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ZArZĄDZeNiA DYreKtOrA GeNerALNeGO LASÓW pAŃStWOWYcH
(od od 17 kwietnia 2015 r. do 21 maja 2015 r.)

l Zarządzenie nr 33 z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie zasad sporządzania szacunków brakarskich (ZD.7600.4.2015) 

l Zarządzenie nr 34 z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie Planu Finansowo-Gospodarczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy 
Państwowe na 2015 rok (EP.0300.1.8.2015)

l Zarządzenie nr 35 z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie powołania Zespołu ds. wdrożenia systemu elektronicznego zarządzania dokumen-
tacją w jednostkach organizacyjnych PGL LP (OR.0180.11.2015)

l Zarządzenie nr 36 z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia „Zasad zarządzania projektami w Państwowym Gospodarstwie 
Leśnym Lasy Państwowe” (OS.011.11.2015) 

l Zarządzenie nr 37 z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 87 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 23 
grudnia 2013 r. (GM.800.4.2015)

l Zarządzenie nr 38 z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia sprawozdania LPIO-9 do hurtowni danych, sposobu jego sporzą-
dzania i zatwierdzania oraz wycofania ze sprawozdawczości PGL LP sprawozdania LPIO-8 (GM.800.5.2015)

l Zarządzenie nr 39 z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 4 z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie powołania zespołu 
realizującego Projekt Strategiczny Lasów Państwowych „Wdrożenie programu zintegrowanego Lasów Państwowych Puszcza Biało-
wieska – Leśne Dziedzictwo Europy” (OU.082.3.2015) 

DecYZJe DYreKtOrA GeNerALNeGO LASÓW pAŃStWOWYcH
(od 22 kwietnia 2015 r. do 15 maja 2015 r.)

l Decyzja nr 27 z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany składu osobowego Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promo-
cyjnego „Puszcza Białowieska” na lata 2013–2018 (OE.7160.13.1.2015) 

l Decyzja nr 28 z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowo-gospodarczego Regionalnej Dyrekcji Lasów 
Państwowych (EP.0300.1.5.2015) 

l Decyzja nr 29 z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia  planu zakładów o zasięgu krajowym (EP.0300.1.6.2015) 

l Decyzja nr 30 z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowo-gospodarczego Dyrekcji Generalnej Lasów Państwo-
wych (EP.0300.1.7.2015) 

l Decyzja nr 31 z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia średniookresowego planu nakładów na środki trwałe, wartości niema-
terialne i prawne oraz inwestycje na lata 2016–2019 (EP.0300.1.9.2015) 

l Decyzja nr 32 z dnia 30 kwietnia  2015 r. w sprawie zlecenia Instytutowi Badawczemu Leśnictwa w Sękocinie Starym realizacji tematu 
badawczego pt.: „Określenie optymalnych zagęszczeń jeleniowatych w kontekście czynników środowiskowych i celów gospodarki 
leśnej” (OR.5001.69.2.2015) 

l Decyzja nr 33 z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie udzielenia zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi pod nazwą: „Wykonanie Wiel-
koobszarowej  Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2015–2019” (EZ.272.5.2.2015) 

l Decyzja nr 34 z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej ds. przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie 
zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi pod nazwą: „Wykonanie Wielkoobszarowej  Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 
2015–2019” (EZ.272.5.2.2015) 

l Decyzja nr  35 z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie nadania sztandaru Leśnemu Bankowi Genów w Kostrzycy (GD.O.0610.1.2015) 

l Decyzja nr  36 z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru do pracy na stano-
wisko specjalisty ds. zarządzania nieruchomościami w Wydziale Administracji w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych 
(GK.1101.59.2015)

l Decyzja nr 37 z dnia  15 maja 2015 r. w sprawie zmiany składu osobowego Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyj-
nego „Lasy Mazurskie” na lata 2013–2018 (OE.7160.14.1.2015) 
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ZARZADZENIE NR 33
DYreKtOrA GeNerALNeGO LASÓW pAŃStWOWYcH

z dnia 17 kwietnia 2015 r.

w sprawie zasad sporządzania szacunków brakarskich

ZD.7600.4.2015

Na podstawie § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego 
Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 
Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa  
z dnia 18 maja 1994 r. w sprawie nadania Statutu Państwowemu 
Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe, w związku z upoważnie-
niem zawartym w 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 później-
szymi zmianami), zarządzam, co następuje:

§ 1
Wprowadzam do stosowania w jednostkach organizacyjnych 

Lasów Państwowych „Zasady sporządzania szacunku brakar-
skiego drzew na pniu”, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego 
zarządzenia.

