźwiady, Osusznica, Bytów, Świerczyna.
Boreczniki sosnowe – PO w Nadleśnictwie Człuchów.
Foliofagi drzewostanów dębowych – PO w nadleśnictwach:
Bobolice, Gościno, Karnieszewice, Manowo, Miastko, Połczyn,
Polanów, Sławno, Świerczyna, Tychowo.
Zespół szkodników wtórnych drzewostanów iglastych – PO
w nadleśnictwach: Leśny Dwór, Miastko, Świdwin.
Szkodniki nasion i szyszek plantacji modrzewiowych – PO
w Nadleśnictwie Warcino.
16. Zespół Ochrony Lasu we Wrocławiu – TSOL dla RDLP
we Wrocławiu.
Siedziba TSOL – biuro ZOL we Wrocławiu.
Skład osobowy:
– Jarosław Góral – ZOL we Wrocławiu – kierownik TSOL,
– Katarzyna Nowik – ZOL we Wrocławiu,
– Katarzyna Skałecka – ZOL we Wrocławiu,
– Grzegorz Rogowski – ZOL we Wrocławiu,
– Wojciech Mazur – RDLP we Wrocławiu,
– Katarzyna Adamczyk – RDLP we Wrocławiu,
– Tadeusz Włodarczyk – RDLP we Wrocławiu.
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Strzygonia choinówka – PO w nadleśnictwach: Chocianów,
Pieńsk, Przemków, Ruszów.
Boreczniki sosnowe – PO w nadleśnictwach: Chocianów, Pieńsk,
Przemków, Ruszów, Węgliniec.
Brudnica mniszka – PO w nadleśnictwach: Chocianów, Pieńsk,
Przemków, Ruszów, Świętoszów, Węgliniec.
Barczatka sosnówka – PO w nadleśnictwach: Pieńsk, Ruszów.
Foliofagi drzewostanów dębowych – PO w nadleśnictwach:
Oborniki Śląskie, Oława, Świdnica, Miękinia.
Chrabąszczowate (imago) – PO w Nadleśnictwie Legnica.

Zespół szkodników wtórnych drzewostanów iglastych – PO
w nadleśnictwach: Milicz, Henryków, Oborniki Śląskie, Żmigród,
Wołów.
Zespół szkodników wtórnych drzewostanów liściastych – PO
w nadleśnictwach: Legnica, Wołów,
DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
mgr inż. Adam Wasiak

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 30
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
z dnia 25 marca 2013 r.
ZALECENIA W ZAKRESIE POSTĘPOWANIA
ze szkodliwymi owadami liściożernymi
w 2013 r.
Występujące co roku gradacje owadów są sygnałem istniejących zaburzeń w ekosystemach leśnych. Podstawą do podjęcia
decyzji o zabiegu ochronnym jest zagrożenie trwałości drzewostanu oraz analiza ekologiczna i ekonomiczna.
Analiza zagrożenia drzewostanów sosnowych ze strony szkodliwych owadów w 2012 i 2013 roku wykazała, że działania ochronne
podjęte w 2012 r. przyczyniły się do zmniejszenia powierzchni
zagrożenia o 55%.
Po szczegółowej analizie zagrożenia lasów przez ważniejsze
szkodniki liściożerne w bieżącym roku zaleca się następujące
postępowanie ochronne:
1. W odniesieniu do barczatki sosnówki, brudnicy mniszki,
boreczników i strzygoni choinówki zabiegi ograniczające
liczebność ich populacji należy podejmować przy zagrożeniu
silnym (+++), średnim (++) i słabym (+). Jeśli oddziały z drzewostanami zagrożonymi w stopniu ostrzegawczym znajdują
się na granicy lub wewnątrz pola zabiegowego, należy je
włączyć do powierzchni przeznaczonej do oprysku.
2. W pierwszej kolejności zabiegi ochronne należy stosować w
drzewostanach:
– z defoliacją powyżej 60%, ponieważ tempo obumierania
drzew zależy od stopnia uszkodzenia ich aparatu asymilacyjnego: im bardziej jest on uszkodzony, tym tempo
obumierania jest szybsze;
– na dobrych siedliskach, ponieważ po żerach może nastąpić
intensywne wydzielanie się posuszu;
– w wieku od 20 do 50 lat, gdyż przeżywalność młodszych
drzewostanów jest mniejsza niż starszych;
– o dużym udziale drzew przygłuszonych oraz o podwyższonej liczebności populacji szkodników wtórnych.
3. Przy ustalaniu terminu chemicznego zabiegu ochronnego
przeciwko foliofagom sosny należy na słabych siedliskach
borowych planować opryski na późniejsze stadia rozwojowe
gąsienic (L3 i starsze), co pozwoli na dopływ pierwiastków
biogennych do gleby wraz z opadem ekskrementów.
4. Wyższe dawki zalecanych preparatów należy stosować w
wypadku zagrożenia silnego (+++) i średniego (++), uwzględniając również defoliację drzewostanów z lat ubiegłych i
stopień ich osłabienia przez czynniki biotyczne i abiotyczne.
5. W drzewostanach sosnowych zagrożonych wyłącznie przez
barczatkę sosnówkę, w których redukcja aparatu asymilacyjnego drzew w wyniku żeru wiosenno-letniego przekroczyła
70%, należy rozważyć celowość chemicznego zwalczania w
okresie jesiennym z zastosowaniem insektycydów kontaktowych.
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6. W drzewostanach, w których zabieg ochronny przeciwko
barczatce sosnówce przeprowadzono jesienią 2012 r. i wykazano jego niską skuteczność, zaleca się wykonać wiosną 2013 r.
dodatkową ocenę zagrożenia metodą lepowania drzew.
7. W drzewostanach zagrożonych przez boreczniki, w których w
2011 r. nie doszło do widocznych gołożerów, należy wstrzymać
się z zabiegiem na I generację, a zastosować chemiczne zwalczanie na II generację, o ile zajdzie taka potrzeba.
8. W związku ze znacznym wzrostem zagrożenia w drzewostanach liściastych ze strony miernikowców i zwójek oraz owadów
doskonałych chrabąszczy, decyzję o konieczności ograniczania
liczebności ich populacji podejmuje nadleśniczy w porozumieniu
z RDLP i ZOL. Przed podjęciem decyzji konieczne jest dokładne
rozpoznanie głównych gatunków występujących w koronach
drzew i śledzenie ich rozwoju w celu prawidłowego wyznaczenia
terminu przeprowadzenia zabiegu ochronnego.
9. W zabiegach ochronnych należy stosować środki ochrony
roślin aktualnie zalecane w leśnictwie (http://www.lasy.gov.pl/
dokumenty/gospodarka-lesna/ochrona_lasu/srodki-ochrony-roslin-2013/view).
10. W stosunku do osnui gwiaździstej, której gradacje mają charakter
lokalny, decyzje o ograniczaniu jej liczebności w razie masowych
pojawów należy podejmować indywidualnie, z uwzględnieniem
aktualnych i lokalnych okoliczności, takich jak wiek drzewostanów, czas trwania gradacji i jej faza, dotychczasowy ubytek
masy igliwia w koronach, dynamika liczebności populacji i inne.
11. Po wykonaniu zabiegu ograniczającego należy ocenić jego
skuteczność, a wyniki wpisać do protokołu (formularz nr 32
„Instrukcji ochrony lasu”). Jeżeli liczba żywych larw szkodnika, pozostałych po zabiegu w koronach drzew, nie przekracza 20% liczby krytycznej dla danego gatunku owada,
zabieg należy uznać za skuteczny.
12. W drzewostanach iglastych i liściastych zagrożonych przez
foliofagi należy przez cały okres trwania gradacji utrzymywać
niski poziom populacji szkodników wtórnych i nie prowadzić
zabiegów pielęgnacyjnych.
13. Opisane wyżej zalecenia mają charakter ogólny. Szczegółowa strategia postępowania powinna być dostosowana do
lokalnych warunków z uwzględnieniem aspektów ekologicznych i ekonomicznych oraz zaakceptowana przez ZOL,
RDLP i nadleśnictwo.
DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
mgr inż. Adam Wasiak
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Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 30
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
z dnia 25 marca 2013 r.
Meldunek nr …….. z dnia …………. 2013 r.
Ograniczanie populacji szkodliwych owadów w 2013 roku techniką lotniczą i naziemną
RDLP

Nadleśnictwo

Rodzaj sprzętu*

Powierzchnia
(ha)

Gatunek / zespół gatunków**

Środek ochrony roślin

Ilość zużytego
środka
(l lub kg)

Uwagi***

* Rodzaj sprzętu – samolot, śmigłowiec, sprzęt naziemny (w wypadku chrabąszczowatych), zbiór ręczny (w wypadku chrabąszczowatych).
** Zespół gatunków – w wypadku zabiegu, w którym zwalczano więcej niż jeden gatunek, należy wpisać zespół gatunków, np. barczatka sosnówka / brudnica mniszka (pierwszy gatunek jest dominujący).
*** Uwagi – obligatoryjnie należy wpisać informację o powtórnym zabiegu na tej samej powierzchni i powierzchnię zabiegów w lasach niepaństwowych oraz inne, np. jednorazowa zgoda MRiRW,
zabieg w ramach doświadczeń IBL.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
mgr inż. Adam Wasiak

