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AKTY NORMATYWNE DYREKTORA GENERALNEGO
LASÓW pAŃStWOWYcH

zArzĄdzeniA dYreKtOrA GenerALneGO LASÓW pAŃStWOWYcH
(od 18 sierpnia 2015 r. do 16 września 2015 r.)

l Zarządzenie nr 60 z dnia 4 września  2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 58 z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie zasad funkcjo-
nowania i zasad bezpieczeństwa systemu informatycznego w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (OI.0210.1.2015)

l Zarządzenie nr  61 z dnia 15 września  2015 r. w sprawie polityki bezpieczeństwa danych osobowych w Dyrekcji Generalnej Lasów 
Państwowych (GK.0171.11.2015)

l Zarządzenie nr  62 z dnia 15 września  2015 r. w sprawie powołania Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej w Dyrekcji Generalnej Lasów 
Państwowych na 2015 rok (EK.0210.2.2015)

l Zarządzenie nr  63 z dnia 15 września  2015 r. w sprawie powołania Zespołu Projektowego do spraw Opracowania założeń/opisu funk-
cjonalności dla systemu informatycznego do zarządzania zasobami ludzkimi w Lasach Państwowych (GK.011.2.7.2015)

l Zarządzenie nr 64 z dnia 16 września 2015 r. w sprawie zasad sprzedaży drewna w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy 
Państwowe na 2016 rok (GM.800.6.2015) 

decYzJe dYreKtOrA GenerALneGO LASÓW pAŃStWOWYcH
(od 7 sierpnia 2015 r. do 22 września 2015 r.)

l Decyzja nr 73 z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego w siedzibie Dyrekcji Generalnej 
Lasów Państwowych w Warszawie przy ul. Grójeckiej 127, Sierpińskiego 1B i Sierpińskiego 3A (EA.2110.3.WZ/2015)

l Decyzja nr 74 z dnia 22 września 2015 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw Weryfikacji Depozytów w Dyrekcji Generalnej Lasów 
Państwowych (EK.3401.1.2015)
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zArzĄdzenie nr 61
dYreKtOrA GenerALneGO LASÓW pAŃStWOWYcH

z dnia 15 września 2015 r.

w sprawie polityki bezpieczeństwa danych osobowych 
w dyrekcji Generalnej Lasów państwowych

GK.0171.11.2015

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochro-
nie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.)  
i Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  
z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania 
danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, 
jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne 
służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r.  
Nr 100 poz. 1024) oraz § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa 
Leśnego Lasy Państwowe, nadanego Zarządzeniem nr 50 Ministra 
Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia  
18 maja 1994 r., zarządzam, co następuje:

§ 1
W celu:
1) ochrony danych osobowych przetwarzanych – przez osoby 

upoważnione – w formie tradycyjnej oraz w systemach infor-
matycznych;

2) zabezpieczenia danych osobowych przed dostępem osób 
nieuprawnionych;

3) ochrony danych osobowych przed ich zabraniem przez 
osoby nieuprawnione, przetwarzaniem z naruszeniem prze-
pisów prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub znisz-
czeniem –

wprowadza się do stosowania w Dyrekcji Generalnej Lasów 
Państwowych politykę bezpieczeństwa danych osobowych, zwaną 
w dalszej części „Polityką bezpieczeństwa”, która stanowi zbiór 
zasad i procedur obowiązujących przy przetwarzaniu i wykorzysty-
waniu danych osobowych, określonych niniejszym zarządzeniem.

§ 2
1. Zakres „Polityki bezpieczeństwa” obejmuje wszystkie obszary, w 

których przetwarzane są dane osobowe, tj. jakiekolwiek operacje 
wykonywane na danych osobowych, czyli utrwalanie, przecho-
wywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie.

2. „Polityka bezpieczeństwa” opisuje procedury bezpieczeństwa 
danych osobowych zawartych w zbiorach tradycyjnych (papiero-
wych) oraz w systemach informatycznych Dyrekcji Generalnej 
Lasów Państwowych, które określają granice dopuszczalnego 
zachowania wszystkich użytkowników systemu informatycznego 
Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych. „Polityka bezpieczeń-
stwa” zawiera również opis konsekwencji, jakie mogą ponieść 
osoby przekraczające określone granice, oraz procedury postę-
powania dla zapobiegania i minimalizowania skutków zagrożeń.

§ 3
„Polityka bezpieczeństwa” zapewnia ochronę wszystkich danych 

osobowych przetwarzanych w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwo-
wych przez osoby upoważnione.

§ 4
„Polityka bezpieczeństwa” zawiera:
1) wykaz budynków oraz pomieszczeń stanowiących obszar, 

gdzie przetwarzane są dane osobowe (załącznik nr 1);
2) wykaz zbiorów danych osobowych wraz ze wskazaniem 

programów zastosowanych do przetwarzania tych danych 
oraz zakresem zbiorów danych osobowych (załącznik nr 2);

3) sposób przepływu danych pomiędzy poszczególnymi syste-
mami (załącznik nr 3);

4) określenie środków technicznych i organizacyjnych niezbęd-
nych dla zapewnienia poufności, integralności i rozliczalności 
przetwarzanych danych (załącznik nr 4);

5) wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych 
(załącznik nr 5);

6) instrukcję postępowania w sytuacji naruszenia bezpieczeń-
stwa przetwarzania danych osobowych (załącznik nr 6);

7) wzór raportu z naruszenia bezpieczeństwa danych osobo-
wych w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych (załącznik 
nr 7). (Załączników nie drukujemy – przyp. red.).

§ 5
Instrukcję zarządzania systemem informatycznym służącym do 

przetwarzania danych osobowych stanowią instrukcje SILP.

§ 6
1. Administratorem danych jest Dyrekcja Generalna Lasów 

Państwowych reprezentowana przez Dyrektora Generalnego 
Lasów Państwowych.

2. Administrator danych realizuje zadania w zakresie ochrony danych 
osobowych przy udziale wydziału właściwego ds. kadr (w zakresie 
wskazanym w § 7), wydziału właściwego ds. administracji  
(w zakresie wskazanym w § 8), wydziału właściwego ds. informa-
tyki (w zakresie wskazanym w § 9), a także kierowników komórek 
organizacyjnych (w zakresie wskazanym w § 10), w tym zwłaszcza:
1) podejmuje decyzje o celach i środkach przetwarzania danych 

osobowych z uwzględnieniem przede wszystkim zmian  
w obowiązującym prawie, organizacji administratora danych 
oraz technik zabezpieczenia danych osobowych;

2) upoważnia poszczególne osoby do przetwarzania danych 
osobowych w określonym indywidualnym zakresie, odpowia-
dającym zakresowi ich obowiązków;

3) podejmuje odpowiednie działania w przypadku naruszenia 
lub podejrzenia naruszenia procedur bezpieczeństwa prze-
twarzania danych osobowych.

§ 7
Wydział właściwy ds. kadr realizuje zadania w zakresie nadzoru 

nad przestrzeganiem zasad ochrony danych osobowych w Dyrekcji 
Generalnej Lasów Państwowych, tj.:

1) sprawuje nadzór nad stosowaniem środków organizacyj-
nych, tj.:
1) prowadzi ewidencję osób upoważnionych,
2) przygotowuje upoważnienia do przetwarzania danych 

osobowych zgodnie z załącznikiem nr 5;
2) koordynuje – przy udziale wydziału właściwego ds. informa-

tyki – wewnętrzne audyty przestrzegania przepisów o 
ochronie danych osobowych;

3) przygotowuje projekty zgłoszeń rejestracyjnych i aktualiza-
cyjnych zbiorów danych oraz odpowiada za korespondencję 
z Generalnym Inspektorem oraz Biurem Generalnego 
Inspektora Ochrony Danych Osobowych;

4) przygotowuje projekty zmian niniejszego zarządzenia,  
w szczególności w przypadku zmian organizacyjnych  
w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych oraz zmian prze-
pisów o ochronie danych osobowych;

5) zapoznaje pracowników z procedurami przetwarzania 
danych osobowych.
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§ 8
Wydział właściwy ds. administracji realizuje zadania w zakresie 

nadzoru nad przestrzeganiem zasad ochrony danych osobowych  
w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, tj. sprawuje nadzór 
nad wdrożeniem stosownych środków technicznych w zakresie:

1) prawidłowego wydawania kluczy do pomieszczeń przetwa-
rzania danych;

2) prawidłowego zabezpieczenia pomieszczeń, w których prze-
twarzane są dane osobowe.

§ 9
Wydział właściwy ds. informatyki realizuje zadania w zakresie 

zarządzania systemem informatycznym i bieżącego nadzoru nad 
przestrzeganiem zasad ochrony danych osobowych w systemie 
informatycznym Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, w tym 
zwłaszcza:

1) zarządza systemem informatycznym, w którym przetwarzane 
są dane osobowe, posługując się hasłem dostępu do wszyst-
kich stacji roboczych z poziomu administratora;

2) przeciwdziała dostępowi osób niepowołanych do systemu 
informatycznego;

3) zakłada konta oraz przydziela uprawnienia upoważnionym 
użytkownikom zgodnie z przekazanym wnioskiem i na 
podstawie wewnętrznych regulacji dotyczących zarządzania 
systemami informatycznymi;

4) dokonuje wyrejestrowania użytkowników z systemu informa-
tycznego zgodnie z przekazanym wnioskiem i na podstawie 
wewnętrznych regulacji dotyczących zarządzania systemami 
informatycznymi; 

5) nadzoruje działanie mechanizmów uwierzytelniania użytkow-
ników oraz kontroli dostępu do danych osobowych;

6) w sytuacjach stwierdzenia naruszenia zabezpieczeń systemu 
informatycznego, informuje Administratora Danych o naru-
szeniu i podejmuje działania mające na celu usunięcie 
skutków naruszenia;

7) sprawuje nadzór nad:
a) wykonywaniem napraw, konserwacji oraz likwidacji urzą-

dzeń komputerowych, 
b) wykonywaniem kopii zapasowych, ich przechowywaniem 

oraz okresowym sprawdzaniem pod kątem ich dalszej 
przydatności do odtwarzania danych w przypadku awarii 
systemu informatycznego;

8) podejmuje działania służące zapewnieniu niezawodności 
zasilania komputerów, innych urządzeń mających wpływ na 
bezpieczeństwo przetwarzania danych oraz zapewnieniu 
bezpiecznej wymiany danych w sieci wewnętrznej i 
bezpiecznej teletransmisji.

§ 10
Kierownicy komórek organizacyjnych Dyrekcji Generalnej 

Lasów Państwowych:
1) nadzorują bezpieczeństwo przetwarzania danych osobo-

wych w swoich komórkach organizacyjnych, w tym sprawują 
nadzór nad wdrożeniem stosownych środków technicznych 
w zakresie prawidłowego zabezpieczenia danych w formie 
papierowej;

2) informują wydział właściwy ds. kadr o przetwarzaniu bądź 
zamiarze przetwarzania nowych zbiorów danych osobowych 
– nie ujętych w załączniku nr 2;

3) kierują do wydziału właściwego ds. kadr wnioski o zgłoszenie 
zbiorów danych osobowych do Generalnego Inspektora 
Ochrony Danych Osobowych;

4) składają wniosek (w formie pisemnej lub e-mailem) do 
wydziału właściwego ds. kadr o przygotowanie upoważnienia 
dla pracownika przystępującego do pracy na stanowisku, na 
którym przetwarzane są dane osobowe;

5) zgłaszają potrzebę odwołania lub zmiany upoważnienia do 
przetwarzania danych osobowych do wydziału właściwego 
ds. kadr.

§ 11
Każdy pracownik zobowiązany jest do:
1) przestrzegania zasad przetwarzania danych osobowych 

zapisanych w „Polityce bezpieczeństwa”,
2) przekazywania wydziałowi właściwemu ds. kadr wszelkich 

problemów związanych z ochroną danych osobowych,
3) informowania wydziału właściwego ds. kadr o zmianach 

zaistniałych w przetwarzanych zbiorach,
4) niezwłocznego powiadomienia wydziału właściwego ds. kadr 

w sytuacji, gdy pracownik uzna, że dane osobowe zostały 
bądź są bezprawnie przetwarzane.

§ 12
1. Wewnętrzne audyty, o których mowa w § 7 pkt 2, przeprowa-

dzane są nie częściej niż raz w roku.
2. Audyt przeprowadza się w celu:

1) stwierdzenia stanu wykonania przepisów o ochronie danych 
osobowych,

2) identyfikacji i oceny istniejących mechanizmów ochrony pod 
kątem ich zgodności z obowiązującymi wymaganiami praw-
nymi.

3. Audyt stanowi przegląd i ocenę działania środków organizacyj-
nych, fizycznych oraz technicznych w celu:
1) weryfikacji adekwatności zastosowanych środków;
2) sprawdzenia, czy system ochrony danych osobowych działa 

zgodnie z wprowadzonymi procedurami;
3) porównania zgodności z aktualnymi wymaganiami praw-

nymi;
4) oceny funkcjonowania przyjętych procedur.

4. Z przeprowadzonego audytu sporządza się raport, w szczegól-
ności wskazujący rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym  
a wymaganiami przepisów o ochronie danych osobowych.