§ 2
Tracą moc:

1. Zarządzenie nr 36 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych 
z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie zasad sporządzania 
szacunków brakarskich (znak: GM-900-3/2014).

2. Zarządzenie nr 14 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych 
z dnia 13 lutego 2015 r. zmieniające Zarządzenie nr 36 Dyrek-
tora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 5 czerwca 2014 r. 
w sprawie zasad sporządzania szacunków brakarskich 
(ZD.7600.2.2015).

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY 
LASÓW pAŃStWOWYcH

mgr inż. Adam Wasiak

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 33
Dyrektora Generalnego Lasów państwowych

z dnia 17 kwietnia 2015 r.

ZASADY SpOrZĄDZANiA 
SZAcUNKU BrAKArSKieGO DrZeW NA pNiU

i. ZASADY OGÓLNe

Szacunki brakarskie sporządza się w celu określenia ilości  
i jakości drewna możliwego do pozyskania we wszystkich drzewo-
stanach rębnych i przedrębnych planowanych do użytkowania  
w kolejnym roku. 

Wyniki szacunków brakarskich są podstawą do sporządzenia 
planu pozyskania i planu sprzedaży drewna na kolejny rok gospo-
darczy. Plan sprzedaży danej jednostki wchodzi do łącznej oferty 
sprzedaży drewna Lasów Państwowych.

Termin sporządzenia szacunków brakarskich określa nadleś-
niczy, uwzględniając obowiązujące w Lasach Państwowych terminy 
sporządzania planu pozyskania i sprzedaży drewna.

Szacunki brakarskie przeprowadza się poniższymi metodami:
1. Metoda „przez porównanie” – szacowanie na podstawie 

wyników z lat ubiegłych z wykorzystaniem bazy danych 
systemu LAS, w oparciu o strukturę miąższościową drewna, 
klas oraz grup jakościowo-wymiarowych wykonanych cięć na 
pozycjach planu z lat ubiegłych. Metodę można wykorzy-
stywać do ustalenia rozmiaru pozyskania w użytkach rębnych 
oraz w użytkach przedrębnych wszystkich klas wieku.

2. Metoda „posztuczna” – szacowanie posztuczne każdego 
drzewa do wycięcia na danej pozycji planu cięć. Metodę 
można wykorzystywać do ustalenia rozmiaru pozyskania w 
użytkach rębnych 

3. Metoda „masowa” – szacowanie miąższości oraz udziału 
procentowego sortymentów na podstawie oceny drzewo-
stanu bez wykonywania pomiarów. Metodę można wykorzy-

stywać do ustalenia rozmiaru pozyskania w użytkach 
przygodnych oraz użytkach przedrębnych wszystkich klas 
wieku, a w szczególności czyszczeniach późnych z masą 
(CP-P).

4. Metoda „obrębowa” – szacowanie na podstawie wyników  
z lat ubiegłych dla warstw (grup) drzewostanów projektowa-
nych do cięć, z wykorzystaniem bazy danych systemu LAS. 
Metodę można wykorzystywać do ustalenia rozmiaru pozy-
skania w trzebieżach.

Metody sporządzania szacunków brakarskich, spośród dopusz-
czonych do stosowania dla poszczególnych rodzajów użytkowania, 
określa nadleśniczy. 

Termin i sposób wykonania prac terenowych, w tym oznaczenia: 
drzew do wycięcia, szlaków zrywkowych oraz klas jakości i drewna 
specjalnego określa nadleśniczy.

ii. ZASADY SZcZeGÓŁOWe

1. etapy prac obejmujących szacunek brakarski
Wyboru drzewostanów, dla których ma być wykonany szacunek 

brakarski, dokonuje leśniczy w oparciu o bieżące potrzeby hodow-
lane i sanitarne, z uwzględnieniem planów średniookresowych 
zawartych w planie urządzenia lasu oraz na podstawie wiedzy  
o dotychczasowych działaniach gospodarczych prowadzonych  
w leśnictwie.

Dla metody posztucznej i masowej leśniczy sporządza w progra-
mie BRAKARZ kompletne szacunki brakarskie i przekazuje je do 
nadleśnictwa.
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W wypadku metody porównawczej i obrębowej leśniczy przeka-
zuje do nadleśnictwa (przy użyciu programu BRAKARZ) listę drze-
wostanów przeznaczonych do szacunku brakarskiego.

Dalsze postępowanie uzależnione jest od wyboru metody 
szacunku brakarskiego.

W wypadku metody „przez porównanie” tok postępowania jest 
następujący:

1. Uruchomienie przez pracownika nadleśnictwa procesu „auto-
matycznego naboru” w programie ACER; opcjonalnie wybór 
przez leśniczego wykonanych pozycji planu do „bezpośred-
niego wskazania”.