ZARZĄDZENIE NR 32
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 29 marca 2013 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 10 z dnia 24 lutego 2010 roku
w sprawie zasad tworzenia planów finansowo-gospodarczych w jednostkach organizacyjnych
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe
EP-1-0337/8/13
Na podstawie art. 33 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 28.09.1991 r.
o lasach (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 z późn. zm.),
§ 8 ust. 1 pkt 2 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy
Państwowe, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 Ministra
Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia
18.05.1994 r. w sprawie nadania Statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe, w związku z § 6 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), zarządzam, co
następuje:

§1
W załączniku nr 12 Harmonogram prac – budowa planu LP, do
zarządzenia, o którym mowa wyżej, w treści Lp. 11 wyrażenie „do
30 marca” zastępuje się wyrażeniem „do 5 kwietnia”.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
mgr inż. Adam Wasiak

ZARZĄDZENIE NR 33
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 8 kwietnia 2013 r.
w sprawie funkcjonowania
Systemu Obiegu Dokumentów i Spraw (SODiS)
w Lasach Państwowych
EO-080-2/13
Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.
o lasach (jednolity tekst w Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 z późn.
zm.) 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 Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe, zarządza się, co następuje:
§1
Wstrzymuję wszelkie prace prowadzone w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych związane z aktualizowaniem,
modyfikacją i wdrażaniem aplikacji Systemu Obiegu Dokumentów i
Spraw, zwanej SODiS.
§2
Zobowiązuję naczelnika Wydziału Informatyki DGLP do:
1) zabezpieczenia zbiorów danych zgromadzonych w SODiS w
ramach prac wdrożeniowych przez jednostki organizacyjne
Lasów Państwowych oraz zapewnienia dostępu do tych
danych dla tych jednostek;
2) podjęcia działań, o charakterze priorytetowym, mających na
celu opracowanie koncepcji rozwiązania umożliwiającego
wykorzystanie SODIS lub innego systemu do rejestrowania
korespondencji i spraw oraz ich archiwizowania w formie
elektronicznej w PGL LP;
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3) przedstawienia Dyrektorowi Generalnemu Lasów Państwowych w terminie do dnia 30 czerwca 2013 r. opracowanej
koncepcji oraz harmonogramu prac dla opracowania i wdrożenia nowego systemu obiegu dokumentów i spraw, opartego na najnowszych rozwiązaniach, dostępnych na rynku.
§3
Traci moc Zarządzenie nr 47 Dyrektora Generalnego Lasów
Państwowych z dnia 17 lipca 2009 r. w sprawie pilotażowego wdrożenia aplikacji „System Obiegu Dokumentów i Spraw” zwanego
SODiS (OI-021-1-11/09).
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
mgr inż. Adam Wasiak
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ZARZĄDZENIE NR 35
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia12 kwietnia 2013 r.
w sprawie powołania zespołu do pracy
nad Strategią Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe
EO-0340-4/2013
Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.
o lasach (jednolity tekst w Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 z późn.
zm.) 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 Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe, zarządza się, co następuje:
§1
Powołuję zespół osób, zwany dalej Zespołem Projektowym, w
następującym składzie:
1) Leszek Banach
– dyrektor RDLP w Zielonej Górze –
				
przewodniczący,
2) Jan Kraczek
– dyrektor RDLP w Lublinie,
3) Grzegorz Pietruńko – dyrektor RDLP we Wrocławiu,
4) Kazimierz Szabla
– dyrektor RDLP w Katowicach,
5) Cezary Świstak
– zastępca dyrektora RDLP w Białym				
stoku,
6) Jacek Kokociński
– zastępca dyrektora RDLP w Poznaniu,
7) Jan Mikoś
– nadleśniczy Nadleśnictwa Wejherowo,
8) Waldemar Sieradzki – nadleśniczy Nadleśnictwa Krynki,
9) Robert Płaski
– nadleśniczy Nadleśnictwa Kielce,
10) Wiesław Krzewina
– nadleśniczy Nadleśnictwa Świeradów,
11) Jolanta Błasiak
– naczelnik wydziału DGLP,
12) Paweł Pogoda
– naczelnik wydziału DGLP,
13) Jerzy Kapral
– naczelnik wydziału DGLP,
14) Tomasz Zawiła-Niedźwiecki – dyrektor Instytutu Badawczego
				
Leśnictwa,
15) Janusz Dawidziuk
– dyrektor Biura Urządzania Lasu
				
i Geodezji Leśnej.

§2
Zespół Projektowy ma charakter zespołu konsultacyjnego,
którego praca polegać będzie na doradztwie oraz przedstawianiu
opinii, stanowisk, a także na pomocy w formułowaniu zapisów
tworzonej Strategii Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy
Państwowe.
§3
1. Zespołem Projektowym kieruje przewodniczący.
2. Przewodniczący ma uprawnienia do pozyskiwania informacji,
mających związek z pracami zespołu, oraz zapraszania do prac
zespołu innych pracowników jednostek organizacyjnych LP.
§4
1. Kierownicy jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych,
będący przełożonymi pracowników, umożliwią członkom Zespołu
Projektowego udział w jego pracach, a koszty delegacji (przejazdy) tych pracowników odniosą w ciężar działalności administracyjnej danej jednostki.
2. Wszystkie pozostałe koszty związane działalnością Zespołu
Projektowego pokrywane są ze środków funduszu leśnego.
§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
mgr inż. Adam Wasiak

ZARZĄDZENIE NR 36
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 17 kwietnia 2013 r.
w sprawie powołania zespołu zadaniowego do analizy i opracowania założeń weryfikacji
zakresu raportowania sprawozdania LPIR4
i oprogramowania aplikacji e-Rejestr Gruntów
ZS-S-210-13/13
Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z 28 września 1991 r.
o lasach (tekst jednolity: Dz. U. 2011 r. Nr 12, poz. 59 z późniejszymi zmianami) oraz § 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, zarządzam, co następuje.
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§1
Powołuję zespół zadaniowy, zwany dalej zespołem, w składzie:
1. Przewodniczący: Dariusz Miernik – RDLP Zielona Góra.
2. Członkowie:
a) Kędziora Elżbieta – Nadleśnictwo Dębno,
b) Pardus Wojciech – RDLP Gdańsk,
c) Rogoziński Krzysztof – Zakład Informatyki Lasów Państwowych,
d) Sawicki Sławomir – DGLP Warszawa,
BILP 05/2013

e) Socha Grzegorz – RDLP Zielona Góra,
f) Turowska Dorota – DGLP Warszawa.

1.

2.

3.
4.

5.

§2
Do zadań zespołu należy:
Rozpoznanie i analiza (pod kątem ujednolicenia) sposobu
i dokładności pozyskiwania danych, na podstawie których generowane są sprawozdania i zestawienia zbiorcze dotyczące
zasobu Lasów Państwowych z zakresu stanu posiadania.
Opracowanie szczegółowych założeń do sporządzania sprawozdania LPIR 4 (tabela 1 i 2) w wersji elektronicznej z uwzględnieniem generowania danych w sposób analogiczny jak przy
sprawozdaniu do GUS - L01.
Opracowanie raportowania e-rejestr gruntów w układzie takim
jak tabela 4 i 5 w sprawozdaniu LPIR4, w aktualnym stanie (jako
odrębna aplikacja) i po włączeniu jej do SILP.
Opracowanie założeń do włączenia funkcjonalności aplikacji
„E-rejestr gruntów” do aplikacji „LAS” i przeniesienia zasobów do
bazy danych „forest” zgodnie z § 4 Zarządzenia nr 18 z dnia
4 marca 2009 r. Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
w sprawie bazy danych o sprzedanych, zakupionych i zamienionych nieruchomościach w jednostkach organizacyjnych Lasów
Państwowych.
Opracowanie założeń do elektronicznego generowania z SILP
danych dotyczących Ksiąg Wieczystych.
§3

Przewodniczący zespołu:
1) przydziela zadania i rozlicza z jego realizacji członków zespołu,
2) odpowiada za organizację pracy zespołu,
3) organizuje spotkania robocze związane z realizacją zadań
zespołu,
4) włącza do prac zespołu, w charakterze doradców i konsultantów,
innych ekspertów oraz pracowników jednostek organizacyjnych
Lasów Państwowych za zgodą kierowników tych jednostek.
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§4
Przewodniczący zespołu jest upoważniony do zbierania informacji mających związek z pracami zespołu i zwracania się do
kierowników jednostek organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe w sprawach związanych z pracami
zespołu.
§5
1. Wymagane w § 10 ust. 5 Regulaminu Organizacyjnego Lasów
Państwowych (zwanej dalej DGLP) porozumienie w sprawie
zasad udziału pracowników spoza DGLP uznaje się za spełnione z mocy niniejszego zarządzenia.
2. Termin zakończenia prac zespołu (sprawozdanie z pracy zespołu
i sporządzenie założeń dotyczących raportowania bazy danych
e-Rejestr Gruntów i założeń elektronicznego raportowania sprawozdania LPIR4) ustalam na 31 lipca 2013 r.
§6
1. Koszty przejazdów na posiedzenia uczestników zespołu pokrywają jednostki organizacyjne Lasów Państwowych będące
pracodawcami zespołu, a koszty delegacji tych pracowników
odniosą w ciężar działalności administracyjnej danej jednostki.
2. Koszty pozostałe pokrywa Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych.
§7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
mgr inż. Adam Wasiak
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DECYZJA NR 30
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 22 marca 2013 r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej kursu podstawowego
dla kandydatów do pracy w Straży Leśnej
GS-021-1/13
Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.
o lasach (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 ze zm.) oraz
§ 6 i § 10 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 PGL Lasy Państwowe oraz na podstawie § 9 ust. 1 załącznika nr 1 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 interwencyjnych Straży Leśnej
w regionalnych dyrekcjach Lasów Państwowych oraz szczegółowych zasad szkolenia strażników leśnych (GO-021-230/99 ze zm.)
– ustalam, co następuje:
§1
Powołuję komisję egzaminacyjną, zwaną dalej komisją, celem
przeprowadzenia egzaminu dla kandydatów do pracy w Straży
Leśnej w składzie:
1. Tadeusz Pasternak – Główny Inspektor Straży Leśnej – przewodniczący.
2. Adam Jamka – inspektor Straży Leśnej RDLP w Radomiu –
członek.
3. Lech Mikołajczyk – członek (emeryt. insp. SL RDLP w Łodzi).