§ 13
Procedury i zasady zawarte w niniejszym zarządzeniu oraz w 

jego załącznikach obowiązują wszystkich pracowników Dyrekcji 
Generalnej Lasów Państwowych. Obowiązują one także stażystów, 
praktykantów, zleceniobiorców oraz inne osoby, które mają dostęp 
do przetwarzania danych osobowych w Dyrekcji Generalnej Lasów 
Państwowych, jeżeli zobowiązały się pisemnie do ich przestrzega-
nia.

§ 14
Udostępnianie danych osobowych poza Dyrekcję Generalną 

Lasów Państwowych może wystąpić wyłącznie na wniosek, po 
uprzednim pisemnym wyrażeniu zgody przez osoby, których dane 
dotyczą, chyba że obowiązek ten wynika z przepisów prawa.

§ 15
1. We wszystkich przypadkach naruszenia lub podejrzenia naru-

szenia ochrony danych osobowych pracownik zobowiązany jest 
do działania zgodnie z „Instrukcją postępowania w sytuacji naru-
szenia ochrony danych osobowych” (załącznik nr 6).

2. Pracownik, który w przypadku naruszenia ochrony danych 
osobowych, zabezpieczeń systemu informatycznego lub 
uzasadnionego domniemania takiego naruszenia, nie podjął 
działania określonego w niniejszym zarządzeniu, a w szczegól-
ności nie powiadomił odpowiednich osób zgodnie z tymi zasa-
dami, ponosi konsekwencje prawne.

3. Przypadki nieuzasadnionego niewykonania obowiązków wyni-
kających z niniejszego zarządzenia mogą być potraktowane 
jako ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych.

§ 16
Tracą moc:
1) Zarządzenie nr 39 Dyrektora Generalnego Lasów Państwo-

wych z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie polityki bezpie-
czeństwa danych osobowych w Dyrekcji Generalnej Lasów 
Państwowych.
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2) Zarządzenie nr 18 z dnia 23 lutego 2015 r. zmieniające 
Zarządzenie nr 39 Dyrektora Generalnego Lasów Państwo-
wych z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie polityki bezpie-
czeństwa danych osobowych w Dyrekcji Generalnej Lasów 
Państwowych. 

3) Decyzja nr 37 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 
dnia 20 maja 2008 r. w sprawie wyznaczenia Administratora 
Bezpieczeństwa Informacji odpowiedzialnego za bezpie-
czeństwo danych osobowych w Dyrekcji Generalnej Lasów 
Państwowych.

 § 17
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW pAŃStWOWYcH

mgr inż. Adam Wasiak

zArzĄdzenie nr 64
dYreKtOrA GenerALneGO LASÓW pAŃStWOWYcH

z dnia 16 września 2015 r.

 w sprawie zasad sprzedaży drewna 
w państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy państwowe 

na 2016 rok

Gm.800.6.2015

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.  
o lasach (tekst jedn. 2014 r. Dz. U. poz. 1153) oraz § 6 Statutu 
Państwowego Gospodarstwa  Leśnego Lasy Państwowe, wprowa-
dzonego Zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zaso-
bów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r. – w wykonaniu 
zadania Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, określonego 
w § 8 ust. 1 pkt 5 Statutu, zarządzam, co następuje:

§ 1
1. Zarządzenie określa zasady sprzedaży drewna przez Skarb 

Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe 
na 2016 rok.

2. Użyte w niniejszych zasadach określenia oznaczają:
a) „przedsiębiorca” – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka 

organizacyjna, której ustawa przyznaje zdolność prawną, 
prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą 
lub zawodową;

b) „konsument” – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej 
niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą 
lub zawodową;

c) „Lasy Państwowe” albo „LP” – Państwowe Gospodarstwo 
Leśne Lasy Państwowe;

d) „RDLP” – regionalna dyrekcja Lasów Państwowych;
e) „GHG” – grupa handlowo-gatunkowa;

§ 2

Warunki ogólne 

1. Sprzedaż drewna prowadzona jest:
a) przez kierownika jednostki organizacyjnej Lasów Państwo-

wych (nadleśniczego, kierownika zakładu Lasów Państwo-
wych);

b) po cenie netto za 1 m3, powiększonej o należny podatek VAT;
2. Wydanie drewna następuje EXW (Ex Works) Incoterms 2010, 

przy leśnej drodze wywozowej po zrywce albo bez dokonanej 
zrywki, albo ze składnicy LP.

§ 3

procedury sprzedaży drewna

1. Wyróżnia się następujące procedury sprzedaży drewna dla 
przedsiębiorców:

a) dwuetapowa procedura sprzedaży drewna, w skład której 
wchodzą prowadzone w następującej kolejności:
– etap I – sprzedaż ofertowa w Portalu Leśno-Drzewnym 

(PL-D) z uwzględnieniem wielkości zakupu drewna, a 
następnie

– etap II – systemowe aukcje internetowe w aplikacji 
„e-drewno”; 

b) sprzedaż ofertowa w Portalu Leśno-Drzewnym (PL-D) dla 
przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje; 

c) aukcje internetowe w aplikacji „e-drewno”;
d) inne aukcje i submisje;
e) negocjacje handlowe;
f) na podstawie cennika sprzedaży detalicznej.

2. Przedsiębiorcy nabywają drewno po cenach, które wynikają z 
rozstrzygnięć procedur sprzedaży wymienionych w ust. 1. 

3. Przedsiębiorcy uprawnieni do wzięcia udziału w sprzedaży 
ofertowej w PL-D z uwzględnieniem wielkości zakupu drewna 
oraz sprzedaży ofertowej w PL-D dla przedsiębiorców realizu-
jących nowe inwestycje, określonych w ust. 1 pkt a tiret pierw-
szym i w ust. 1 pkt b, mogą zawierać bezterminowe umowy 
wieloletnie.

4. Dwuetapowa procedura sprzedaży drewna przeprowadzana jest 
jeden raz w roku. Przedsiębiorca może brać udział w jednym 
wybranym etapie (tylko I albo tylko II) albo w obu etapach (I i II) 
procedury dwuetapowej. Niezależnie od tego, czy przedsię-
biorca uczestniczy w jednym czy też obu etapach procedury, z 
chwilą ogłoszenia ostatecznych wyników II etapu procedury 
dwuetapowej dochodzi do zawarcia z przedsiębiorcą, który 
uzyskał przypis w którymkolwiek z etapów, jednej rocznej umowy 
sprzedaży drewna, o której mowa w § 5 ust. 1 poniżej.

5. Przedsiębiorca, który łącznie:
a) uzyska przypis drewna w I etapie procedury dwuetapowej 

(sprzedaży ofertowej w PL-D) na 2016 rok oraz
b) potwierdzi zawarcie umowy na 2016 rok zgodnie z § 5 ust. 6, 

oraz
c) złoży wniosek w trybie i terminie wyznaczonym przez Lasy 

Państwowe
będzie miał prawo do uzyskania przypisu drewna w sprzedaży 
ofertowej na 2017 rok w ilościach, GHG i cenach obowiązują-
cych w tej procedurze na 2017 rok oraz jednostkach organiza-
cyjnych LP tożsamych z przypisem drewna na 2016 rok. 
Jednostki organizacyjne LP, po stwierdzeniu spełnienia ww. 
warunków, przyznają uprawnienie do przypisu drewna na 2017 
rok, co zostanie uwidocznione na koncie przedsiębiorcy w PL-D.
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6. Do uczestnictwa w procedurze wyszczególnionej w  ust. 1 pkt d 
uprawnieni są nabywcy spełniający określone kryteria podane 
w regulaminach i zasadach ustalonych przez kierownika 
jednostki organizacyjnej LP, organizującego aukcję lub 
submisję. Nadzór nad prawidłowym ustaleniem zasad powyż-
szej procedury oraz jej przebiegiem sprawuje właściwy dyrektor 
regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych.

7. Ceny drewna do procedur wyszczególnionych w ust. 1 pkt a, b, 
c ustala kierownik jednostki organizacyjnej Lasów Państwo-
wych w porozumieniu z dyrektorem RDLP.

8. Ceny drewna do procedur wyszczególnionych w ust. 1 pkt a, b, 
c ustalane są w układzie GHG w poszczególnych nadleśnic-
twach/zakładach Lasów Państwowych, grupach nadleśnictw 
RDLP lub w RDLP. Wykaz GHG ogłaszany jest przez Dyrektora 
Generalnego Lasów Państwowych na stronie internetowej 
PL-D www.drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno.

9. Ceny drewna do procedur wyszczególnionych w ust. 1 pkt a, b, 
c, w których przedmiotem sprzedaży są grupy handlowe zawie-
rające więcej niż jedną klasę jakości i grubości, określa się dla 
najniższej klasy jakości i grubości, z wyjątkiem drewna  
W_STANDARD oraz drewna kłodowanego iglastego  
WK_STANDARD, W_WCDK_1, W_WCDK_12, gdzie cenę 
określa się odpowiednio dla sortymentów: WC01 (GHG drewno 
wielkowymiarowe) i WCK1 (GHG drewno kłodowane). Dla 
pozostałych klas jakości i grubości ceny ustalane są na 
podstawie przeliczników jednakowych dla całego kraju. Wykaz 
przeliczników znajduje się na stronie internetowej PL-D www.
drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno.

10. Ceny drewna do procedur wyszczególnionych w ust. 1 pkt d, e, 
f ustala kierownik jednostki organizacyjnej Lasów Państwo-
wych.

11. W przypadku nieskutecznej sprzedaży drewna na aukcjach 
internetowych w aplikacji „e-drewno” dopuszcza się, dla okre-
ślonej partii drewna, korektę cen minimalnych w dół i powtó-
rzenie sprzedaży drewna w tej procedurze. Decyzja o korekcie 
cen może być dokonana za zgodą dyrektora regionalnej 
dyrekcji LP.

12. Procedurę negocjacji handlowych można stosować do drewna 
niesprzedanego w co najmniej jednej aukcji internetowej w apli-
kacji „e-drewno” oraz w innych uzasadnionych przypadkach.

13. Negocjacje handlowe ze strony Lasów Państwowych prowadzi 
komisja powołana decyzją kierownika jednostki organizacyjnej, 
składająca się z co najmniej trzech osób. Z negocjacji sporzą-
dzany jest protokół zawierający ustalenia komisji z przedsię-
biorcą, zatwierdzany przez kierownika jednostki organizacyjnej 
Lasów Państwowych.

14. Szczegółowe zasady uczestnictwa w poszczególnych procedu-
rach sprzedaży drewna zawarte są w regulaminach, których 
pełna treść udostępniana jest do publicznej wiadomości na 
stronie internetowej PL-D www.drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno, 
w siedzibach nadleśnictw i zakładów Lasów Państwowych.

15. Konsumenci nabywają drewno wyłącznie w nadleśnictwie lub 
zakładzie Lasów Państwowych na podstawie cennika sprze-
daży detalicznej.

§ 4

Oferty sprzedaży, pule drewna

1. Roczna oferta sprzedaży drewna na dany rok zawiera następu-
jące pule:
a) ofertową z przeznaczeniem na dwuetapową procedurę 

sprzedaży drewna (etapy I i II) oraz sprzedaż ofertową w 
PL-D dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje,

b) na inne aukcje i submisje,
c) do sprzedaży detalicznej,
d) na potrzeby własne jednostek organizacyjnych Lasów 

Państwowych.
2. Drewno niesprzedane:

a) w ramach sprzedaży ofertowej w PL-D z uwzględnieniem 
wielkości zakupu drewna powiększa ofertę sprzedaży na 
systemowe aukcje internetowe w aplikacji „e-drewno”;

b) na systemowej aukcji internetowej w aplikacji „e-drewno” jest 
wystawiane na aukcji internetowej w aplikacji „e-drewno”;

c) w sprzedaży ofertowej w PL-D dla przedsiębiorców realizują-
cych nowe inwestycje jest wystawiane na aukcji internetowej 
w aplikacji „e-drewno”;

d) na aukcji internetowej w aplikacji „e-drewno” może być skie-
rowane ponownie na aukcję internetową w aplikacji 
„e-drewno”, sprzedane w procedurze negocjacji handlowych 
lub przesunięte do puli detalicznej;

e) na podstawie cennika sprzedaży detalicznej może być skie-
rowane na aukcję internetową w aplikacji „e-drewno”.

3. Oferta sprzedaży drewna na dany rok, z podziałem na pule 
wymienione w ust. 1, jest ogłaszana przez Dyrektora General-
nego LP na stronie internetowej PL-D www.drewno.zilp.lasy.gov.
pl/drewno.

§ 5

umowy, zabezpieczenie interesów Skarbu państwa

1. Z chwilą ogłoszenia ostatecznych wyników II etapu procedury 
dwuetapowej dochodzi do zawarcia z przedsiębiorcą, który 
uzyskał przypis w którymkolwiek z etapów procedury dwueta-
powej, jednej rocznej umowy sprzedaży drewna.