§2
Do zadań komisji należy przeprowadzenie egzaminu wobec kandydatów do pracy w Straży Leśnej po przebytym centralnym kursie
podstawowym organizowanym w dniach od 9 do 29 marca 2013 r.
przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych w Warszawie.
§3
Egzamin obejmuje problematykę wynikającą z programu kursu.
§4
Komisja ze swojej pracy sporządzi protokół w terminie 10 dni od
zakończenia kursu, który przedstawi Dyrektorowi Generalnemu LP.
Komisja kończy pracę z chwilą podpisania protokołu.
§5
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
mgr inż. Adam Wasiak

DECYZJA NR 31
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 25 marca 2013 r.
w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę
na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i kserokopiarek
przez okres 12 miesięcy na potrzeby biura Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych
EZ-2714-1/13
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;
l art. 69–73 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.),
ustalam, co następuje:
l

§1
Zamówienie publiczne na dostawę materiałów eksploatacyjnych
do drukarek, faksów i kserokopiarek przez okres 12 miesięcy na
potrzeby biura Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych zostanie
udzielone w trybie zapytania o cenę.
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§2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
mgr inż. Adam Wasiak
BILP 05/2013

GD-006/1/2013

NARADA DYREKTORÓW
REGIONALNYCH DYREKCJI LASÓW PAŃSTWOWYCH
Jedlnia, 26–27 lutego 2013 r.