2. Zawarta w wyniku procedury dwuetapowej umowa roczna obej-
muje sprzedaż ilości drewna przypisanej danemu przedsiębiorcy 
łącznie w ostatecznych wynikach obu etapów procedury, po 
cenach średnioważonych, wyliczonych dla danego przedsię-
biorcy w poszczególnych GHG na poziomie nadleśnictwa albo 
zakładu LP. Dla GHG,  zawierających więcej niż jedną klasę 
jakości i grubości, ceny sortymentów ustalane będą na podstawie 
przeliczników sortymentowych, o których mowa w § 3 ust. 9. 
Szczegółowy opis wyliczania cen średnioważonych zostanie 
zawarty w odpowiednich regulaminach sprzedaży. 

3. W przypadku sprzedaży ofertowej w PL-D dla przedsiębiorców 
realizujących nowe inwestycje umowę sprzedaży uznaje się za 
zawartą w chwili ogłoszenia wyników drugiej fazy.

4. W przypadku aukcji internetowej w aplikacji „e-drewno” umowa 
zostaje zawarta w chwili zakończenia aukcji.

5. W przypadku pozostałych procedur zawarcie umowy następuje 
w chwili określonej w regulaminie danej procedury.

6. Po zawarciu umowy w wyniku procedur wymienionych w § 3  
ust. 1 pkt a, b i c, strony zobowiązane są potwierdzić zawarcie 
umowy sprzedaży drewna na piśmie. Terminy na potwierdzenie 
zawarcia umowy sprzedaży drewna określone są w regulami-
nach poszczególnych procedur. Tryb zawarcia umowy w pozo-
stałych procedurach sprzedaży określa kierownik jednostki w 
regulaminie tych procedur.

7. Wydanie drewna kupującemu może nastąpić wyłącznie po uisz-
czeniu należności za wydawane drewno w formie przedpłaty 
albo po złożeniu zabezpieczenia przez kupującego.

8. Kupujący za odroczonym terminem zapłaty ma obowiązek 
zabezpieczenia interesów Skarbu Państwa. Przyjmuje się niżej 
wymienione formy zabezpieczenia należności z tytułu sprze-
daży drewna:
a) gwarancja bankowa,
b) ubezpieczenie na koszt kupującego,
c) factoring pełny (koszt factoringu obciąża kupującego),
d) cesja praw z lokaty,
e) kaucja pieniężna,
f) inne formy zabezpieczenia płatności zaproponowane przez 

bank, dające gwarancje zabezpieczenia interesów Skarbu 
Państwa.

Dopuszcza się ustalenie przez strony innej formy zabezpiecze-
nia należności z tytułu sprzedaży drewna niż wymienione, nale-
życie zabezpieczającej interesy Skarbu Państwa.
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9. Przy sprzedaży detalicznej obowiązuje przedpłata.
10. Kupujący, zawierając umowę sprzedaży w procedurach wymie-

nionych w § 3 ust. 1 pkt a,  b, c, i e, który zabezpieczy w pełni 
należności przysługujące Skarbowi Państwa, może wybrać 
odroczony termin płatności za zakupione drewno wynoszący 
standardowo: 14 dni albo 21 dni, albo 30 dni. 

11. Za zgodą kierownika jednostki organizacyjnej LP właściwej dla 
rozliczenia umowy dopuszcza się przyjęcie w umowie innego 
terminu płatności. W przypadku wydłużenia terminu płatności 
powyżej 30 dni na wniosek kupującego złożony po zawarciu 
umowy, sprzedawcy będą należne odsetki zgodnie z aktualnie 
obowiązującymi uregulowaniami prawnymi w tym zakresie.

12. Bez względu na umowny termin płatności w przypadku przed-
płaty lub zapłaty należności w terminie do 14 dni od daty wysta-
wienia faktury ma zastosowanie skonto. Skonto (upust) nie ma 
zastosowania w sprzedaży detalicznej. Wysokość skonta i 
zasady jego stosowania podawane są w odrębnym komuni-
kacie na stronie internetowej PL-D www.drewno.zilp.lasy.gov.
pl/drewno.

13. W przypadku, gdy przedsiębiorca dokonujący zakupów na 
zasadzie przedpłaty odbierze drewno o wartości przekracza-
jącej wysokość przedpłaty, będzie on zobowiązany do zapłaty 
kwoty niedopłaty w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury 
na kwotę niedopłaty. Zapłata kwoty niedopłaty w tym terminie 
nie wyłącza zastosowania skonta i nie powoduje powstania 
obowiązku zapłaty odsetek za opóźnienie oraz rekompensaty w 
wysokości równowartości 40 EURO.

14. Odbiór i przygotowanie drewna powinno następować zgodnie z  
ustalonym przez strony harmonogramem. W przypadku braku 
harmonogramu strony zobowiązane są do sukcesywnej reali-
zacji umowy rozliczanej w okresach miesięcznych. Odbiór 
drewna niezgodny z powyższymi zasadami upoważnia sprze-
dawcę do pomniejszenia ilości drewna określonej umową o 
ilość nieodebranego drewna, nieprzygotowanie drewna do 
sprzedaży przez sprzedawcę upoważnia kupującego do rezy-
gnacji z zakupów o ilość, jaka nie została przygotowana. 
Zmiany do ustalonego harmonogramu wymagają formy 
pisemnej i są możliwe do wprowadzenia za zgodą stron.

15. Odchylenie ilościowe w realizacji umowy wynosi +/-5%. Jeżeli 
stopień realizacji sprzedaży drewna ustalonej umową wyniesie 
poniżej 95%, sprzedawca lub kupujący zapłaci drugiej stronie 
karę umowną w wysokości 5% wartości netto nieprzygotowa-
nego do sprzedaży lub nieodebranego drewna.

16. Kary umowne naliczane są przez strony po zakończeniu okresu 
obowiązywania umowy.

17. Wartość netto, o której mowa w ust. 15, wylicza się poprzez 
przemnożenie ilości nieprzygotowanego do sprzedaży lub 
nieodebranego drewna (po uwzględnieniu dopuszczalnego 
odchylenia) i średnioważonej ceny ze wszystkich GHG w 
umowie. Do wyliczenia kary umownej w umowach sprzedaży 
podaje się cenę 1 m3 drewna jako iloraz wartości umowy i jej 
ilości całkowitej.

18. W razie wystąpienia innych niż siła wyższa zdarzeń, niezależ-
nych od stron umowy sprzedaży, uniemożliwiających przygoto-
wanie lub odbiór drewna, a mających wpływ na terminową reali-
zację umowy, jeżeli stopień realizacji umowy wyniesie nie mniej 
niż  80%, strony mogą zgodnie – na podstawie aneksu – 
wydłużyć termin realizacji umowy.

19. W przypadku, gdy niewykonanie ilościowe umowy jest mniejsze 
od 20 m3, a jednocześnie przekracza pięcioprocentowe odchy-
lenie, o którym mowa w ust. 15, należy odstąpić od naliczenia 
kary umownej za niewykonanie umowy.

20. Postanowienia z ust. 19 nie stosuje się w przypadku zawarcia 
umowy na ilość drewna mniejszą od 20 m3 drewna.

§ 6

postanowienia końcowe

1. W sprawach związanych ze sprzedażą drewna Dyrektor Gene-
ralny Lasów Państwowych wydaje stosowne decyzje, komuni-
katy i wytyczne.

2. Regulaminy funkcjonowania procedur sprzedaży drewna wymie-
nionych w § 3 ust. 1 pkt a, b, c określane są decyzją Dyrektora 
Generalnego Lasów Państwowych. Regulaminy procedur 
wymienionych w § 3 ust. 1 pkt d, e, f określa odpowiednio 
dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych lub kierownik 
jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych.

3. W przypadku wystąpienia gradacji szkodliwych owadów, 
powodzi, suszy, wiatrołomów, śniegołomów lub innych zjawisk 
klęskowych Dyrektor Generalny Lasów Państwowych może 
wprowadzić odmienne uregulowania doraźne w celu zagospo-
darowania drewna pozyskanego w wyniku tych zjawisk.

4. Kupujący może składać reklamacje ilościowe i jakościowe na 
zakupione drewno w terminie 14 dni od daty wystawienia doku-
mentu wydania drewna, a w przypadku wad, których efektem 
może być szybko postępująca deprecjacja drewna (sinizna, 
brunatnica, zaparzenie) w terminie 5 dni od daty wystawienia 
dokumentu wydania drewna. Reklamacja ilościowa z tytułu błęd-
nego pomiaru przysługuje jedynie w przypadku surowca mierzo-
nego w pojedynczych sztukach. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi 
nie później niż 14 dni od daty zgłoszenia.

§ 7
Z dniem podpisania niniejszego zarządzenia traci moc Zarzą-

dzenie nr 59 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 
13 października 2014 roku w sprawie zasad sprzedaży drewna w 
Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (GM-900-7/14) 
z zastrzeżeniem, że do procedur sprzedaży drewna rozpoczętych 
przed tym dniem oraz do umów zawartych w wyniku tych procedur 
stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 8
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW pAŃStWOWYcH

                mgr  inż. Adam Wasiak
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NARADA DYREKTORÓW 
reGiOnALnYcH dYreKcJi LASÓW pAŃStWOWYcH 

Nagórzyce, 1 września 2015 r.

Gd.O.0050.4.2015

Naradę prowadził  dyrektor generalny  Lasów państwowych  
Adam Wasiak.

W naradzie ponadto uczestniczyli: Krzysztof Janeczko, 
Wiesław Krzewina i Janusz zaleski – zastępcy dyrektora gene-
ralnego LP, dyrektorzy zakładów o zasięgu krajowym, naczelnicy i 
pracownicy Dyrekcji Generalnej LP.

dyr. A. Wasiak przedstawił porządek dzienny narady:
1. Wyniki ekonomiczne po siedmiu miesiącach 2015 r., budowa 

prowizorium Planu finansowo-gospodarczego na 2016 rok. 
2. Omówienie zarządzenia w sprawie infrastruktury drogowej i 

ekspertyz z tego zakresu.
3. Informacja dyrektorów regionalnych dyrekcji LP dotycząca 

sytuacji w zakresie usług leśnych oraz omówienie projektu 
zarządzenia DGLP w sprawie jednolitych zasad zamawiania 
i realizacji usług leśnych. 

4. Sprawy różne.

Ad 1. 
nacz.  J. piekutin przedstawił wyniki ekonomiczne LP po sied-

miu miesiącach 2015 r. w odniesieniu do  Planu finansowo-gospo-
darczego LP na 2015 r., według RDLP i w porównaniu z 
analogicznym okresem roku  poprzedniego:

– przychody,
– koszty,
– wynik finansowy.
Omówił należności i zobowiązania krótkoterminowe, zwracając 

uwagę na ich wzrost.
Dokonał analizy stanu środków pieniężnych w jednostkach 

organizacyjnych LP w okresie ostatnich czterech lat – obserwuje 
się tendencję spadkową. 

Omówił stan zatrudnienia w LP, środki na wynagrodzenia i prze-
ciętne miesięczne wynagrodzenie. 

Przedstawił zaawansowanie realizacji planu nakładów na środki 
trwałe (wynosi 26%) według źródeł finansowania. 

dyr. K. Janeczko poinformował o możliwości realizacji dodatko-
wych zadań z zakresu gospodarki leśnej z ponadplanowych przy-
chodów. Zapowiedział również potrzebę przeprowadzenia symulacji 
wyniku finansowego w najbliższym czasie. 

dyr. A. Wasiak w podsumowaniu powyższego punktu podkre-
ślił, że priorytetem jest realizacja zadań gospodarki leśnej. Poinfor-
mował o spotkaniu z przedstawicielami central związkowych 
działających w LP, które odbędzie się w dniu 4 września 2015 r. 

Ad 2. 
dyr. W. Krzewina we wprowadzeniu do tematyki infrastruktury 

drogowej w LP podkreślił, że Zarządzenie nr 57 Dyrektora General-
nego LP z 2015 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji wyznaczania 
docelowej sieci drogowej nadleśnictwa” stanowi istotne narzędzie 
wspierające proces decyzyjny, uwzględniające analizy prze-
strzenne i optymalizację kosztów.

nacz. p. młynarczyk poinformował o wynikach pracy zespołu 
projektowego do spraw „Optymalizacji infrastruktury drogowej”, 
powołanego w ramach „Strategii Państwowego Gospodarstwa Leś-
nego Lasy Państwowe na lata 2014–2030”.  Zwrócił uwagę na 
kwestię ekspertyz docelowej sieci drogowej nadleśnictw wykona-
nych po dniu 1 stycznia 2009 r. – nadleśnictwa posiadające takie 
ekspertyzy są zobowiązane do dostosowania ekspertyz do wymo-
gów Instrukcji w terminie do 30 czerwca 2017 r. Nadleśnictwa, które 
posiadają ekspertyzy docelowej sieci drogowej nadleśnictwa wyko-
nane przed 1 stycznia 2009 r.  albo nie posiadają takich opracowań, 

zapewniają wykonanie nowych ekspertyz zgodnie z wymogami 
Instrukcji do dnia 31 grudnia 2019 r., a jeżeli plan urządzenia lasu 
danego nadleśnictwa obowiązuje do dnia 31 grudnia 2019 r., to 
opracowanie należy wykonać do 30 czerwca 2018 r. Ekspertyza 
drogowa ma zawierać docelową sieć drogową na okres 30 lat.  
Należy uwzględniać inwestycje wspólne związane z siecią drogową. 
Uzgodnienie połączeń dróg leśnych pomiędzy jednostkami jest 
koordynowane przez RDLP i musi mieć formę pisemną. Podkreślił, 
że karta ewidencyjna drogi leśnej jest jednolita dla wszystkich 
jednostek organizacyjnych LP.  