Naradę prowadził dyrektor generalny LP Adam Wasiak.
W naradzie ponadto uczestniczyli: Marcin Polak i Jan Szramka
– zastępcy dyrektora generalnego LP, dyrektorzy zakładów o
zasięgu krajowym, naczelnicy i pracownicy Dyrekcji Generalnej LP.
Dyr. A. Wasiak przedstawił porządek dzienny narady:
1. Realizacja zadań z zakresu gospodarki leśnej, sprzedaż drewna i
wstępne wyniki ekonomiczne po 12 miesiącach 2012 r.
2. Sprawy różne.
Dyr. A. Wasiak poinformował o zmianach kadrowych w Dyrekcji
Generalnej LP, które nastąpiły w ostatnim czasie – na stanowisku
Głównego Księgowego LP został zatrudniony pan Andrzej Czerski, a
na stanowisku naczelnika Wydziału Informatyki pan Paweł Pogoda.
Ad 1.
Nacz. T. Grądzki omówił realizację głównych zadań z zakresu
hodowli lasu po 12 miesiącach 2012 r. w odniesieniu do Planu
finansowo-gospodarczego LP na 2012 r. i według RDLP:
– odnowienia i zalesienia, w tym przebudowę drzewostanów i odnowienia naturalne w ostatnim dwudziestoleciu. Zwrócił uwagę na
zapisy Zarządzenia nr 58 Dyrektora Generalnego LP z 31 sierpnia
2012 r. w sprawie zaleceń w zakresie uznawania, ewidencjonowania
i oceny odnowień naturalnych, w kwestii podejmowania decyzji przez
nadleśniczego o przyszłości hodowlanej odnowienia naturalnego.
Wskazał na trudności w realizacji „Krajowego programu zwiększania
lesistości” z powodu braku podaży gruntów do zalesień;
– poprawki i uzupełnienia;
– wprowadzanie podszytów;
– pielęgnowanie gleby i niszczenie chwastów;
– czyszczenia wczesne i późne;
– trzebieże wczesne.
Realizację zadań z zakresu hodowli lasu ocenił pozytywnie.
Przypomniał o zapisach zawartych w nowych „Zasadach hodowli
lasu” w odniesieniu do oceny upraw 5-letnich na powierzchniach
otwartych. Należy systematycznie monitorować stan założonych
upraw. Na tle wyżej wymienionych informacji zaprezentował plan
głównych zadań z zakresu hodowli lasu w 2013 r.
Omówił sprawy związane z certyfikacją gospodarki leśnej w
systemie FSC w związku z rozpoczęciem prac przez FSC Polska
nad nowym standardem gospodarki leśnej. Podkreślił, że dyrektorzy RDLP powinni aktywnie uczestniczyć w dyskusji o standardach
FSC – pismo w tej sprawie zostało przesłane do RDLP. Poruszył
kwestię drewna martwego, powierzchni referencyjnych i kryteriów
oceny drewna kontrolowanego w aspekcie certyfikatu FSC.
Poinformował o stanie prac nad nowelizacją rozporządzenia
Ministra Środowiska w sprawie wykazu, obszarów i mapy regionów
pochodzenia leśnego materiału podstawowego. Poinformował o
wydaniu przez CILP opracowania pt. „Regionalizacja przyrodniczo-leśna Polski 2010”. Odniósł się do pisma w sprawie analizy gruntów rolnych w zarządzie LP w odniesieniu do gruntów użyczonych.
Dyr. J. Szramka podsumował przedstawiony temat, zwracając
uwagę na istotny problem w pozyskaniu gruntów do zalesień i
potrzebę aktywnego uczestniczenia w wypracowaniu nowego standardu certyfikacji gospodarki leśnej w systemie FSC.
Nacz. A. Perlińska przedstawiła wykonanie zadań z zakresu ochrony
lasu za 2012 r. w porównaniu z Planem i w odniesieniu do RDLP:
– ochronę lasu przed zwierzyną, w tym grodzenia, zabezpieczanie
chemiczne i mechaniczne przed szkodami od zwierzyny;
– ochronę lasu przed szkodliwymi owadami;
– ochronę lasu przed patogenicznymi grzybami.
Zwróciła uwagę na wysoki koszt ochrony lasu przed zwierzyną,
który wzrósł o 250% w ciągu ostatnich 10 lat. W 2012 r. wykonano
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zabiegi ograniczające populacje szkodliwych owadów, m.in. w odniesieniu do brudnicy mniszki i barczatki sosnówki – te dwa gatunki
weszły w fazę gradacji. Rozpoczęto procedurę zakupu środków
ochrony roślin do zabiegów agrolotniczych w 2013 r. Poinformowała
o trudnej sytuacji dotyczącej środków ochrony roślin dla leśnictwa w
związku z rygorystycznym prawem unijnym. Spowoduje to problemy
w ochronie drzewostanów wysokich, prowadzonej zwłaszcza techniką lotniczą. Wystąpiono o zgodę do Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi w sprawie rozszerzenia zezwolenia na małoobszarowe zastosowanie 7 środków ochrony roślin. Szczegółowo omówiła obowiązki
wynikające z projektowanej ustawy o środkach ochrony roślin, w tym
obowiązek przedstawiania wojewódzkim inspektorom ochrony roślin
i nasiennictwa planów zabiegów do zatwierdzenia.
Szkody od czynników abiotycznych (huraganowe wiatry) wyniosły 430 tys. m3 drewna.
Omówiła koszty utrzymania obiektów edukacyjnych, infrastruktury
turystycznej i czystości w lasach (wywieziono 138 tys. m3 nieczystości).
Przedstawiła realizację pilotażowego programu „Aktywne udostępnianie lasu” – wykonano 30 miejsc postoju pojazdów i 6 parkingów
leśnych. Program będzie kontynuowany w 2013 r. – planuje się urządzenie 18 parkingów leśnych i 221 miejsc postoju pojazdów.
W 2013 r. powiększono powierzchnię Leśnego Kompleksu
Promocyjnego „Puszcza Knyszyńska” o Nadleśnictwo Krynki.
W zakresie ochrony przeciwpożarowej omówiła poziom kosztów, w tym wykonania nowych i utrzymania istniejących pasów
przeciwpożarowych (522 km) oraz porządkowania z materiałów
łatwopalnych powierzchni leśnej (27 tys. ha). Zwróciła uwagę, że
w 2012 r. liczba pożarów utrzymała się na poziomie z 2011 r.
i wyniosła 3112, natomiast dwukrotnie wzrosła powierzchnia przeciętnego pożaru, z 0,19 ha w 2011 r. do 0,39 ha w roku 2012. Poinformowała o nowelizacji rozporządzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie pasów przeciwpożarowych wzdłuż linii kolejowych, w szczególności w związku z zastosowaniem nowej technologii ich wykonywania.
Dyr. J. Szramka podkreślił potrzebę oceny działalności LKP
i ewentualnego wprowadzenia w nich nowych rozwiązań i form pracy, w
tym zróżnicowania na specjalizacje poszczególnych LKP w zależności
od uwarunkowań lokalizacyjnych i zaangażowania zarządzających.
Dyr. L. Banach zaproponował wydłużenie kadencji rad
naukowo-społecznych LKP.
Dyr. A. Wasiak ustalił, że kadencja rad zostanie wydłużona
na okres 5 lat.
Nacz. J. Błasiak przedstawiła wyniki monitoringu ptaków Polski,
wykonanego w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska,
jako niezależnego źródła informacji o rzeczywistym stanie populacji
ptaków. Zmniejsza się liczebność ptaków na obszarach obowiązywania dyrektywy ptasiej. Populacje pospolitych ptaków leśnych
rosną, a spadają populacje gatunków środowisk rolnych. Odniosła
się do zapisów art. 52 ustawy o ochronie przyrody w zakresie zakazów dotyczących gatunków zwierząt chronionych i regulacji wynikających z prawa europejskiego. Zwróciła uwagę na debaty
otwarte, organizowane przez GDOŚ w sprawie nowelizacji rozporządzenia Ministra Środowiska o ochronie gatunkowej. Podkreśliła
konieczność uczestniczenia przygotowanych merytorycznie specjalistów z jednostek LP w pracach nad tworzeniem projektów planów
zadań ochronnych i starannej analizy zapisów tych projektów.
Zwróciła uwagę na obowiązek korzystania z wyników wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu dla określenia ilości martwego
drewna w lesie i niewykonywanie inwentaryzacji na podstawie
własnych metodyk.
W 2012 r. dofinansowano z funduszu leśnego parki narodowe w
kwocie 8,5 mln zł, w 2013 r. 21 parków narodowych złożyło wnioski
o dofinansowanie w kwocie 33,5 mln zł.
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Dyr. J. Kaczmarek zwrócił uwagę, że zapisy planu zadań
ochronnych są szczególnie ważne na dużych obszarach, a to z
powodu potrzeby koordynacji działań.
Dyr. J. Szramka podkreślił, że właściwe przygotowanie fachowe
służb ochrony przyrody w nadleśnictwach jest rzeczą bardzo ważną
i zalecił wnikliwą analizę wyżej omawianych dokumentów oraz
bieżące szkolenie pracowników zajmujących się tą tematyką.
Nacz. J. Przypaśniak poruszył następujące sprawy: uzyskania
zgodności granic z Leśnych Map Numerycznych z mapami będącymi w zasobach Głównego Geodety Kraju, aktualizacji zasięgu i
powierzchni lasów ochronnych, wieków rębności i przeciętnego
wieku drzewostanów (zgodnie z „Instrukcją urządzania lasu”),
wytycznych Ministra Środowiska w sprawie projektowania zadań
ochronnych dla przedmiotów ochrony w obszarze Natura 2000 w
planie urządzenia lasu, ustaleń z narady geomatyków.
Dyr. J. Kaczmarek odniósł się do kwestii przebudowy drzewostanów sosnowych na terenie RDLP w Toruniu.
Gł. specjalista J. Błaszczyk, omawiając zagadnienia gospodarki łowieckiej w ośrodkach hodowli zwierzyny LP, zwrócił uwagę
na konieczność zahamowania tendencji wzrostowej populacji jeleniowatych. Należy zdecydowanie obniżyć koszty ochrony lasu
przed zwierzyną. Zaprezentował wykonanie planu pozyskania
zwierzyny, podkreślając konieczność jego pełnej realizacji.
Przedstawił informację o porozumieniach zawartych/projektowanych przez dyrektora generalnego LP:
– wprowadzenia nowego druku rocznego planu łowieckiego,
– w sprawie inwentaryzacji zwierzyny (projekt),
– w sprawie powołania zespołu zadaniowego do opracowania
wytycznych w zakresie inwentaryzacji kopytnych,
– w sprawie konsultowania lokalizacji, zagospodarowania, utrzymania i monitoringu przejść dla zwierzyny z GDDKiA.
Omówił ważne imprezy łowieckie, odbywające się w 2013 r. –
Międzynarodowe Targi Łowieckie Expo Silesia i Międzynarodowe
Targi Łowieckie Game Fair w Chambord.
Dyr. J. Szramka zwrócił uwagę na rosnący stan zwierząt kopytnych w odniesieniu do kosztów ochrony lasu. Należy dokonać
prawidłowej inwentaryzacji stanu zwierzyny w lasach. Ważne w tym
wypadku są dokumenty źródłowe, tzn. rzetelne ustalenie liczebności zwierzyny na poziomie leśnictw.
Dyr. P. Grygier poinformował o cyklu spotkań organizowanych
przez RDLP w Poznaniu w sprawie inwentaryzacji i realizacji
planów łowieckich.
Pan M. Gołębiowski przedstawił działania w ramach kampanii
„Świadomi zagrożenia”.
Nacz. S. Sawicki nawiązał do zapisów art. 38 ust. 3 ustawy o
lasach w zakresie samodzielnej sprzedaży enklaw przez nadleśniczego. Odniósł się do definicji gruntu leśnego i nieleśnego, przedstawiając interpretację Ministerstwa Środowiska. Pismo w tej
sprawie, zobowiązujące dyrektorów RDLP do wypracowania szczegółowego zakresu nadzoru, zostanie przesłane w najbliższym
czasie.
Dyr. J. Szramka podkreślił konieczność stałego nadzoru dyrektorów RDLP w wyżej omawianych kwestiach.
Nacz. P. Młynarczyk omówił gospodarkę mieszkaniową w LP w
roku ubiegłym. Zwrócił uwagę na to, że od grudnia 2012 r. zmniejszyła się liczba wniosków z RDLP na sprzedaż lokali mieszkalnych.
Zaprezentował analizę sprzedaży budynków i lokali mieszkalnych
od 1997 r. Omówił stan mieszkań niezbędnych na dzień 13 lutego
2013 r., plany rozchodu na lata 2013–2020 i plan sprzedaży pustostanów na 2013 r. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska
w sprawie szczegółowych zasad i trybu sprzedaży lokali i gruntów
z budynkami mieszkalnymi w budowie oraz kryteria kwalifikowania
ich jako nieprzydatne LP jest w fazie uzgodnień społecznych.
Zwrócił uwagę na zaległości w sprzedaży mieszkań w 2012 r.
i wzrost kosztów utrzymania substancji mieszkaniowej.
Poinformował o wykonaniu inwestycji kubaturowych i drogowych w 2012 r. Podkreślił potrzebę większej weryfikacji danych w
SILP na poziomie RDLP w zakresie prawidłowości rejestrowania
danych dotyczących ewidencji lokali mieszkalnych i ich sprzedaży.
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Dyr. P. Adamski omówił działalność Centrum Koordynacji
Projektów Środowiskowych w 2012 r., w tym:
– koordynację indywidualnych projektów PGL LP – mała retencja
nizinna i górska, rozminowanie poligonów;
– wdrażanie V Priorytetu POIiŚ pt. „Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych”;
– realizację projektu „Ochrona różnorodności biologicznej na
obszarach leśnych, w tym w ramach sieci Natura 2000 – promocja
najlepszych praktyk”;
– przygotowanie wstępnych założeń projektów kluczowych w
zakresie leśnictwa na lata 2014–2020.
Omówił źródła finansowania działalności CKPŚ.
Przedstawił informację o przygotowaniu czterech programów
zintegrowanych (w perspektywie do 2020 r.): przeciwdziałania
zmianom klimatycznym w sektorze leśnym, adaptacji leśnictwa do
zmian klimatu, rekultywacji terenów powojskowych i popoligonowych zarządzanych przez PGL LP, program ochrony gatunków i
siedlisk leśnych – kontynuacja projektu Life+. Przedstawił realizację PROW 2007–2013 działanie 226.
Dyrektor CKPŚ został zobowiązany do zaprezentowania na
naradach z nadleśniczymi w poszczególnych RDLP założeń
programów zintegrowanych i celu przygotowanej ankiety oraz do
przygotowania wystąpienia do Ministra Środowiska w sprawie
zmiany decyzji dotyczącej wyłączenia CKPŚ z systemu wdrażania
krajowego programu operacyjnego w zakresie bioróżnorodności.
Dyr. K. Szabla odniósł się do kwestii organizacji naboru wniosków w ramach PROW.
Nacz. P. Pogoda zaprezentował realizację zadań informatycznych
w 2012 r., dotyczących m.in.: realizacji przetargu na utrzymanie
systemu LAS, uruchomienia e-faktury, zakończenia projektu „Stanowisko leśniczego”, realizacji elektronicznego sprawozdania L01 do
GUS, wykonania audytu telefonii komórkowej LP, wykonania oprogramowania do przekazania danych do Krajowego Centrum Informacji o
Pożarach Lasu, przygotowania zarządzenia Dyrektora Generalnego
LP 66/2012 r. o wykorzystaniu informacji zapisanych w bazach danych
SILP w celach wewnętrznej sprawozdawczości i kontroli oraz zarządzenia Dyrektora Generalnego LP 67/2012 r. w sprawie dokumentacji
funkcjonującej w kancelarii leśnictwa oraz miejsca i formy jej przechowywania, zrealizowania Centralnej Kartoteki Klientów, zakupu oprogramowania do monitorowania sieci WAN, dokonania wymiany
pierwszej linii firewall na nowe urządzenie. W związku z nową koncepcją organizacji informatyki nastąpiła potrzeba innego podziału zadań i
kompetencji pomiędzy Wydziałem Informatyki DGLP i Zakładem Informatyki LP. Omówił zmiany w zakresie działania zespołów zadaniowych związanych z projektami informatycznymi.
Dyr. P. Smiatacz przedstawił sprawozdanie z działalności Zakładu
Informatyki LP w 2012 r. Podstawowym zadaniem Zakładu jest świadczenie usług informatycznych na potrzeby jednostek organizacyjnych
LP. Od 1 maja 2012 r. nastąpiła reorganizacja Zakładu, a zakres
świadczonych usług został rozszerzony. Celem nadrzędnym wszystkich działań restrukturyzacyjnych jest uzyskanie przez Zakład zdolności do samodzielnego utrzymania infrastruktury technicznej oraz
administracji systemami informatycznymi LP. W perspektywie roku
2016 planowane jest systematyczne przejmowanie zadań w tym
zakresie, wykonywanych obecnie przez podmioty zewnętrzne.
Nacz. A. Ballaun przedstawił analizę pozyskania i sprzedaży
drewna po 12 miesiącach 2012 r. wg RDLP, w odniesieniu do Planu
finansowo-gospodarczego LP na 2012 r. i analogicznego okresu
roku ubiegłego, omawiając pozyskanie i sprzedaż drewna oraz ceny.
Realizacja zadań w powyższym zakresie odbyła się zgodnie
z Planem. Zwrócił uwagę na opóźnienia w sprzedaży surowca
drzewnego w styczniu i lutym 2013 r. i spadek cen. Nadal dużym zainteresowaniem cieszy się drewno opałowe. Omówił wyniki sprzedaży
surowca drzewnego z zastosowaniem obowiązujących procedur sprzedaży: ofertowej w Portalu Leśno-Drzewnym i systemowej aukcji internetowej w aplikacji e-drewno. Odniósł się do sprawy indeksacji cen, puli
inwestycyjnej, warunków technicznych na drewno kłodowane i pomiaru
drewna. Omówił kierunki modyfikacji systemu sprzedaży drewna. Przypomniał o zapisach zarządzenia Dyrektora Generalnego LP 53/2012
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w sprawie zasad odbioru i obrotu drewna iglastego wyrabianego w
kłodach oraz ewidencji surowca drzewnego w jednostkach organizacyjnych LP.
W dyskusji na powyższy temat udział wzięli dyrektorzy J. Kaczmarek i L. Banach oraz nacz. J. Kapral. Poruszono sprawę
kształtowania ceny, przyszłości drewna kłodowanego w aspekcie
optymalizacji i upraszczania systemu odbioru drewna, stosowania
harwesterów i forwarderów w pozyskaniu oraz kosztów pomiaru
surowca drzewnego.
Dyr. A. Wasiak w podsumowaniu realizacji zadań w 2012 r.
podkreślił, że zostały one prawidłowo wykonane. Upraszczane są
procedury z zakresu stanu posiadania i urządzania lasu. Zwrócił
uwagę na kierunek rozwiązywania spraw mieszkaniowych i nowelizowania zasad sprzedaży drewna.
Nacz. K. Janeczko przedstawił wstępne wyniki ekonomiczne
LP po 12 miesiącach 2012 r. w odniesieniu do Planu finansowo-gospodarczego LP na 2012 r., według RDLP i w porównaniu z
analogicznym okresem roku poprzedniego:
– przychody,
– koszty,
– wynik finansowy.
Omówił realizację wyniku zadań gospodarki leśnej nadleśnictw i
wynik na pozostałej działalności nadleśnictw. Zwrócił uwagę na wzrost
zapasów. Przedstawił informację o należnościach i zobowiązaniach
krótkoterminowych, inwestycjach krótkoterminowych, nakładach na
środki trwałe i źródłach finansowania inwestycji, a także o zatrudnieniu
i środkach na wynagrodzenia. Przedstawił dane dotyczące inwestycji.
Zaprezentował strukturę należności, w tym przeterminowanych.
Ad 2.
Nacz. P. Młynarczyk poinformował o stanie środków transportowych (samochodów i ciągników) w jednostkach LP.
Dyr. M. Polak przedstawił założenia do Planu finansowo-gospodarczego LP na 2013 r. w wersji zasadniczej. Zwrócił uwagę na
potrzebę analizy poziomu zatrudnienia w jednostkach LP w nawiązaniu do wytycznych w sprawie Planu. Poruszył sprawę planowanych inwestycji budowlanych i zasad wnioskowania o finansowanie
z funduszu leśnego. W najbliższych dniach planowana jest weryfikacja wyniku finansowego RDLP. Dokonał analizy kosztów: Służby
Leśnej, w tym wynagrodzeń i delegacji; utrzymania mieszkań
i osad, biur nadleśnictw i reprezentacji. Przedstawił informację
o kosztach: nasiennictwa i selekcji, hodowli lasu, ochrony lasu,
ochrony przeciwpożarowej, utrzymania obiektów infrastruktury,
pozyskania drewna, robót remontowych i utrzymania środków lokomocji. Należy dokonać wnikliwej analizy kosztów w jednostkach LP
w celu zbilansowania kosztów z przychodami.
W dyskusji na powyższy temat udział wzięli dyrektorzy:
P. Grygier, L. Banach i J. Kaczmarek. Poruszono sprawy: zatrudnienia stażystów, wzrostu stanu zatrudnienia w związku z chorobami przewlekłymi, zatrudnienia inspektorów w biurach RDLP.
Gł. Insp. LP E. Haładaj w nawiązaniu do zarządzenia Dyrektora Generalnego LP 60/2012 w sprawie kontroli instytucjonalnej w
PGL LP omówił kontrole okresowe, których program zatwierdza
Dyrektor Generalny LP, realizowane na szczeblu RDLP. Przedstawił zmiany w sposobie wyliczania ocen w kontroli okresowej,
mające na celu wykazanie większego zróżnicowania między
kontrolowanymi nadleśnictwami i wyeksponowanie jednostek
wymagających zdecydowanych działań naprawczych oraz tych,
które osiągają bardzo dobre wyniki.
Poinformował, że w 2012 r. do Dyrekcji Generalnej LP wpłynęło
195 skarg i zażaleń.
Insp. A. Malowaniec omówił aplikacje kontrolne i pomocnicze
źródła danych, wykorzystywane przy czynnościach kontrolnych.
Zaprezentował kierunki zmian na rok 2013, wynikające ze zmiany
wewnętrznych uregulowań prawnych LP i aktów normatywnych
wyższego rzędu. Zarówno aktualizację i korekty tematyki oraz
metodyki kontroli okresowej konsultowano z właściwymi komórkami organizacyjnymi DGLP. Szczegółowo omówił zmiany dokonane w poszczególnych działach kontroli.
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Nacz. A. Perlińska omówiła kwestię łączności cyfrowej w LP.
Obecnie LP posługują się łącznością analogową, a posiadany
sprzęt jest przestarzały, bez technicznej możliwości modernizacji.
Należy dokonać wnikliwej analizy dotyczącej zakresu, harmonogramu i kosztów niezbędnych działań w celu przejścia na łączność
cyfrową. Proces ten musi zakończyć się w 2018 r.
Nacz. P. Pogoda w nawiązaniu do wyżej wymienionej kwestii
poinformował o temacie badawczym zleconym Instytutowi Łączności, dotyczącym budowy sieci szkieletowej. Wyniki tej pracy
pozwolą ocenić możliwości prawne i techniczne, w tym włączenia
transmisji głosu jako części przekazywanych danych.
W dyskusji na powyższy temat wzięli udział dyrektorzy:
L. Banach, P. Grygier, K. Szabla i R. Standio. Poruszono następujące sprawy: konieczności wchodzenia w nowe technologie,
homogeniczności systemu, kompatybilności z siecią Państwowej
Straży Pożarnej, łączności cyfrowej budowanej przez wojewodów
dla PSP, policji i służb kryzysowych.
Kier. M. Turczyk przedstawił działania promocyjne LP w 2013 r.,
w tym m.in. kampanie: „Lasy Państwowe. Zapraszamy”; Międzynarodowy Dzień Lasów, Pierwszy dzień wiosny, Lasów przybywa,
Święto Lasu. Omówił imprezy organizowane w jednostkach LP w
ramach kampanii „Lasy Państwowe. Zapraszamy”. Przekazał informację o najbliższej naradzie rzeczników prasowych RDLP i szkoleniu z komunikacji zewnętrznej.
Dyr. M. Polak poinformował o scentralizowaniu zakupu samochodów dla Straży Leśnej. Pismo w tej sprawie zostanie wysłane
do RDLP w najbliższym czasie.
Nacz. J. Kapral omówił sprawę regulaminów organizacyjnych
RDLP. Dokonane w nich zmiany uwzględniły dorobek zespołów
zadaniowych powołanych do oceny struktur organizacyjnych
i zatrudnienia w LP na przestrzeni ostatnich lat. Miały na celu
usprawnienie zarządzania i funkcjonowania LP. Odniósł się do
kwestii budzących wątpliwości jednostek LP i podkreślił, że dyrektorzy RDLP mają swobodę w dostosowaniu regulaminów do
własnej specyfiki i potrzeb. Wystąpienia dyrektorów RDLP w sprawie indywidualnych rozwiązań będą wnikliwie rozpatrywane.
Dyr. K. Grzybowski poruszył sprawę regulaminu nadleśnictwa
w odniesieniu do zadań szczególnych.
Nacz. J. Kapral przedstawił kwestię dokumentowania (kart
drogowych) użytkowania samochodów w nadleśnictwach oraz
wykorzystania wyników badań naukowych zlecanych przez dyrektora generalnego LP w praktyce.
Dyr. A. Wasiak podsumował wyniki finansowe i realizację zadań
rzeczowych w 2012 r. Zwrócił uwagę na poziom wykonania inwestycji i stan zatrudnienia. Wkrótce zostanie powołany zespół zadaniowy do spraw koncepcji szkoleń w LP, jednostką przewodnią
będzie ORWLP w Bedoniu. Odniósł się do koncepcji rezerwy
kadrowej. Omówił zamierzenia w zakresie płac w bieżącym roku, a
także założenia do projektu nowelizacji ustawy o lasach. Zwrócił
uwagę na zatrudnienie stażystów w LP. Poinformował o zamiarze
zakupu przez LP akcji Polskich Kolei Linowych.
Dyr. L. Banach poruszył sprawę inicjatywy Krajowego Sekretariatu Zasobów Naturalnych i Leśnictwa dotyczącej uczczenia
35. rocznicy rozpoczęcia pontyfikatu przez Jana Pawła II.
Dyr. J. Kaczmarek zwrócił uwagę na potrzebę zintensyfikowania wykorzystania ośrodków LP w celach szkoleniowych.
Nacz. A. Grzegorczyk
omówiła prawne uwarunkowania
uczestnictwa pracowników LP w imprezach o charakterze rekreacyjno-sportowym.
Dyr. K. Szabla poruszył sprawę wniosków na inwestycje kubaturowe.
Notowała
Anna Trzeciak