Ad 3.
dyr. W. Krzewina omówił zagadnienie jednolitych zasad zama-

wiania usług leśnych w jednostkach organizacyjnych Państwowego 
Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. Rynek ten szybko rośnie 
w ostatnich latach i jego wartość wynosi 3,5 mld zł. Obecnie istnieje 
wiele indywidualnych rozwiązań w zakresie zamawiania usług leś-
nych, nie stosuje się jednolitego wzoru umowy i SIWZ, brak jest 
skutecznych mechanizmów eliminowania nieuczciwej konkurencji i 
stwierdza się przypadki niewłaściwej organizacji prac leśnych. 
Poruszył kwestie zgłaszane przez zakłady usług leśnych, w tym 
m.in. ustalanie wielkości pakietów, umowy wieloletnie czy roczne, 
pakiety kompleksowe czy specjalistyczne, kryteria pozacenowe, 
stawki i wycenę wartości pakietów, kształtowanie poziomu cen, 
kary umowne, niedostatek współpracy i konsultacji.  Przypomniał, 
że  zarządzeniem nr 20 Dyrektora Generalnego LP z roku 2015 
został powołany zespół zadaniowy do opracowania jednolitych 
zasad zamawiania usług leśnych w jednostkach organizacyjnych 
PGL LP. Zakłada się, że opracowanie jednolitych zasad pozwoli na 
podniesienie jakości prac leśnych, umożliwi wprowadzenie mecha-
nizmów ograniczających nieuczciwą konkurencję i ułatwi standary-
zację oceny jakości prac leśnych. Przyjmuje się, że zasady te mogą 
być w określonym zakresie indywidualizowane i modyfikowane.  
Nowe zasady odnoszą się do SIWZ-u, umowy, opisu podstawo-
wych prac leśnych, procedury odbioru, wytycznych i komentarza 
prawnego. Projekt zarządzenia w tej sprawie zostanie przedłożony 
dyrektorowi generalnemu LP. 

dyr. t. Krawczyk  omówił szczegółowe rozwiązania zapropono-
wane przez zespół zadaniowy w odniesieniu do podziału zamówie-
nia na części, wadium, zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy, polisy OC wymaganej przed zawarciem umowy, systemu 
rozliczeń, koszyków grupujących prace dla jednolitych stawek. 
Omówił warunki udziału w postępowaniu, kryteria oceny ofert (w 
tym klauzule środowiskowe i społeczne) oraz zwrócił uwagę na 
szczegółowy komentarz stanowiący załącznik do zarządzenia, 
zawierający praktyczne informacje o stosowaniu prawa zamówień 
publicznych i zamawiania usług leśnych. 

dyr. W. Krzewina w podsumowaniu powyższego zagadnienia 
podkreślił, że jednolite zasady zamawiania usług leśnych w jednost-
kach LP są ważnym krokiem w kierunku standaryzacji, uwzględ-
niają specyfikę jednostek oraz samodzielność i kreatywność 
kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych. Oczekuje 
się, że zostaną osiągnięte korzyści efektu skali i synergii. 

W dyskusji na powyższy temat udział wzięli wszyscy dyrek-
torzy rdLp. Poruszono następujące sprawy: opracowania norma-
tywów czasu pracy przy wykonywaniu prac leśnych, zatrudniania 
pracownika o wykształceniu leśnym do nadzorowania prac, wielko-
ści i organizacji firm, podwykonawstwa, stawek, zabezpieczeń 
umów, kar, pozyskania harwesterami.  

Podkreślano, że zarządzenie jest potrzebne, a jego projekt – 
według uzyskanych informacji – jest dobrze oceniany przez zakłady 
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usług leśnych. Postulowano, aby zarządzenie miało charakter 
wytycznych, uwzględniało możliwość dostosowania do lokalnych 
uwarunkowań i zapewniało większą koordynację ze strony RDLP.  
Zwracano uwagę na konieczność dobrej współpracy z zakładami 
usług leśnych.          

Dyrektorzy RDLP przedstawili sytuację na rynku usług leśnych 
na terenie poszczególnych regionalnych dyrekcji LP, w tym przewi-
dywany wzrost stawek na usługi leśne w 2016 r. w kontekście 
uwarunkowań ekonomicznych. 

dyr. A. Wasiak podsumował powyższe zagadnienie, stwierdza-
jąc, że to ważny temat dla LP, a omawiane zarządzenie ma uspraw-
nić współpracę z firmami leśnymi. W dniu 3 września br. planowane 
jest spotkanie z przedstawicielami firm leśnych. 

Ad 4. 
Sprawy różne:
dyr. J. zaleski nawiązał do komentarzy, które ukazały się w 

mediach w związku z publikacją przez NIK „Informacji o wynikach 
kontroli gospodarki finansowej Lasów Państwowych”,  wyjaśniając, 
że ww. Informacja podaje, iż nakłady na hodowlę i ochronę lasu w 
badanym okresie stanowiły 13% kosztów PGL LP, podczas gdy 
faktycznie wynosiły ponad 20% kosztów.

dyr. m. turczyk  przedstawił plan promocyjny CILP na 2016 r. 
Podejmowane działania będą odbywały się pod hasłem „Las – 
dobre sąsiedztwo” i mają pokazać, jak LP zaspokajają zapotrzebo-
wanie wszystkich interesariuszy oraz informować, czym jest 
zrównoważona gospodarka leśna. Grupy docelowe to politycy, 
młodzież i nauczyciele, turyści, media, przedsiębiorcy leśni i prze-
mysł drzewny. W realizacji powyższej kampanii promocyjnej planuje 
się udział jednostek LP. 

dyr. A. Wasiak omówił sytuację medialną wokół LP po opubliko-
waniu przez NIK „Informacji o wynikach kontroli gospodarki finan-
sowej Lasów Państwowych”. Poinformował, że następna narada 
dyrektorów RDLP odbędzie się w dniach 7–9 października 2015 r.    

 

notowała                                                                     
Anna Trzeciak

Akceptuję:

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW pAŃStWOWYcH

mgr inż. Adam Wasiak



10 BILP 10/2015

SprzedAż nierucHOmOści

nierucHOmOści przeznAczOne dO SprzedAżY,
zAtWierdzOne przez dYreKtOrA GenerALneGO LASÓW pAŃStWOWYcH

Lp.
nazwa nadleśnictwa,

obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

nazwa obrębu 
ewidencyjnego,

gmina,
adres nieruchomości

nr ewidencyjny działki,
nr KW,

pow. działki (m2)
rodzaj zabudowy

i sposób zagospodarowania

1. Borki
Węgorzewo
25d (cz.)

Pochwałki
Budry
Maryszki 3
11-606 Budry

25/8
OL2G/00019217/2
1937

budynek mieszkalny,  
jednorodzinny, pustostan
wraz z budynkiem 
gospodarczym

2. Borki
Przerwanki
313gx

Kruklanki
Kruklanki
Osiedle Boreckie 4/15
11-612 Kruklanki

313/40
OL1G/00032968/1
28994 
(udział 16/1000)

samodzielny lokal mieszkalny 
w budynku wielorodzinnym 
wraz z przynależną częścią 
budynku gospodarczego, 
pustostan

3. Maskulińskie
Maskulińskie 
150Af

Karwica
Ruciane-Nida
Karwica 53
12-220 Ruciane Nida

1150/31
OL1P/00024565/6
1485

budynek mieszkalny,  
jednorodzinny, zasiedlony 
wraz z dwoma budynkami 
gospodarczymi

4. Żednia
Zajma
370o (cz.), i (cz.)

Żednia
Michałowo
Żednia 5A/1
16-050 Żednia

212/15
BI1B/00107826/4
4011
(udział 8638/116124)

samodzielny lokal mieszkalny, 
zasiedlony  
wraz z boksem garażowym 
i udziałem 
w zagospodarowaniu terenu

5. Żednia
Zajma
370o (cz.), i (cz.)

Żednia
Michałowo
Żednia 5A/2
16-050 Żednia

212/15
BI1B/00107826/4
4011
(udział 9762/116124)

samodzielny lokal mieszkalny, 
zasiedlony wraz z boksem 
garażowym i udziałem 
w zagospodarowaniu terenu

6. Żednia
Zajma
370o (cz.), i (cz.)

Żednia
Michałowo
Żednia 5A/3
16-050 Żednia

212/15
BI1B/00107826/4
4011
(udział 7062/116124)

samodzielny lokal mieszkalny, 
zasiedlony  
wraz z boksem garażowym 
i udziałem 
w zagospodarowaniu terenu

7. Żednia
Zajma
370o (cz.), i (cz.)

Żednia
Michałowo
Żednia 5A/4
16-050 Żednia

212/15
BI1B/00107826/4
4011
(udział 8342/116124)

samodzielny 
lokal mieszkalny, zasiedlony 
wraz z boksem garażowym 
i udziałem 
w zagospodarowaniu terenu

8. Żednia
Zajma
370o (cz.), i (cz.)

Żednia
Michałowo
Żednia 5A/5
16-050 Żednia

212/15
BI1B/00107826/4
4011
(udział 11792/116124)

samodzielny 
lokal mieszkalny, zasiedlony 
wraz z boksem garażowym 
i udziałem 
w zagospodarowaniu terenu

9. Żednia
Zajma
370o (cz.), i (cz.)

Żednia
Michałowo
Żednia 5A/6
16-050 Żednia

212/15
BI1B/00107826/4
4011
(udział 9482/116124)

samodzielny 
lokal mieszkalny, zasiedlony 
wraz z boksem garażowym 
i udziałem 
w zagospodarowaniu terenu

10. Żednia
Zajma
370o (cz.), i (cz.)

Żednia
Michałowo
Żednia 5A/9
16-050 Żednia

212/15
BI1B/00107826/4
4011
(udział 8632/116124)

samodzielny 
lokal mieszkalny, zasiedlony 
wraz z boksem garażowym 
i udziałem 
w zagospodarowaniu terenu

regionalna dyrekcja Lasów państwowych białystok

Dokończenie tabeli na str. 11
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Dokończenie tabeli ze str. 10

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

11. Żednia
Zajma
370o (cz.), i (cz.)

Żednia
Michałowo
Żednia 5A/10
16-050 Żednia

212/15
BI1B/00107826/4
4011
(udział 8542/116124)

samodzielny 
lokal mieszkalny, zasiedlony 
wraz z boksem garażowym 
i udziałem 
w zagospodarowaniu terenu

12. Żednia
Zajma
370o (cz.), i (cz.)

Żednia
Michałowo
Żednia 5A/11
16-050 Żednia

212/15
BI1B/00107826/4
4011
(udział 10188/116124)

samodzielny 
lokal mieszkalny, zasiedlony 
wraz z boksem garażowym 
i udziałem 
w zagospodarowaniu terenu

13. Głęboki Bród
Głęboki Bród
426x (cz.)

Frącki
Giby
Głęboki Bród 5/1
16-506 Głęboki Bród

426/15
SU1N/00000008/5
623

budynek mieszkalny,  
jednorodzinny w zabudowie 
bliźniaczej, zasiedlony 
wraz z budynkiem 
gospodarczym

14. Głęboki Bród
Głęboki Bród
426x (cz.)

Frącki
Giby
Głęboki Bród 5/2
16-506 Głęboki Bród

426/14
SU1N/00000008/5
878

budynek mieszkalny, 
jednorodzinny w zabudowie 
bliźniaczej, zasiedlony 
wraz z budynkiem 
gospodarczym

zatwierdzam:

z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO

LASÓW pAŃStWOWYcH

mgr inż. Wiesław Krzewina
zAStępcA dS. StrAteGii, 
OrGAnizAcJi i rOzWOJu

Warszawa, 21 września 2015 r.

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. Kościerzyna
Kościerzyna
218b

10
Kościerzyna
ul. Wierzysko 49/1
83-400 Kościerzyna

218/2
GD1E/00028929/1
4206
(udział 3944/10000)

samodzielny lokal mieszkalny, 
zasiedlony 
wraz z pomieszczeniem 
w budynku gospodarczym 
oraz udziałem 
w ogrodzeniu i pompie 

2. Kościerzyna
Kościerzyna
218b

10
Kościerzyna
ul. Wierzysko 49/2
83-400 Kościerzyna

218/2
GD1E/00028929/1
4206
(udział 3696/10000)

samodzielny lokal mieszkalny, 
zasiedlony 
wraz z pomieszczeniem 
w budynku gospodarczym 
oraz udziałem 
w ogrodzeniu i pompie 

regionalna dyrekcja Lasów państwowych Gdańsk

Dokończenie tabeli na str. 12
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Lp.
nazwa nadleśnictwa,

obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

nazwa obrębu 
ewidencyjnego,

gmina,
adres nieruchomości

nr ewidencyjny działki,
nr KW,

pow. działki (m2)
rodzaj zabudowy

i sposób zagospodarowania

3. Kościerzyna
Kościerzyna
218b

10
Kościerzyna
ul. Wierzysko 49/3
83-400 Kościerzyna

218/2
GD1E/00028929/1
4206
(udział 2360/10000)

samodzielny lokal mieszkalny, 
zasiedlony 
wraz z pomieszczeniem 
w budynku gospodarczym 
oraz udziałem 
w ogrodzeniu i pompie 

zatwierdzam:

z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO

LASÓW pAŃStWOWYcH

mgr inż. Wiesław Krzewina
zAStępcA dS. StrAteGii, 
OrGAnizAcJi i rOzWOJu

Warszawa, 17 września 2015 r.