Akceptuję:
DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
mgr inż. Adam Wasiak
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RAMOWE POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY
zawarte w dniu 22 marca 2013 r. w Warszawie pomiędzy
Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad,
reprezentowanym przez
Pana Pawła Mickiewicza – Dyrektora Departamentu Środowiska Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
a Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe,
reprezentowanym przez
Pana Adama Wasiaka – Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
§1
W ramach propagowania dobrych praktyk Strony porozumienia,
mając na względzie treść art. 20 pkt 13 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260), kierując
się wolą minimalizowania negatywnych oddziaływań współczesnej
infrastruktury komunikacyjnej na populacje zwierząt i roślin oraz
sprawnej realizacji zadań i przedsięwzięć z zakresu rozbudowy
infrastruktury transportowej, zobowiązują się do nieodpłatnej
współpracy w zakresie:
1) konsultowania lokalizacji obiektów inżynierskich minimalizujących fragmentację siedlisk;
2) konsultowania zagospodarowania stref wokół obiektów inżynierskich pod kątem zwiększenia funkcjonalności przejść dla zwierząt;
3) konsultowania zagospodarowania obiektów inżynierskich (przejść
dla zwierząt) w granicach pasa drogowego;
4) konsultowania monitoringu wykorzystania przez zwierzęta przejść
dla nich przeznaczonych;
5) współpracy w zakresie prowadzenia kompensacji przyrodniczych wynikających z realizacji inwestycji drogowych.
§2
Niniejsze porozumienie nie wyklucza możliwości realizacji
innych przedsięwzięć w ramach współpracy, nie wymienionych w
niniejszym dokumencie w § 1 pkt 1–5, które będą przedmiotem
uzgodnień na szczeblach regionalnych.