Dokończenie tabeli ze str. 11

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. Kup
Popielów
251m (cz.)

Kolonia Popielowska
Popielów
Kolonia Popielowska,
ul. Odrzańska 10a
46-090 Popielów

251/5
OP1B/00028438/3
2787

budynek mieszkalny, 
jednorodzinny, pustostan 
wraz z dwoma budynkami 
gospodarczymi studnia, 
szambo gnojownik, 
sieć wodociągowa
i kanalizacyjna, śmietnik, 
ogrodzenie i komunikacja

2. Siewierz
Łysa Góra
208b01

Brudzowice
Siewierz
Brudzowice, 
ul. Leśniczówka 5/1
42-470 Siewierz

1778/2
CZ1Z/00058338/1
3895 
(udział 50/100)

samodzielny 
lokal mieszkalny, zasiedlony 
wraz z udziałem 
w budynku gospodarczym, 
kotłem c.o. 
i udziałem w sieciach

3. Siewierz
Łysa Góra
208b01

Brudzowice
Siewierz
Brudzowice, 
ul. Leśniczówka 5/2
42-470 Siewierz

1778/2
CZ1Z/00058338/1
3895 
(udział 50/100)

samodzielny 
lokal mieszkalny, zasiedlony 
wraz z udziałem 
w budynku gospodarczym, 
kotłem c.o. 
i udziałem w sieciach

zatwierdzam:

z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO

LASÓW pAŃStWOWYcH

mgr inż. Wiesław Krzewina
zAStępcA dS. StrAteGii, 
OrGAnizAcJi i rOzWOJu

Warszawa, 21 września 2015 r.

regionalna dyrekcja Lasów państwowych Katowice
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Lp.
nazwa nadleśnictwa,

obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

nazwa obrębu 
ewidencyjnego,

gmina,
adres nieruchomości

nr ewidencyjny działki,
nr KW,

pow. działki (m2)
rodzaj zabudowy

i sposób zagospodarowania

1. Zwierzyniec
Zwierzyniec
82i01, j

Szewnia Dolna
Adamów
Szewnia Dolna 122
22-442 Adamów

581/2
ZA1Z/00085672/6
1717

budynek mieszkalny, 
jednorodzinny, zasiedlony 
wraz z dwoma budynkami 
gospodarczymi

2. Zwierzyniec
Tereszpol
174o02, p02, f01

Tereszpol Zaorenda
Tereszpol
Tereszpol-Zaorenda 361
23-407 Tereszpol

2806/2
ZA1B/00056692/9
1733

budynek mieszkalny,  
jednorodzinny, zasiedlony 
wraz z budynkiem 
gospodarczym

3. Międzyrzec
Międzyrzec
168Ab (cz.)

Sitno
Międzyrzec Podlaski
Sitno 35
21-560 Międzyrzec Podlaski

87/2
LU1R/00069197/4
2081

budynek mieszkalny,  
jednorodzinny, zasiedlony

4. Janów Lubelski
Janów Lubelski
328b (cz.)

Momoty Górne
Janów Lubelski
Momoty Górne 109/1
23-300 Janów Lubelski

18/10
ZA1J/00063176/6
1579

budynek mieszkalny,  
jednorodzinny w zabudowie 
szeregowej, zasiedlony 
wraz z dwoma budynkami 
gospodarczymi

5. Janów Lubelski
Janów Lubelski
328b (cz.)

Momoty Górne
Janów Lubelski
Momoty Górne 109/2
23-300 Janów Lubelski

18/11
ZA1J/00063176/6
1556

budynek mieszkalny,  
jednorodzinny w zabudowie 
szeregowej, zasiedlony 
wraz z budynkiem 
gospodarczym 

zatwierdzam:

z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO

LASÓW pAŃStWOWYcH

mgr inż. Wiesław Krzewina
zAStępcA dS. StrAteGii, 
OrGAnizAcJi i rOzWOJu

Warszawa, 21 września 2015 r.

regionalna dyrekcja Lasów państwowych Lublin

Lp.
nazwa nadleśnictwa,

obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

nazwa obrębu 
ewidencyjnego,

gmina,
adres nieruchomości

nr ewidencyjny działki,
nr KW,

pow. działki (m2)
rodzaj zabudowy

i sposób zagospodarowania

1. Grotniki
Głowno
138f, g, h

Kalinów
Stryków
Kalinów 49A
95-011 Kalinów

362/7
LD1G/00075550/4
1074

budynek mieszkalny, 
jednorodzinny, zasiedlony 
wraz z budynkiem 
gospodarczym

2. Wieluń
Kraszkowice
193b

Raducki Folwark
Osjaków
Raducki Folwark 38
98-320 Osjaków

666/1
SR1W/00077517/4
1764

budynek mieszkalny,  
jednorodzinny, zasiedlony 
wraz z budynkiem 
gospodarczym

3. Opoczno
Opoczno
177a

Rożenek
Aleksandrów
Rożenek 3
26-337 Aleksandrów

412/2
PT1O/00043491/6
1752

budynek mieszkalny,  
jednorodzinny, zasiedlony 
wraz z dwoma budynkami 
gospodarczymi, 
studnią i ogrodzeniem

regionalna dyrekcja Lasów państwowych Łódź

Dokończenie tabeli na str. 14
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Lp.
nazwa nadleśnictwa,

obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

nazwa obrębu 
ewidencyjnego,

gmina,
adres nieruchomości

nr ewidencyjny działki,
nr KW,

pow. działki (m2)
rodzaj zabudowy

i sposób zagospodarowania

4. Opoczno
Opoczno
201d

Myślibórz
Żarnów
Myślibórz 34
26-330 Żarnów

814/1
PT1O/00043491/6
1927

budynek mieszkalny,  
jednorodzinny, zasiedlony 
wraz z budynkiem 
gospodarczym i studnią

zatwierdzam:

z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO

LASÓW pAŃStWOWYcH

mgr inż. Wiesław Krzewina
zAStępcA dS. StrAteGii, 
OrGAnizAcJi i rOzWOJu

Warszawa, 15 września 2015 r.

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. Gostynin
Gostynin
136d01

Bierzewice
Gostynin
Bierzewice 21
09-500 Gostynin

284/4
PL1G/00012598/1
2128

budynek mieszkalny,  
jednorodzinny, zasiedlony 
wraz z dwoma budynkami 
gospodarczymi

zatwierdzam:

z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO

LASÓW pAŃStWOWYcH

mgr inż. Wiesław Krzewina
zAStępcA dS. StrAteGii, 
OrGAnizAcJi i rOzWOJu

Warszawa, 21 września 2015 r.

regionalna dyrekcja Lasów państwowych Łódź

Korekta poz. 5 wykazu opublikowanego w numerze 8–9 (272–273) na str. 26

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. Ciechanów
Ciechanów
229r

Szczurzyn
Ciechanów
ul. Płocka 21 lok. 2
06-400 Ciechanów

3229/12
PL1C/00029329/3
2367
(udział 3257/10000)

samodzielny 
lokal mieszkalny 
w budynku trzyrodzinnym, 
zasiedlony

2. Ciechanów
Ciechanów
229r

Szczurzyn
Ciechanów
ul. Płocka 21 lok. 1
06-400 Ciechanów

3229/12
PL1C/00029329/3
2367
(udział 2616/10000)

samodzielny 
lokal mieszkalny 
w budynku trzyrodzinnym, 
zasiedlony

regionalna dyrekcja Lasów państwowych Olsztyn

Dokończenie tabeli ze str. 13

Dokończenie tabeli na str. 15
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Lp.
nazwa nadleśnictwa,

obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

nazwa obrębu 
ewidencyjnego,

gmina,
adres nieruchomości

nr ewidencyjny działki,
nr KW,

pow. działki (m2)
rodzaj zabudowy

i sposób zagospodarowania

3. Ciechanów
Ciechanów
229r

Szczurzyn
Ciechanów
ul. Płocka 21 lok. 3
06-400 Ciechanów

3229/12
PL1C/00029329/3
2367
(udział 4127/10000)

samodzielny lokal mieszkalny 
w budynku trzyrodzinnym, 
zasiedlony

4. Spychowo 
Chochół
28t

Faryny
Rozogi
Faryny 77
12-114 Rozogi

395
OL1S/00036213/3
1200

budynek mieszkalny,  
jednorodzinny, zasiedlony 
wraz z dwoma budynkami 
gospodarczymi 
i zbiornikiem na wodę

5. Wipsowo
Wipsowo
42j

Wipsowo
Barczewo
Wipsowo 51A/2
11-010 Barczewo

477
OL1O/00100724/5
4131
(udział 131/1000)

lokal mieszkalny w budynku 
wielorodzinnym, zasiedlony 
wraz z pomieszczeniem 
gospodarczym

zatwierdzam:

z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO

LASÓW pAŃStWOWYcH

mgr inż. Wiesław Krzewina
zAStępcA dS. StrAteGii, 
OrGAnizAcJi i rOzWOJu

Warszawa, 17 września 2015 r.

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. Miłomłyn
Miłomłyn
278m, n, o, p, ~a

Miasto Miłomłyn
Miłomłyn
ul. Zaułek Nadleśny 3
14-140 Miłomłyn

3278/28
EL1O/00004406/7
15218

trzy lokale mieszkalne 
w budynku trzyrodzinnym, 
dwa lokale zasiedlone 
i jeden pustostan 
wraz z budynkiem 
gospodarczym

zatwierdzam:

z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO

LASÓW pAŃStWOWYcH

mgr inż. Wiesław Krzewina
zAStępcA dS. StrAteGii, 
OrGAnizAcJi i rOzWOJu

Warszawa, 17 września 2015 r.

regionalna dyrekcja Lasów państwowych Olsztyn

Dokończenie tabeli ze str. 14
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Lp.
nazwa nadleśnictwa,

obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

nazwa obrębu 
ewidencyjnego,

gmina,
adres nieruchomości

nr ewidencyjny działki,
nr KW,

pow. działki (m2)
rodzaj zabudowy

i sposób zagospodarowania

1. Krotoszyn
Gliśnica
82j, l, k01

Chruszczyny
Ostrów Wielkopolski
Chruszczyny 61/2
63-410 Ostrów Wielkopolski

538
KZ1W/00094890/8
1511
(udział 9172/30587)

samodzielny lokal mieszkalny 
w budynku wielorodzinnym, 
zasiedlony 
wraz z budynkiem 
gospodarczym

2. Kościan
Żegrowo
180b01

Bronikowo
Śmigiel
Bronikowo, ul. Kasztanowa 12
64-030 Śmigiel

7180/2
PO1K/00041177/9
1867

budynek mieszkalny, 
jednorodzinny, zasiedlony 
wraz z trzema budynkami 
gospodarczymi i studnią

3. Kalisz
Pieczyska
114c

Plewnia
Ceków-Kolonia
Plewnia 40
62-834 Ceków-Kolonia

5004/3
KZ1A/00043261/8
1911

budynek mieszkalny, 
jednorodzinny, zasiedlony 
wraz z dwoma budynkami 
gospodarczymi

4. Grodziec
Zbiersk
131f01, g01, i01

Jarantów Kolonia
Blizanów
Jarantów Kolonia 2
62-814 Blizanów

5131/3
KZ1A/00052146/2
1943
(udział 42685/57595)

samodzielny 
lokal mieszkalny 
w budynku dwurodzinnym, 
zasiedlony wraz z dwoma 
budynkami gospodarczymi

zatwierdzam:

z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO

LASÓW pAŃStWOWYcH

mgr inż. Wiesław Krzewina
zAStępcA dS. StrAteGii, 
OrGAnizAcJi i rOzWOJu

Warszawa, 27 sierpnia 2015 r.