16

§3
Strony zobowiązują się do wzajemnej współpracy w zakresie
przekazywania wiedzy o środowisku przyrodniczym, w tym do
publikacji wspólnych informacji na rzecz działań w zakresie ochrony
środowiska, a także współpracy z mediami.
§4
1. Wszelkie zmiany niniejszego Porozumienia dokonywane będą w
trybie uzgodnień pomiędzy Stronami w formie pisemnej.
2. Wszelkie kwestie sporne wynikłe w trakcie obowiązywania niniejszego Porozumienia będą rozstrzygane przez Strony polubownie.
3. Porozumienie obowiązuje z dniem podpisania przez obydwie Strony.
4. Porozumienie sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach,
po jednym dla każdej ze Stron.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
Adam Wasiak

DYREKTOR
DEPARTAMENTU
ŚRODOWISKA GDDKIA
Paweł Mickiewicz

BILP 05/2013

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY,
ZATWIERDZONE PRZEZ DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Białystok
Skorygowany wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
W związku z błędnie podanym numerem działki (poz. 3) w zatwierdzonym w dniu 7 stycznia 2013 r. przez Dyrektora Generalnego
Lasów Państwowych wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na podstawie art. 40a ustawy o lasach (ZI-4-2201-473-11/12)
oraz błędnie podaną powierzchnią działki (poz. 24 i 25) w zatwierdzonym w dniu 6 marca 2013 r. przez Dyrektora Generalnego Lasów
Państwowych wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na podstawie art. 40a ustawy o lasach (ZI-4-2201-12-3/13) zatwierdzam skorygowany wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

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.

Maskulińskie
Maskulińskie
181B l

Karwica
Ruciane Nida
Karwica 57
12-220 Ruciane Nida

1181/7
OL1P/00024565/6
987

budynek mieszkalny,
jednorodzinny, zasiedlony,
wraz z przynależnym
budynkiem gospodarczym

2.

Czarna Białostocka
Czarna Białostocka
155n

Chmielnik
Czarna Białostocka
Niemczyn 51/1
16-020 Czarna Białostocka

350
BI1B/00126578/9
2385
(udz. 6706/13963)

samodzielny lokal mieszkalny
w budynku dwurodzinnym,
zasiedlony,
wraz z przynależnym
budynkiem gospodarczym

3.

Czarna Białostocka
Złota Wieś
179ax

Ponure
Czarna Białostocka
Horodnianka 1
16-020 Czarna Białostocka

232/2
BI1B/00126578/9
1614

budynek mieszkalny,
jednorodzinny, zasiedlony,
wraz z przynależnym
budynkiem gospodarczym
Zatwierdzam:
DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
mgr inż. Adam Wasiak

Warszawa, 8 kwietnia 2013 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Gdańsk

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.

Lubichowo
Osieczna
397h

Ocypel
Lubichowo
Ocypel 1
83-241 Ocypel

397/2
GD1A/00034729/0
3075

budynek mieszkalny,
jednorodzinny, zasiedlony;
dwa budynki gospodarcze,
biologiczna oczyszczalnia
ścieków, odżelaziacz, pompa

2.

Lipusz
Sulęczyno
241 o

Zdunowice
Sulęczyno
Zdunowice 2
83-320 Sulęczyno

3241/1
GD1R/00037254/6
1415

budynek mieszkalny,
jednorodzinny, zasiedlony;
budynek gospodarczy

Zatwierdzam:

Warszawa, 15 kwietnia 2013 r.
BILP 05/2013

Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
ZASTĘPCA DYREKTORA GENERALNEGO
DS. GOSPODARKI LEŚNEJ
mgr inż. Jan Szramka

17

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.

Zwierzyniec
Zwierzyniec
316b-01

Majdan Wielki
Krasnobród
Majdan Wielki
ul. Tomaszowska
75 m. 1, 75 m. 2
22-440 Krasnobród

5908/1
ZA1Z/00103264/6
1829

dwa lokale mieszkalne
w budynku dwurodzinnym,
zamieszkane, piwnica
wolnostojąca

2.

Kraśnik
Dzierzkowice
197i

Słodków III
Kraśnik
Słodków II nr 410
23-206 Stróża

1904/4
LU1K/00077084/2
1827

budynek mieszkalny,
jednorodzinny, zasiedlony,
wraz ze studnią, piwnicą,
szambem i ogrodzeniem
z desek

3.

Radzyń Podlaski
Turów
71h

Kownatki
Łuków
Kownatki 66
21-400 Kownatki

706/5
LU1U/00046612/6
1666

budynek mieszkalny,
jednorodzinny, zasiedlony,
wraz z garażem

Zatwierdzam:
DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
mgr inż. Adam Wasiak

Warszawa, 4 kwietnia 2013 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.

Lidzbark
Konopaty
622f

Lidzbark
Lidzbark
ul. Jeleńska 15/1
13-230 Lidzbark

521/5
EL1D/00015748/5
EL1D/00028775/7
449
(udz. 167/4200)

samodzielny lokal mieszkalny
w budynku wielorodzinnym,
zasiedlony

2.

Lidzbark
Konopaty
622f

Lidzbark
Lidzbark
ul. Jeleńska 15/6
13-230 Lidzbark

521/5
EL1D/00015748/5
EL1D/00028777/1
449
(udz. 120/4200)

samodzielny lokal mieszkalny
w budynku wielorodzinnym,
zasiedlony

3.

Lidzbark
Konopaty
622f

Lidzbark
Lidzbark
ul. Jeleńska 15/8
13-230 Lidzbark

521/5
EL1D/00015748/5
EL1D/00028778/8
449
(udz. 121/4200)

samodzielny lokal mieszkalny
w budynku wielorodzinnym,
zasiedlony

4.

Lidzbark
Konopaty
622f

Lidzbark
Lidzbark
ul. Jeleńska 15/10
13-230 Lidzbark

521/5
EL1D/00015748/5
EL1D/00028779/5
449
(udz. 121/4200)

samodzielny lokal mieszkalny
w budynku wielorodzinnym,
zasiedlony

5.

Lidzbark
Konopaty
622f

Lidzbark
Lidzbark
ul. Jeleńska 15/12
13-230 Lidzbark

521/5
EL1D/00015748/5
EL1D/00028780/5
449
(udz. 142/4200)

samodzielny lokal mieszkalny
w budynku wielorodzinnym,
zasiedlony

Dokończenie tabeli na str. 19
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Dokończenie tabeli ze str. 18

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

6.

Lidzbark
Konopaty
622f

Lidzbark
Lidzbark
ul. Jeleńska 15/14
13-230 Lidzbark

521/5
EL1D/00015748/5
EL1D/00028781/2
449
(udz. 142/4200)

samodzielny lokal mieszkalny
w budynku wielorodzinnym,
zasiedlony

7.

Lidzbark
Konopaty
622f

Lidzbark
Lidzbark
ul. Jeleńska 15/20
13-230 Lidzbark

521/5
EL1D/00015748/5
EL1D/00028782/9
449
(udz. 142/4200)

samodzielny lokal mieszkalny
w budynku wielorodzinnym,
zasiedlony

Zatwierdzam:
Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
ZASTĘPCA DYREKTORA GENERALNEGO
DS. GOSPODARKI LEŚNEJ
mgr inż. Jan Szramka

Warszawa, 22 marca 2013 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.

Ostrołęka
Ostrołęka
379n

Chrostowo
Troszyn
Chrostowo 38
07-405 Troszyn

661
OS1O/00010852/1
1724

budynek mieszkalny,
jednorodzinny, zasiedlony;
dwa budynki gospodarcze,
studnia wiercona, ogrodzenie

2.

Miłomłyn
Miłomłyn
76j

Mała Ruś
Ostróda
Czerwona Karczma 3/2
14-100 Ostróda

3076/28
EL1O/00048406/7
991

budynek mieszkalny,
jednorodzinny, w zabudowie
bliźniaczej, zasiedlony;
część budynku
gospodarczego, ogrodzenie,
oczyszczalnia

3.

Miłomłyn
Miłomłyn
76j

Mała Ruś
Ostróda
Czerwona Karczma 3/1
14-100 Ostróda

3076/27
EL1O/00048405/0
807

budynek mieszkalny,
jednorodzinny,
w zabudowie bliźniaczej,
zasiedlony;
część budynku
gospodarczego, ogrodzenie,
oczyszczalnia

4.

Olsztyn
Olsztyn
105w, x99, x01

Łęgajny
Barczewo
Łęgajny
ul. Modrzewiowa 1/4
11-010 Barczewo

3127/8
OL1O/00105284/3
730 (udz. 28/100)
3127/6
OL1O/00105286/7
841 (udz. 25/100)
3127/10
OL1O/00100767/8
674 (udz. 1/12)

samodzielny lokal mieszkalny
w budynku wielorodzinnym,
zasiedlony;
pomieszczenie gospodarcze,
udział w dwóch zbiornikach
bezodpływowych

Dokończenie tabeli na str. 20
BILP 05/2013
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Dokończenie tabeli ze str. 19

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

5.

Iława
Smolniki
137i, j

Smolniki
Iława
Smolniki 9/5
14-200 Iława

3137/3
EL1I/00042356/3
7064 (udz. 28/1000)
3137/4
EL1I/00042357/0
2481 (udz. 1/38)

lokal mieszkalny w budynku
10-rodzinnym, zasiedlony;
pomieszczenie w budynku
gospodarczym, udział
w drogach, chodnikach,
kotłowni, wodociągu,
kanalizacji

6.

Iława
Smolniki
137i, j

Smolniki
Iława
Smolniki 11/5
14-200 Iława

3137/3
EL1I/00042356/3
7064 (udz. 28/1000)
3137/4
EL1I/00042357/0
2481 (udz. 1/38)

lokal mieszkalny w budynku
pięciorodzinnym, zasiedlony;
pomieszczenie w budynku
gospodarczym, udział
w drogach, chodnikach,
kotłowni, wodociągu,
kanalizacji

7.

Iława
Smolniki
137i, j

Smolniki
Iława
Smolniki 12/2
14-200 Iława

3137/3
EL1I/00042356/3
7064 (udz. 33/1000)
3137/4
EL1I/00042357/0
2481 (udz. 1/38)

lokal mieszkalny w budynku
pięciorodzinnym, zasiedlony;
pomieszczenie w budynku
gospodarczym, udział
w drogach, chodnikach,
kotłowni, wodociągu,
kanalizacji

8.

Iława
Smolniki
137i, j

Smolniki
Iława
Smolniki 12/5
14-200 Iława

3137/3
EL1I/00042356/3
7064 (udz. 22/1000)
3137/4
EL1I/00042357/0
2481 (udz. 1/38)

lokal mieszkalny w budynku
pięciorodzinnym, zasiedlony;
pomieszczenie w budynku
gospodarczym, udział
w drogach, chodnikach,
kotłowni, wodociągu,
kanalizacji

9.

Mrągowo
Gązwa
158n

Gązwa
Mrągowo
Stamka 3
11-700 Mrągowo

3158/3
OL1M/00017515/6
1353

budynek mieszkalny,
jednorodzinny, zasiedlony;
budynek gospodarczy

Zatwierdzam:

Warszawa, 15 kwietnia 2013 r.
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Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
ZASTĘPCA DYREKTORA GENERALNEGO
DS. GOSPODARKI LEŚNEJ
mgr inż. Jan Szramka

BILP 05/2013

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Poznań

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.

Syców
Bralin
189k-01

Bralin
Bralin
63-640 Bralin
ul. Leśna 9/1; 9/2

5189/28
KZ1E/00050381/1
2550

dwa lokale mieszkalne
w budynku dwurodzinnym,
zasiedlone oraz jeden
budynek gospodarczy

2.

Krotoszyn
Baszków
138i „cz.”

Baszków
Zduny
63-760 Zduny
Baszków 110

8138/2
KZ1R/00018356/3
1494

budynek mieszkalny,
jednorodzinny, zasiedlony oraz
jeden budynek gospodarczy
i przydomowa oczyszczalnia
ścieków

3.

Krotoszyn
Baszków
286g „cz.”

Czeluścin
Pępowo
63-740 Kobylin
Czeluścin 50

50286/4
PO1Y/00033486/0
1859

budynek mieszkalny,
jednorodzinny, zasiedlony
oraz dwa budynki gospodarcze
i przydomowa oczyszczalnia
ścieków

4.

Pniewy
Pniewy
295c „cz.”
295d „cz.”

Bytyń
Kaźmierz
64-542 Bytyń
ul. Malinowa 2

354
PO1A/00030828/8
1909

budynek jednorodzinny,
zasiedlony i budynek
gospodarczy, drewutnia
oraz studnia wiercona

Zatwierdzam:
Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
ZASTĘPCA DYREKTORA GENERALNEGO
DS. GOSPODARKI LEŚNEJ
mgr inż. Jan Szramka

Warszawa, 22 marca 2013 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Szczecin

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.

Gryfice
Gryfice
371k 02

Świeszewo
Gryfice
Świeszewo 74
72-300 Gryfice

371/5
SZ1G/00036887/3
1476

budynek mieszkalny,
jednorodzinny, zasiedlony;
dwa budynki gospodarcze

2.

Międzychód
Międzychód
254m

Zatom Nowy
Międzychód
Zatom Nowy 20
64-400 Międzychód

254/2
PO2A/00037712/8
727

budynek mieszkalny,
jednorodzinny, zasiedlony

Zatwierdzam:

Warszawa, 20 marca 2013 r.
BILP 05/2013

Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
ZASTĘPCA DYREKTORA GENERALNEGO
DS. GOSPODARKI LEŚNEJ
mgr inż. Jan Szramka
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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.

Bydgoszcz
Bydgoszcz
107m

Białe Błota
Białe Błota
Trzciniec, ul. Drzewna 39
86-005 Białe Błota

2206
BY1B/00085965/8
2080

budynek mieszkalny,
jednorodzinny, zasiedlony;
trzy budynki gospodarcze

2.

Miradz
Miradz
253j

Gaj
Jeziora Wielkie
Wysoki Most 1
88-324 Jeziora Wielkie

3253/7
BY1M/00024464/2
2481

budynek mieszkalny,
jednorodzinny, zasiedlony;
dwa budynki gospodarcze,
ogrodzenie
Zatwierdzam:

Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
ZASTĘPCA DYREKTORA GENERALNEGO
DS. GOSPODARKI LEŚNEJ
mgr inż. Jan Szramka

Warszawa, 15 kwietnia 2013 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Warszawa

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.

Celestynów
Celestynów
332g

Celestynów
Celestynów
ul. Obrońców Pokoju 62 m. 1
05-430 Celestynów

1347/10
WA1O/00055267/5
1573

budynek mieszkalny,
jednorodzinny, zasiedlony;
budynek gospodarczy

2.