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. Grodziec
Zbiersk
131f01, g01, i01

Jarantów Kolonia
Blizanów
Jarantów Kolonia 2
62-814 Blizanów

5131/3
KZ1A/00052146/2
1943
(udział 14910/57595)

samodzielny lokal mieszkalny 
w budynku dwurodzinnym, 
zasiedlony

2. Piaski
Piaski
197b01, c01

Siedmiorogów II
Borek Wielkopolski
Siedmiorogów II nr 3
63-810 Borek Wielkopolski

50197/3
PO1Y/00029888/7
1518

budynek mieszkalny, 
jednorodzinny, zasiedlony 
wraz z  trzema budynkami 
gospodarczymi

3. Gniezno
Skorzęcin
75t01

Skorzęcin Nadleśnictwo
Witkowo
Skorzęcin 45
62-230 Witkowo

5075/4
KN1S/00028480/8
2245

budynek mieszkalny, 
jednorodzinny, pustostan 
wraz z czterem budynkami 
gospodarczymi

zatwierdzam:

z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO

LASÓW pAŃStWOWYcH

mgr inż. Wiesław Krzewina
zAStępcA dS. StrAteGii, 
OrGAnizAcJi i rOzWOJu

Warszawa, 15 września 2015 r.

regionalna dyrekcja Lasów państwowych poznań
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Lp.
nazwa nadleśnictwa,

obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

nazwa obrębu 
ewidencyjnego,

gmina,
adres nieruchomości

nr ewidencyjny działki,
nr KW,

pow. działki (m2)
rodzaj zabudowy

i sposób zagospodarowania

1. Nowogard
Czermnica
15n, o

Czarnogłowy
Przybiernów
Świętoszewko 15/3
72-121 Czarnogłowy

15/1
SZ1O/00032475/2
5069 
(udział 22/100)

samodzielny lokal mieszkalny 
w budynku trzyrodzinnym, 
pustostan

2. Głusko
Głusko
152f99

Jaźwiny
Drawno
Sówka 1
73-220 Drawno

106/13
SZ1C/00017431/9
2490

budynek mieszkalny,  
jednorodzinny, zasiedlony
wraz z budynkiem 
gospodarczym

3. Gryfice
Gryfice
405z

Brodniki
Gryfice
Osada Zdrój 3f
72-300 Gryfice

440/8
SZ1G/00032293/4
187

budynek mieszkalny, 
jednorodzinny, zasiedlony

4. Ośno Lubuskie
Ośno 
519j

Ośno Lubuskie
Ośno Lubuskie
ul. Słubicka 50/1
69-220 Ośno Lubuskie

519/2
GW1U/00014249/5
908 
(udział 157/1000)

samodzielny lokal mieszkalny 
w budynku pięciorodzinnym, 
zasiedlony wraz z boksem 
garażowym

5. Ośno Lubuskie
Ośno 
519j

Ośno Lubuskie
Ośno Lubuskie
ul. Słubicka 50/2
69-220 Ośno Lubuskie

519/2
GW1U/00014249/5
908 
(udział 264/1000)

samodzielny lokal mieszkalny 
w budynku pięciorodzinnym, 
zasiedlony wraz z boksem 
garażowym

6. Ośno Lubuskie
Ośno 
519j

Ośno Lubuskie
Ośno Lubuskie
ul. Słubicka 50/3
69-220 Ośno Lubuskie

519/2
GW1U/00014249/5
908 
(udział 218/1000)

samodzielny lokal mieszkalny 
w budynku pięciorodzinnym, 
zasiedlony wraz z boksem 
garażowym

7. Ośno Lubuskie
Ośno 
519j

Ośno Lubuskie
Ośno Lubuskie
ul. Słubicka 50/4
69-220 Ośno Lubuskie

519/2
GW1U/00014249/5
908 
(udział 118/1000)

samodzielny lokal mieszkalny 
w budynku pięciorodzinnym, 
pustostan

8. Ośno Lubuskie
Ośno 
519j

Ośno Lubuskie
Ośno Lubuskie
ul. Słubicka 50/5
69-220 Ośno Lubuskie

519/2
GW1U/00014249/5
908 
(udział 243/1000)

samodzielny lokal mieszkalny 
w budynku pięciorodzinnym, 
zasiedlony wraz z boksem 
garażowym

9. Dębno
Dębno
529p, ~l

Gudzisz
Boleszkowice
Gudzisz 3
74-407 Boleszkowice

147/10
SZ1M/00032596/4
1643

budynek mieszkalny,  
jednorodzinny, zasiedlony 
wraz z budynkiem 
gospodarczym

10. Strzelce Krajeńskie 
Wilanów 
94ax01

Buszów
Strzelce Krajeńskie 
Buszów 29/2
66-510 Buszów

94/5
GW1K/00016689/6
1323 
(udział 497/1000)

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

11. Strzelce Krajeńskie 
Wilanów
94ax01

Buszów
Strzelce Krajeńskie 
Buszów 29/1
66-510 Buszów

94/5
GW1K/00016689/6
1323 
(udział 503/1000)

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

12. Łobez
Łobez
377b01, c01

Kołdrąb
Łobez
Kołdrąb 1A/1
73-150 Łobez

377/3
SZ1L/00020021/5
1990 
(udział 4997/10000)

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

13. Łobez
Łobez
377b01, c01

Kołdrąb
Łobez
Kołdrąb 1A/2
73-150 Łobez

377/3
SZ1L/00020021/5
1990 
(udział 5003/10000)

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

regionalna dyrekcja Lasów państwowych Szczecin

Dokończenie tabeli na str. 18
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Lp.
nazwa nadleśnictwa,

obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

nazwa obrębu 
ewidencyjnego,

gmina,
adres nieruchomości

nr ewidencyjny działki,
nr KW,

pow. działki (m2)
rodzaj zabudowy

i sposób zagospodarowania

14. Łobez
Łobez
377b02, c02

Kołdrąb
Łobez
Kołdrąb 1/2
73-150 Łobez

377/5
SZ1L/00020021/5
1892 
(udział 4716/10000)

samodzielny lokal mieszkalny 
w budynku dwurodzinnym, 
zasiedlony 
wraz z budynkiem, pustostan

15. Łobez
Łobez
234i99

Miasto Łobez
Łobez
ul. Sawickiej 17A/1
73-150 Łobez

715/6
SZ1L/00021422/3
303 
(udział 544/1000)

samodzielny lokal mieszkalny 
w budynku dwurodzinnym, 
zasiedlony

16. Łobez
Łobez
234i99

Miasto Łobez
Łobez
ul. Sawickiej 17A/2
73-150 Łobez

715/6
SZ1L/00021422/3
303 
(udział 456/1000)

samodzielny lokal mieszkalny 
w budynku dwurodzinnym, 
zasiedlony

17. Łobez
Łobez
234d01

Miasto Łobez
Łobez
ul. Bema 16/1
73-150 Łobez

436/1
SZ1L/00021420/9
1033 
(udział 6235/1000)

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

18. Łobez
Łobez
234d01

Miasto Łobez
Łobez
ul. Bema 16/2
73-150 Łobez

436/1
SZ1L/00021420/9
1033 
(udział 3765/1000)

samodzielny lokal mieszkalny 
w budynku dwurodzinnym, 
zasiedlony

zatwierdzam:

z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO

LASÓW pAŃStWOWYcH

mgr inż. Wiesław Krzewina
zAStępcA dS. StrAteGii, 
OrGAnizAcJi i rOzWOJu

Warszawa, 15 września 2015 r.

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. Damnica
Damnica
52j, i

Główczyce
Główczyce
ul. 22 Lipca 9/8
76-220 Główczyce

263/9
SL1S/00071653/9
1100 
(udział 580/10000)

263/12
SL1S/00071669/4
700 
(udział 79/1000)

samodzielny 
lokal mieszkalny 
w budynku wielorodzinnym, 
zasiedlony, 
wraz z pomieszczeniami 
przynależnymi w piwnicy 
i budynkiem gospodarczym

regionalna dyrekcja Lasów państwowych Szczecinek

Skorygowany wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Dokończenie tabeli ze str. 17

Dokończenie tabeli na str. 19
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Lp.
nazwa nadleśnictwa,

obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

nazwa obrębu 
ewidencyjnego,

gmina,
adres nieruchomości

nr ewidencyjny działki,
nr KW,

pow. działki (m2)
rodzaj zabudowy

i sposób zagospodarowania

2. Damnica
Damnica
629ax, z

Damnica Leśnictwo
Damnica
ul. Leśnia 8/5, 8a/5
76-231 Damnica

229/33
SL1S/00073593/4
517 (udział 138/1000)

229/35
SL1S/00073594/1
512 (udział 125/1000)

samodzielny 
lokal mieszkalny 
w budynku wielorodzinnym, 
zasiedlony, 
wraz z pomieszczeniami 
przynależnymi w piwnicy 
i budynkiem gospodarczym

zatwierdzam:

z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO

LASÓW pAŃStWOWYcH

mgr inż. Wiesław Krzewina
zAStępcA dS. StrAteGii, 
OrGAnizAcJi i rOzWOJu

Warszawa, 21 września 2015 r.

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. Regionalna Dyrekcja Lasów 
Państwowych w Szczecinku
1a

Szczecinek 07
Szczecinek 
ul. Koszalińska 76d/3
78-400 Szczecinek

23/3
KO1I/00028741/0
276 
(udział 346/10000)

samodzielny 
lokal mieszkalny 
w budynku wielorodzinnym, 
pustostan 
wraz z przynależną piwnicą

2. Niedźwiady
Przechlewo
147d (cz.)

Przechlewo
Przechlewo
ul. Dworcowa 50A
77-320 Przechlewo

4147/18
SL1Z/00021306/2
890

jednorodzinny 
budynek mieszkalny 
wraz przynależnościami, 
zasiedlony

3. Miastko
Biały Bór
273d01

Biskupice
Biały Bór
Kamienna 6
78-425 Biały Bór

273/1
KO1I/00036221/8
2223

budynek mieszkalny, 
jednorodzinny, zasiedlony 
wraz z dwoma budynkami 
gospodarczymi

4. Miastko
Miastko
191A 
fx, gx, hx, 
ix, jx, kx, lx

Pasieka 0015
Miastko 
Pasieka 55B m. 17
77-200 Miastko

191/15; 191/18; 191/24
SL1M/00009630/2
1728; 1886; 14100
(udział 72/10000)

191/17; 191/20;
191/21; 191/23 
SL1M/00009631/9
1438; 1485;
 434; 1398
(udział 61/10000)

samodzielny 
lokal mieszkalny 
w budynku wielorodzinnym, 
zasiedlony 
wraz z przynależną piwnicą 
i pomieszczeniem 
gospodarczym w budynku 
segmentowym oraz udziałem 
w infrastrukturze osiedlowej 

5. Trzebielino
Trzebielino
225i, j

Trzebielino
Trzebielino
Trzebielino 8 lok. 1
77-235 Trzebielino

225/2; 225/3
SL1M/00007057/7
935; 713
(udział 119/300)

samodzielny 
lokal mieszkalny 
w budynku dwurodzinnym, 
zasiedlony

regionalna dyrekcja Lasów państwowych Szczecinek

Dokończenie tabeli ze str. 18

Dokończenie tabeli na str. 20
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Lp.
nazwa nadleśnictwa,

obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

nazwa obrębu 
ewidencyjnego,

gmina,
adres nieruchomości

nr ewidencyjny działki,
nr KW,

pow. działki (m2)
rodzaj zabudowy

i sposób zagospodarowania

6. Trzebielino
Trzebielino
225i, j

Trzebielino
Trzebielino
Trzebielino 8 lok. 2
77-235 Trzebielino

225/2; 225/3
SL1M/00007057/7
935; 713
(udział 181/300)

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

zatwierdzam:

z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO

LASÓW pAŃStWOWYcH

mgr inż. Wiesław Krzewina
zAStępcA dS. StrAteGii, 
OrGAnizAcJi i rOzWOJu

Warszawa, 21 września 2015 r.

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. Wyszków
Długosiodło
197a (cz.)

Długosiodło
Długosiodło
ul. Poniatowskiego 27
07-210 Długosiodło

2032/2
OS1W/00045810/5
1592

budynek mieszalny,  
jednorodzinny, zasiedlony 
wraz z budynkiem 
gospodarczym

2. Wyszków
Leszczydół
176d (cz.),
f (cz.)

Leszczydół Nowiny
Leszczydół Nowiny
ul. Leśników 40
07-200 Wyszków

429/2
OS1W/00044432/3
3198

budynek mieszkalny,  
jednorodzinny, zasiedlony 
wraz z budynkiem 
gospodarczym

zatwierdzam:

z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO

LASÓW pAŃStWOWYcH

mgr inż. Wiesław Krzewina
zAStępcA dS. StrAteGii, 
OrGAnizAcJi i rOzWOJu

Warszawa, 21 września 2015 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. Jugów
Jugów
35xx

Jugów
Nowa Ruda
ul. Staszica 6/1
57-430 Jugów

1011/1
SW2K/00012433/7
1677 
(udział 6842/10000)

samodzielny 
lokal mieszkalny 
w budynku dwurodzinnym, 
zasiedlony 
wraz z budynkiem garażowym

regionalna dyrekcja Lasów państwowych Wrocław

Dokończenie tabeli ze str. 19

Dokończenie tabeli na str. 21
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Lp.
nazwa nadleśnictwa,

obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

nazwa obrębu 
ewidencyjnego,

gmina,
adres nieruchomości

nr ewidencyjny działki,
nr KW,

pow. działki (m2)
rodzaj zabudowy

i sposób zagospodarowania

2. Lubin
Lubin
223o

Gola
Lubin
Gola 1
59-300 Lubin

245/1
LE1U/00038828/9
1885

budynek mieszkalny, 
jednorodzinny, zasiedlony 
wraz z budynkiem 
gospodarczym, wiatą 
i kotłem c.o.

3. Oleśnica Śląska
Grochowo
236j

Białe Błoto
Dobroszyce
Białe Błoto 22
56-410 Dobroszyce

216/5
WR1E/00049677/5
3231

budynek mieszkalny,  
jednorodzinny, zasiedlony

4. Oława
Bierutów 
165n (cz.)

Posadowice
Bierutów
Posadowice 50/1
56-420 Bierutów

229/1
WR1E/00049914/9
1100
(udział 396/1000)

samodzielny 
lokal mieszkalny 
w budynku dwurodzinnym, 
zasiedlony

5. Oława
Bierutów
165n (cz.)

Posadowice
Bierutów
Posadowice 50/2
56-420 Bierutów

229/1
WR1E/00049914/9
1100 
(udział 604/1000)

samodzielny 
lokal mieszkalny 
w budynku dwurodzinnym, 
zasiedlony

6. Świeradów
Lubań
276g

Leśna
Leśna
Baworowo 90/3
59-820 Leśna 

900
JG1L/00026407/1
1499
(udział 1033/10000)

samodzielny 
lokal mieszkalny 
w budynku czterorodzinnym, 
zasiedlony

zatwierdzam:

z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO

LASÓW pAŃStWOWYcH

mgr inż. Wiesław Krzewina
zAStępcA dS. StrAteGii, 
OrGAnizAcJi i rOzWOJu

Warszawa, 17 września 2015 r.

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. Sulechów
Nietkowice
45w

Sycowice
Czerwieńsk
Sycowice 58/2
66-100 Sulechów

45/6
ZG1E/00080201/9
2909 
(udział 52/100)

samodzielny 
lokal mieszkalny
w budynku dwurodzinnym,
zasiedlony; dwa budynki
gospodarcze oraz udział
w budynku gospodarczym

zatwierdzam:

z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO

LASÓW pAŃStWOWYcH

mgr inż. Wiesław Krzewina
zAStępcA dS. StrAteGii, 
OrGAnizAcJi i rOzWOJu

Warszawa, 15 września 2015 r.

regionalna dyrekcja Lasów państwowych zielona Góra

Skorygowany wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Dokończenie tabeli ze str. 20
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nierucHOmOści zbYWAne i nAbYWAne
przez Skarb państwa – Lasy państwowe

regionalna dyrekcja Lasów państwowych Katowice
nadleśnictwo zawadzkie

Zgodnie z Ramowymi wytycznymi w sprawie zamian lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów 
Państwowych, które obowiązują od dnia 1 stycznia 2013 r., zamian dokonywanych na podstawie art. 38e ustawy z dnia 28 września 1991 r. 
o lasach (Dz. U. z 2014 r. poz. 1153 z późn. zm.), Nadleśnictwo Zawadzkie informuje o zamiarze przeprowadzenia transakcji zamiany 
nieruchomości, na którą w dniu 30 września 2015 r. uzyskało zgodę dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach, 
zn. spr. ZS.2261.5.2015.KG.

data zgody
na zamianę

nieruchomości zbywane przez Lasy państwowe

adres leśny adres administracyjny kategoria użytku powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

30.09.2015 r.

02-14-3-01-419-~g-00 24-13-052-0001-119/18 Dr 0,0097
6 893,00

02-14-3-01-419-~h-02 24-13-052-0001-119/18 Dr 0,0111

02-14-3-01-419-~f-00 24-13-052-0001-119/15 Dr 0,1364 90 160,00

        Wartość w zaokrągleniu 97 100,00

nieruchomości nabywane przez Lasy państwowe

właściciel adres administracyjny kategoria użytku powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

Gmina Krupski Młyn 24-13-052-0001-3 Dr 0,6287 97 071,00

  Wartość w zaokrągleniu 97 100,00

nadleśniczy 
nadleśnictwa zawadzkie

mgr inż. Grzegorz Furmański
Zawadzkie, 30 września 2015 r.

regionalna dyrekcja Lasów państwowych Kraków
nadleśnictwo Gorlice

Zgodnie z Ramowymi wytycznymi w sprawie zamian lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów 
Państwowych,  przeprowadzanych na podstawie art. 38e ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity:  
Dz. U. 2014 r. poz. 1153 z późn. zmianami), w następstwie zgody dyrektora RDLP w Krakowie z dnia 9 lipca 2015 r., znak: ZS.2261.7.2015.MK, 
Nadleśnictwo Gorlice informuje o zamiarze przeprowadzenia transakcji zamiany gruntów z Gminą Sękowa.

informacja o zamiarze transakcji zamiany z dnia 21 sierpnia 2015 r.

data zgody
na zamianę

nieruchomości zbywane przez Lasy państwowe

adres leśny adres administracyjny kategoria użytku powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

9.07.2015 r.

314   -d   -01 12-05 -09_2-0005_209/10 Ba 0,10 30,19

314   -d   -01 12-05 -09_2-0005_209/13 Ba 0,07 21,14

314   -c   -01
12-05 -09_2-0005_209/18

Bz
0,09 30,84

314   -c   -99 Ls

Dokończenie tabeli na str. 23
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data zgody
na zamianę

nieruchomości zbywane przez Lasy państwowe

adres leśny adres administracyjny kategoria użytku powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

314   -f   -01
12-05 -09_2-0005_209/20

Bz
0,26 98,83

314   -f   -99 Ls

314   -c   -99

12-05 -09_2-0005_209/24 Ls 3,55 970,61

314   -d   -99

314   -g   -00

314   -j   -00

315   -i   -00

314   -~a  -00

314   -~b  -00

315   -~a   -00

315   -j   -00

315   -j   -00 12-05 -09_2-0005_432/2 Ls 0,01 3,34

315   -j   -00 12-05 -09_2-0005_432/3 Ls 0,03 8,05

razem 4,11 1163,00

nieruchomości nabywane przez Lasy państwowe

właściciel adres administracyjny kategoria użytku powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

Gmina Sękowa

12-05- 09_2-0010_64 dr 0,16  6,54    

12-05- 09_2-0010_65 dr 0,20  8,18    

12-05- 09_2-0010_35 dr 0,10  4,09    

12-05- 09_2-0010_31 dr 0,06  2,45    

 12-05-09_2-0010_9

ŁV 

2,56 217,60PSV

PsVI

 12-05-09_2-0010_63/1 dr 0,22  9,00    

 12-05-09_2-0015_51 dr 0,30  12,27    

 12-05-09_2-0015_115/2 dr 0,45  18,41    

 12-05-09_2-0015_118 dr 0,77  31,49    

 12-05-09_2-0004_99 Ls 0,03  1,23    

 12-05-09_2-0004_74/1 dr 0,82  33,45    

 12-05-09_2-0011_460 Tr 0,12  4,91    

 12-05-09_2-0011_462/1 dr 0,07  2,82    

12-05-09_2-0001_85/1 dr 0,17  6,82    

 12-05-09_2-0001_4 LsV 0,11  2,18    

Dokończenie tabeli ze str. 22

Ciąg dalszy tabeli na str. 24
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nieruchomości nabywane przez Lasy państwowe

właściciel adres administracyjny kategoria użytku powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

Gmina Sękowa

 12-05-09_2-0002_215/1 dr 0,19  7,77    

12-05-09_2-0002_214/1 dr 0,07  2,86    

 12-05-09_2-0002_216 dr 0,59  24,13    

12-05-09_2-0008_21 dr 0,03  1,23    

 12-05-09_2-0009_785 LsIV 1,10  15,86    

12-05-09_2-0009_1237/1 dr 0,08  3,27    

12-05-09_2-0009_1238/1 dr 0,55  22,50    

12-05-09_2-0009_1239 dr 0,46  18,81    

12-05-09_2-0009_1240/1 dr 0,74  30,27    

 12-05-09_2-0009_1243/2 dr 0,04  1,64    

 12-05-09_2-0009_1243/4 dr 0,01  0,41    

 12-05-09_2-0009_1243/5 dr 0,02  0,82    

 12-05-09_2-0009_1245/1 dr 0,35  14,32    

12-05-09_2-0009_1251/2 dr 0,25  10,23    

 12-05-09_2-0009_1252 dr 0,45  18,41    

12-05-09_2-0009_1253/1 dr 0,07  2,86    

 12-05-09_2-0009_1254/1 dr 0,07  2,86    

 12-05-09_2-0009_1262/5 dr 0,13  5,32    

12-05-09_2-0009_1271/1 dr 0,11  4,50    

 12-05-09_2-0009_1274/5 dr 0,09  3,68    

 12-05-09_2-0009_1276/5 dr 0,06  2,45    

 12-05-09_2-0009_1278/2 dr 0,23  9,41    

 12-05-09_2-0009_1289/2 dr 4,03  164,83    

 12-05-09_2-0009_1290/2 dr 0,19  7,77    

 12-05-09_2-0009_1293/2 dr 0,14  5,73    

 12-05-09_2-0009_1295/2 dr 0,39  15,95    

 12-05-09_2-0009_1298 dr 0,16  6,54    

 12-05-09_2-0009_1300 dr 0,33  13,50    

 12-05-09_2-0009_1302 dr 0,10  4,09    

 12-05-09_2-0009_1303 dr 0,03  1,23    

 12-05-09_2-0009_1306 dr 0,71  29,04    

 12-05-09_2-0009_1310/1 dr 0,40  16,36    

 12-05-09_2-0009_1311 dr 0,43  17,59    

 12-05-09_2-0009_1313 dr 0,16  6,54    

Ciąg dalszy tabeli ze str. 23

Ciąg dalszy tabeli na str. 25
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nieruchomości nabywane przez Lasy państwowe

właściciel adres administracyjny kategoria użytku powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

Gmina Sękowa

 12-05-09_2-0009_1314/2 dr 0,07  2,86    

 12-05-09_2-0009_1324/4 dr 0,21  8,59    

 12-05-09_2-0009_1317 dr 0,42  17,18    

 12-05-09_2-0009_1318/1 dr 0,05  2,05    

 12-05-09_2-0009_1323/2 dr 0,34  13,91    

 12-05-09_2-0009_1325 dr 0,27  11,04    

 12-05-09_2-0009_1326 dr 0,30  12,27    

 12-05-09_2-0009_1328/2 dr 0,56  22,90    

 12-05-09_2-0009_1331/2 dr 0,27  11,04    

 12-05-09_2-0009_1334/2 dr 0,57  23,31    

 12-05-09_2-0009_1336 dr 0,08  3,27    

12-05-09_2-0009_1337 dr 0,09  3,68    

12-05-09_2-0009_1339/1 dr 0,08  3,27    

 12-05-09_2-0009_1344 dr 0,21  8,59    

12-05-09_2-0009_1345 dr 0,08  3,27    

12-05-09_2-0009_1346 dr 0,23  9,41    

12-05-09_2-0009_1350/1 dr 0,05  2,05    

12-05-09_2-0009_1353/1 dr 0,28  11,45    

 12-05-09_2-0009_1355 dr 0,02  0,82    

 12-05-09_2-0009_1356/1 dr 0,24  9,82    

 12-05-09_2-0009_1357/1 dr 0,32  13,09    

 12-05-09_2-0009_1362/1 dr 0,21  8,59    

 12-05-09_2-0009_1370/1 dr 0,22  9,00    

 12-05-09_2-0009_1376 dr 0,14  5,73    

12-05-09_2-0009_1377 dr 0,11  4,50    

 12-05-09_2-0009_1380/1 dr 0,12  4,91    

 12-05-09_2-0009_1391 dr 0,02  0,82    

12-05-09_2-0009_1449/1 dr 0,01  0,41    

 12-05-09_2-0003_30 dr 0,03  1,23    

 12-05-09_2-0003_52 dr 0,33  13,50    

12-05-09_2-0003_67 dr 0,07  2,86    

 12-05-09_2-0003_87 dr 0,05  2,05    

12-05-09_2-0003_72/1 dr 0,44  18,00    

 12-05-09_2-0003_78/2 dr 0,05  2,05    

Ciąg dalszy tabeli ze str. 24

Dokończenie tabeli na str. 26
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nieruchomości nabywane przez Lasy państwowe

właściciel adres administracyjny kategoria użytku powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

Gmina Sękowa

 12-05-09_2-0003_9/1 dr 0,12  4,91    

12-05-09_2-0003_11/1 dr 0,11  4,50    

12-05-09_2-0003_13/1 dr 0,12  4,91    

12-05-09_2-0003_25/3 dr 0,18  7,36    

12-05-09_2-0003_25/5 dr 0,03  1,23    

12-05-09_2-0003_25/8 dr 0,08  3,27    

 12-05-09_2-0003_31/1 dr 0,17  6,95    

12-05-09_2-0003_28 dr 0,06  2,45    

razem 26,31  1 157,32

nadleśniczy
nadleśnictwa Gorlice

Jerzy Gadzina
Zagórzany, 21 sierpnia 2015 r. 

regionalna dyrekcja Lasów państwowych Kraków
nadleśnictwo miechów

Zgodnie z Ramowymi wytycznymi w sprawie zamiany lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów 
Państwowych, stanowiących załącznik do Zarządzenia nr 89 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 11 grudnia 2012 r. w 
sprawie dokonywania zamian nieruchomości na podstawie art.38e ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r. (Dz. U. 2014 poz. 1153), 
Nadleśnictwo Miechów informuje o zamiarze przeprowadzenia transakcji zamiany, na którą 15 września 2015 r. otrzymało zgodę dyrektora 
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie (znak sprawy: ZS.2261.11.2015).

informacja o zamiarze transakcji zamiany z dnia 21 września 2015 r.

data zgody
na zamianę

nieruchomości zbywane przez Lasy państwowe

adres leśny adres administracyjny kategoria użytku powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

15.09.2015 r.