Drewnica
Drewnica
11f

Ciemne
Radzymin
Cegielnia 1
05-250 Radzymin

342/3
342/2
WA1W/00111139/6
830
648 (udz. 1/2)

budynek mieszkalny,
jednorodzinny, zasiedlony

3.

Drewnica
Drewnica
11f

Ciemne
Radzymin
Cegielnia 1
05-250 Radzymin

342/4
342/2
WA1W/00111139/6
1105
648 (udz. 1/2)

budynek mieszkalny,
jednorodzinny, zasiedlony

4.

Drewnica
Drewnica
153f

02-01
Ząbki
ul. Kolejowa 31 N
05-091 Ząbki

4/4
WA1W/00069568/2
743
5
WA1W/00078226/9
2042 (udz. 3/81)

budynek mieszkalny,
jednorodzinny, zasiedlony

5.

Drewnica
Zielonka
94a

Łęka
Stanisławów
Łęka 31
05-304 Łęka

256/7
SI1M/00086892/0
1500

budynek mieszkalny
jednorodzinny, zasiedlony;
budynek gospodarczy

6.

Drewnica
Zielonka
94b

Łęka
Stanisławów
Łęka 30
05-304 Łęka

256/10
SI1M/00086892/0
1450

budynek mieszkalny,
jednorodzinny, zasiedlony

Dokończenie tabeli na str. 23
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Dokończenie tabeli ze str. 22

Lp.
7.

Nazwa nadleśnictwa,
obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.
Płońsk
Płońsk
260 o, p01

Nazwa obrębu
ewidencyjnego,
gmina,
adres nieruchomości
Bogusławice
Płońsk
Bogusławice 35
09-100 Płońsk

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,
pow. działki (m2)
260/2
PL1L/00000470/6
1611

Rodzaj zabudowy
i sposób zagospodarowania
budynek mieszkalny,
jednorodzinny, zasiedlony;
budynek gospodarczy,
przydomowa oczyszczalnie
ścieków
Zatwierdzam:

Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
ZASTĘPCA DYREKTORA GENERALNEGO
DS. GOSPODARKI LEŚNEJ
mgr inż. Jan Szramka

Warszawa, 20 marca 2013 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Wrocław

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.

Oborniki Śląskie
Oborniki Śląskie
24t

Wilkowa Mała
Prusice
Wilkowa 31
55-110 Prusice

202
WR1W/00027042/1
816

budynek mieszkalny,
jednorodzinny, zasiedlony

2.

Oborniki Śląskie
Oborniki Śląskie
516x-01

Wisznia Mała
Wisznia Mała
ul. Łąkowa10
55-114 Wisznia Mała

497
WR1W/00023961/1
1537

budynek mieszkalny,
jednorodzinny, zasiedlony;
budynek gospodarczy,
przydomowa oczyszczalnia
ścieków

3.

Szklarska Poręba
Piechowice
142c-02

0001
Piechowice
ul. Piastów 63
58-573 Piechowice

426/2
JG1J/00051340/5
1107

jednorodzinny budynek
mieszkalny, zasiedlony;
budynek gospodarczy

4.

Lądek Zdrój
Stronie Śląskie
90Ar-01, p-01

Stronie Śląskie
Stronie Śląskie
ul. Górna 2/2
57-550 Stronie Śląskie

774/1
SW1K/00051956/7
2503
(udz. 1859/10000)

samodzielny lokal mieszkalny
w budynku trzyrodzinnym,
zasiedlony

5.

Lądek Zdrój
Stronie Śląskie
90Ar-01, p-01

Stronie Śląskie
Stronie Śląskie
ul. Górna 2/3
57-550 Stronie Śląskie

774/1
SW1K/00051956/7
2503
(udz. 3712/10000)

samodzielny lokal mieszkalny
w budynku trzyrodzinnym,
zasiedlony;
budynek gospodarczy
Zatwierdzam:

Warszawa, 4 kwietnia 2013 r.

BILP 05/2013

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
mgr inż. Adam Wasiak
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Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Zielona Góra

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.

Gubin
Chlebowo
170b

Chlebowo
Gubin
Chlebowo 171
66-620 Gubin

170/3
ZG2K/00008358/9
3324

dwa lokale mieszkalne
w budynku dwurodzinnym,
zasiedlone;
dwa budynki gospodarcze,
studnia wiercona

2.

Krzystkowice
Miodnica
191d

Brzeźnica
Brzeźnica
ul. Zielonogórska 59
68-113 Brzeźnica

837/2
ZG1G/00044874/5
1569

budynek mieszkalny,
jednorodzinny, zasiedlony;
trzy budynki gospodarcze

3.

Świebodzin
Ołobok
150 l, j 01

Ołobok
Skąpe
Ołobok
ul. Wojciechowskiego 60
66-213 Skąpe

598
ZG1S/00023478/7
1136

budynek mieszkalny,
jednorodzinny, zasiedlony;
budynek gospodarczy

Zatwierdzam:
Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
ZASTĘPCA DYREKTORA GENERALNEGO
DS. GOSPODARKI LEŚNEJ
mgr inż. Jan Szramka

Warszawa, 20 marca 2013 r.

OGŁOSZENIA
***
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu
informuje o zaginięciu 6 płytek do numerowania drewna z
Nadleśnictwa Żmigród, leśnictwa Gruszeczka, adres leśny –
133104.
Płytki o numerach: 4498, 4833, 5092, 5760, 5784, 5837
zaginęły z sosnowego drewna wielkowymiarowego.

Dyrektor
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych
we Wrocławiu
Grzegorz Pieteruńko
Wrocław, 7 marca 2013 r.
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***
Nadleśnictwo Szprotawa (RDLP Zielona Góra) informuje
o kradzieży 15 płytek do znakowania drewna o numerach:
5108, 5110, 5111, 5145, 5148, 5162, 5176, 5177, 5178, 5179,
5180, 5181, 5182, 5218, 5255. Adres leśny wszystkich płytek
– 14-12-01.
Płytki o podanych numerach zostały skradzione przez
nieznanych sprawców razem z drewnem wielkowymiarowym
brzoza WC1, WC2 3,20 mb, z leśnictwa Jelenin, oddz. 22a.
W wypadku ujawnienia skradzionego surowca lub płytek
prosimy o ich konfiskatę i przekazanie do Nadleśnictwa Szprotawa w Szprotawie.
Nadleśniczy
mgr inż. Dariusz Chełski
Szprotawa, 2 kwietnia 2013 r.
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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. 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

Obowiązuje od 1 stycznia 2013 roku
„Głos Lasu”

„Biuletyn Informacyjny LP”

Wymiar pisma: 205 x 285 plus spady po 5 mm
Rodzaj reklamy

Miejsce

Miejsce

Cena
zł netto
+ 23% VAT

II i III strona okładki

2000

IV strona okładki

2500

wewnątrz numeru

1800

wewnątrz numeru

1000

1/4 kolumny

wewnątrz numeru

600

1/8 kolumny

wewnątrz numeru

400

1400

1/16 kolumny

wewnątrz numeru

200

Okładki w biuletynie w kolorze zielono-białym

4200

II i III strona okładki

3800

wewnątrz numeru

3500

2/3 kolumny

wewnątrz numeru

2500

1/2 kolumny

wewnątrz numeru

1900

1/3 kolumny

wewnątrz numeru

1/4 kolumny

wewnątrz numeru

1000

1/6 kolumny

wewnątrz numeru

700

1/12 kolumny

wewnątrz numeru

350

Artykuł
promocyjny

1 kolumna

Wkładki dostarczone przez zamawiającego*)

Rodzaj reklamy
Cała kolumna
205 x 285
Wymiar zadruku kolumny
190 x 250
1/2 kolumny

IV strona okładki
Cała kolumna

*)

Cena
zł netto
+ 23% VAT

Pismo czarno-białe

3500
0,60 zł za szt..

waga do 50 g (w wypadku cięższych wkładek cena do negocjacji)

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

Miejsce
IV strona okładki

4200

1/2 kolumny
1/3 kolumny

wewnątrz numeru
wewnątrz numeru
wewnątrz numeru

3500
1900
1400

1/4 kolumny

wewnątrz numeru

1000

1/6 kolumny

wewnątrz numeru

700

1/12 kolumny

wewnątrz numeru

350

Artykuł
promocyjny

1 kolumna

Cała kolumna

Wkładki dostarczone przez zamawiajacego*)
*)

Cena
zł netto
+ 23% VAT

Przygotowanie reklam
Pliki z rozszerzeniem:
*.eps, *.ai ( Adobe Illustrator), *.jpg, *.tiff, *.cdr (Corel),
kolory CMYK lub PANTONE,
czcionki zamienione na krzywe,
rozdzielczość 300 dpi przy zachowanych wymiarach reklamy.

3500
0,60 zł za szt.

waga do 50 g (w wypadku cięższych wkładek cena do negocjacji)

Kontakt: Jolanta Stankiewicz,
tel.: 22 822 49 31, w. 517, fax: 22 823 96 79,
e-mail: jolanta.stankiewicz@cilp.lasy.gov.pl
CILP, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3, 02-362 Warszawa

Skład i łamanie: ORWLP w Bedoniu, Nowy Bedoń, ul. Sienkiewicza 19, tel.: 42 677 25 24, fax: 42 677 25 23
Druk: Zakłady Graficzne MOMAG SA, ul. Farbiarska 28/32, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, tel.: 44 739 49 79, fax: 44 739 49 78

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