03-14-1-05-174-h-00 12-08-062-0009 
dz. nr 571/1

dr

0,05 4,18

03-14-1-05-160-b-00 12-08-062-0001 
dz. nr 316/2 0,09 7,58

03-14-1-05-160-b-00 12-08-062-0001 
dz. nr 316/3 0,24 19,41

03-14-1-05-160-b-00 12-08-062-0001 
dz. nr 316/4 0,01 0,46

03-14-1-05-163-d-00 12-08-062-0001 
dz. nr 319/1 0,21 18,34

03-14-1-05-162-g-00 12-08-062-0001 
dz. nr 318/2 0,19 16,46

03-14-1-05-162-c-00 12-08-062-0001 
dz. nr 318/3 R IIIb 1,82 68,35

03-14-1-05-166-g-00 12-08-062-0007 
dz. nr 511/1 dr 0,01 0,90

Dokończenie tabeli ze str. 25

Dokończenie na str. 27
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nieruchomości nabywane przez Lasy państwowe

właściciel adres administracyjny kategoria użytku powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

Gmina Racławice

12-08-062-0007 
dz. nr 548/1

dr
1,60 66,48

12-08-062-0007 
dz. nr 548/2 1,71 71,09

nadleśniczy
nadleśnictwa miechów
mgr inż. Jan Dyktyński

Miechów, 21 września 2015 r.

regionalna dyrekcja Lasów państwowych piła
nadleśnictwo mirosławiec

Zgodnie z Ramowymi wytycznymi w sprawie zamian lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów 
Państwowych, stanowiącymi załącznik do Zarządzenia nr 89 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 11 grudnia 2012 r.  
w sprawie dokonywania zamian nieruchomości na podstawie art. 38e ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity  
Dz. U. 2014, poz. 1153), Nadleśnictwo Mirosławiec informuje o zamiarze przeprowadzenia transakcji zamiany nieruchomości z Gminą 
Wałcz. Na dokonanie zamiany gruntów nadleśnictwo uzyskało w dniu 14 września 2015 r. zgodę dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów 
Państwowych w Pile (znak sprawy: ZS.2261.11.2015.RW).

data zgody
na zamianę

nieruchomości zbywane przez Lasy państwowe

adres leśny adres administracyjny kategoria użytku powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

14.09.2015 r.
08-06-2-10-176-b-01 32-17-052-0022

dz. 8176/1 Dr 0,4100 14,47

08-06-2-10-160-d-01
08-06-2-10-160-f-01

32-17-052-0024
dz. 8160/2 Dr 0,0875   5,27

razem 0,4975 19,74

nieruchomości nabywane przez Lasy państwowe

właściciel adres administracyjny kategoria użytku powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

Gmina Wałcz

32-17-052-0004
dz. 16 K 0,1000 5,37

32-17-052-0023
dz. 35 Lz 0,1900 8,84

32-17-052-0023
dz. 30 Ł IV 0,3900 7,49

razem 0,6800 21,70

nadleśniczy
nadleśnictwa mirosławiec

Paweł Olszacki
Mirosławiec, 16 września 2015 r.

Dokończenie ze str. 26
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regionalna dyrekcja Lasów państwowych  poznań
nadleśnictwo Sieraków

Zgodnie z Ramowymi wytycznymi w sprawie zamiany lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów 
Państwowych (pismo DGLP z dnia 12 grudnia 2012 r., zn. spr. ZS-D-2141-11-2/12) oraz Wytycznymi w sprawie zamian lasów, gruntów  
i innych nieruchomości w trybie art. 38e ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2014 r. poz. 1153 z późn. zmianami), z dnia 
18 kwietnia 2014 r., obowiązującymi na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu (zn. spr. ZZ-210-4/13/14), Nadleś- 
nictwo Sieraków informuje o zamiarze przeprowadzenia transakcji zamiany nieruchomości. Na zamianę nadleśnictwo uzyskało zgodę 
dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu (pismo z dnia 11 sierpnia 2015 r., zn. spr. ZS.2261.9.2015).

informacja o zamiarze transakcji zamiany z dnia 2 września  2015 r.

data zgody
na zamianę

nieruchomości zbywane przez Lasy państwowe

adres leśny adres administracyjny kategoria użytku powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

11.08.2015 r.

09-25-1-05-330n-00

30-14-045-0103-231/4

B 0,4136

115,300
09-25-1-05-330o-00 S-RVI 0,1200

09-25-1-05-330l-01 Ls 0,0311

09-25-1-05-330l-02 Ls 0,0200

09-25-1-05-330~h-00 30-14-045-0103-231/5 Ls 0,0328  0,600

razem 0,6175 115,900

nieruchomości nabywane przez Lasy państwowe

właściciel adres administracyjny kategoria użytku powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

Osoba fizyczna 30-14-044-0003-1/51
Ls  4,3434

122,143
W Ls 0,0966

razem 4,4400 122,143

zastępca nadleśniczego
inż. Aleksandra Naparty

Bucharzewo, 2 września 2015 r. 

 regionalna dyrekcja Lasów państwowych Szczecinek
nadleśnictwo miastko

Na podstawie postanowień: art. 38e ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity: Dz. U. 2011 r. Nr 12 poz. 59); Ramo-
wych wytycznych w sprawie zamian lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych, pismo 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, zn. spr.: ZS-D-2141-11-2/12 z dnia 12 grudnia 2012 r.; zgody dyrektora Regionalnej Dyrek-
cji Lasów Państwowych w Szczecinku, zn. spr.: ZS.2261.12.2015.AR z dnia 12 sierpnia 2015 r.; Zarządzenia nr 1 Nadleśniczego Nadleś- 
nictwa Miastko z dnia 14 stycznia 2013 r. informuję o zamiarze przeprowadzenia transakcji zamiany nieruchomości:

data zgody
na zamianę

nieruchomości zbywane przez Lasy państwowe

adres leśny adres administracyjny kategoria użytku powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

12.08.2015 r.

11-13-2-08-71-g-00 22-01-064-0005-87/11 RV 0,1564 49,0

11-13-2-14-208-g-00 22-01-065-0021-208/3 N 0,0700
25,0

11-13-2-14-208-f-00 22-01-065-0021-208/3 RV 0,3109

11-13-2-09-378-b-00 22-01-065-0009-378/19 RVI 0,3954 32,0

razem 0,9327 106,0

Dokończenie na str. 29
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nieruchomości nabywane przez Lasy państwowe

właściciel adres administracyjny kategoria użytku powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

Gmina Miastko

22-01-065-0002-14 Dr 0,1400 4,746

22-01-065-0002-364/2 Dr 0,1500 5,085

22-01-065-0018-45 Dr 0,1200 4,068

22-01-065-0033-57/2 Dr 0,4300 10,965

22-01-065-0019-51/4 Dr 0,1900 6,441

22-01-065-0008-76/3 Dr 0,9000 24,3  

22-01-065-0008-99/3 Dr 1,2300 33,21

22-01-065-0023-362/3 Dr 0,7900 20,145

razem 3,9500 108,96

nadleśniczy 
nadleśnictwa miastko

mgr inż. Janusz Szreder
Pasieka, 4 września 2015 r.

regionalna dyrekcja Lasów państwowych Wrocław
nadleśnictwo Lubin

Zgodnie z Ramowymi wytycznymi w sprawie zamian lasów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych, 
zamian dokonywanych na podstawie przepisów art. 38e ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r.  
Nr 1153 z późn. zmianami), Nadleśnictwo Lubin podaje do publicznej wiadomości  zamiar dokonania zamiany nieruchomości, na którą 
pismem z dnia 11 września 2015 r. uzyskało zgodę dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów we Wrocławiu, znak sprawy: ZS.2261.15.2015.

informacja o zamiarze transakcji zamiany z dnia 16 września 2015 r.

data zgody
na zamianę

nieruchomości zbywane przez Lasy państwowe

adres leśny adres administracyjny kategoria użytku powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

11.09.2015 r. obręb leśny Lubin
13-14-1-01-222   -l    -00

02-11-022-0007
działka nr 252/1 Ps IV 0,0620 20,90

nieruchomości nabywane przez Lasy państwowe

właściciel adres administracyjny kategoria użytku powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

Jednostka administracji samorządowej
Gmina Lubin

02-11-022-0028
działka nr 82 dr 0,1300 22,50

nadleśniczy 
nadleśnictwa Lubin 

mgr inż. Marek Nieruchalski
Lubin, 16 września 2015 r.

Dokończenie ze str. 28
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OGŁOSzeniA

***
Zgodnie z § 8 Zarządzenia nr 59 Dyrektora Generalnego 

Lasów Państwowych z dnia 27 listopada 1998 r. w sprawie 
wprowadzenia legitymacji służbowych dla pracowników Służby 
Leśnej w Lasach Państwowych Nadleśnictwo Goleniów (RDLP 
Szczecin) unieważnia legitymację służbową nr 1/2002 wydaną 
10 stycznia 2002 r. podleśniczemu Włodzimierzowi Jędrzej-
czakowi.

nadleśniczy
Leszek Budkowski

Goleniów, 8 września 2015 r.

***
Nadleśnictwo Łomża (RDLP Białystok) informuje o utracie 

rejestratora leśniczego, stanowiącego własność leśnictwa 
Kownaty. Zagubiony rejestrator to komputer mobilny typu 
HandHeld marki PSION Omnii XT 15 o numerze inwentarzo-
wym 491/1555, numerze seryjnym STBCUD45599501,  
z baterią o numerze seryjnym BA0SCD441309.

nadleśniczy 
nadleśnictwa Łomża

mgr inż. Dariusz Godlewski

Łomża, 16 września 2015 r.
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CENNIK REKLAM
Obowiązuje od 1 stycznia 2015 roku

Kontakt: Jolanta Stankiewicz, 
tel.: 22 185 53 72
e-mail: jolanta.stankiewicz@cilp.lasy.gov.pl
CILP, ul. Grójecka 127, 02-124 Warszawa

„Głos Lasu”

„Echa Leśne”

„Biuletyn Informacyjny LP”
Wymiar pisma: 205 x 285 plus spady po 5 mm

Wymiar pisma: 210 x 255 plus spady po 5 mm

Rodzaj ogłoszenia Miejsce
Cena 

zł netto
+ 23% VAT

Cała kolumna 
IV strona  okładki 4200
wewnątrz numeru 3500

1/2 kolumny wewnątrz numeru 1900
1/3 kolumny wewnątrz numeru 1400
1/4 kolumny wewnątrz numeru 1000

1/6 kolumny wewnątrz numeru 700

1/12 kolumny wewnątrz numeru 350

Artykuł 
promocyjny 1 kolumna 3500

Wkładki dostarczone przez zamawiajacego*) 0,60 zł za szt.

Rodzaj reklamy Miejsce
Cena

zł netto
+ 23% VAT

Cała kolumna
IV strona okładki 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 1400
1/4 kolumny wewnątrz numeru 1000
1/6 kolumny wewnątrz numeru 700
1/12 kolumny wewnątrz numeru 350

Artykuł
promocyjny 1 kolumna 3500

Wkładki dostarczone przez zamawiającego*) 0,60 zł za szt..

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

Rodzaj reklamy Miejsce
Cena

zł netto
+ 23% VAT

Cała kolumna  
205 x 285
Wymiar zadruku kolumny 
190 x 250

II i III strona okładki 2000
IV strona okładki 2500
wewnątrz numeru 1800

1/2 kolumny wewnątrz numeru 1000
1/4 kolumny wewnątrz numeru 600
1/8 kolumny wewnątrz numeru 400
1/16 kolumny wewnątrz numeru 200

Okładki w biuletynie  w kolorze zielono-białym

Pismo czarno-białe

Skład i łamanie: ORWLP w Bedoniu, Nowy Bedoń, ul. Sienkiewicza 19, 95-020 Andrespol, tel.: 42 677 25 43, fax: 42 677 25 23
Druk: Zakład Poligraficzny TECHGRAF Piotr Teichman, ul. Podzwierzyniec 25, 37-100 Łańcut, tel.: 17 225 28 69.

Czasopisma Lasów Państwowych
„Echa Leśne”

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

Miesięcznik branżowy dla leśników, w którym prezentowane są specjalistyczne artykuły na temat gospodarki leśnej.
Adres obydwu redakcji: ul. Grójecka 127, 02-124 Warszawa, 

tel. 22 185 53 53, e-mail: echa.lesne@cilp.lasy.gov.pl, glos.lasu@cilp.lasy.gov.pl

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

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.
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