2. Przekazanie wyników obliczeń z programu ACER do 
programu BRAKARZ w celu dokonania weryfikacji przez 
leśniczego.

3. Weryfikacja obliczonych wartości dla drzewostanu przez 
leśniczego.

4. W wypadku braku możliwości sporządzenia szacunku 
brakarskiego „przez porównanie” zastosowanie innej metody 
według zasad ogólnych.

W wypadku „metody obrębowej” tok postępowania jest następujący:
1. Uruchomienie przez pracownika nadleśnictwa w programie 

ACER procesu pobrania z bazy archiwalnych danych o 
wykonaniu trzebieży.

2. Określenie przez program ACER, na podstawie wyników z lat 
ubiegłych, dla warstw drzewostanów projektowanych do trze-
bieży, średniej intensywności oraz struktury sortymentowej 
drewna.

3. Wykonanie obliczeń i przydzielenie wyników do poszczegól-
nych drzewostanów planowanych do cięć przez program 
ACER.

4. Weryfikacja poprawności wyników dla poszczególnych 
warstw i ewentualna korekta parametrów.

5. W wypadku braku możliwości sporządzenia szacunku 
brakarskiego metodą obrębową zastosowanie innej metody 
według zasad ogólnych.

Zestawienia szacunków brakarskich, stanowiące podstawę do 
sporządzania planu pozyskania drewna wraz z planowanymi kosz-
tami pozyskania i zrywki drewna, są przenoszone do modułu SILP 
„Planowanie i optymalizacja”.

2. Opis metod szacunku brakarskiego
Szczegółowe opisy rejestracji danych dla poszczególnych 

metod podane są w instrukcjach do programów ACER oraz 
BRAKARZ. Niezależnie od rodzaju zastosowanej metody dla 
każdego szacowanego wydzielenia wypełnić należy okładkę raptu-
larza. Sposób wypełnienia okładki opisany jest w instrukcjach  
ww. programów oraz „Wzorniku druków LP”.

a) Metoda „przez porównanie” – na podstawie wyników  
z lat ubiegłych

Metoda może być zastosowana w dwóch wariantach:
a) „automatyczny nabór” – lista pozycji z lat ubiegłych ustalana 

jest przez program ACER na podstawie określonych kryte-
riów,

b) „bezpośrednie wskazanie” – pozycje z lat ubiegłych wskazuje 
leśniczy.

Po przekazaniu przez leśniczego sporządzonej w programie 
BRAKARZ listy wydzieleń przeznaczonych do szacunku brakar-
skiego metodą „przez porównanie”, pracownik nadleśnictwa 
uruchamia w programie ACER proces wyszukiwania wyników 
wykonania pozycji planu w latach ubiegłych. 

W trakcie „automatycznego naboru” stosuje się wyszczegól-
nione niżej kryteria (kolejność jest wagą danego kryterium – 
począwszy od najważniejszego):

l grupa czynności: pełna zgodność, w wypadku trzebieży 
możliwe zastosowanie opcji umożliwiającej wyszukanie 
pozycji do porównań w zgodności do grupy zabiegu (TW, 
TP);

l wiek        –  +/– 5 lat;

l skład gatunkowy udział dla:
– gatunek główny (z rangą 1)  –  +/– 1;
– gatunek z rangą 2      –  +/– 1;

l bonitacja       –  +/– 1.
Jako materiały porównawcze stosuje się dane do 5 lat wstecz, 

dotyczące wykonanych cięć, z możliwością wykluczenia określo-
nych lat.

Istnieje możliwość zmiany kryteriów naboru drzewostanu: w 
wypadku wieku w zakresie +/– 15 lat, w wypadku składu gatunko-
wego (zarówno dla gatunku z rangą 1, jak i rangą 2) w zakresie 
+/– 3, dla bonitacji +/– 3.

Pozycje do porównania mogą być wybrane przez program z 
danych dotyczących danego leśnictwa, obrębu lub całego nadleś- 
nictwa. Lista wybranych pozycji z „automatycznego naboru” jest 
uszeregowana od najbardziej zgodnej w odniesieniu do zastosowa-
nych wag kryteriów.

Dla projektowanych szacunków brakarskich decyzje, które 
pozycje z listy „automatycznego naboru” mają być zatwierdzone do 
obliczeń miąższości drewna, klas oraz grup jakościowo-wymiaro-
wych – wykonuje się przy użyciu jednej z opcji:

l wybór automatyczny wszystkich pozycji – program przydziela 
do obliczeń wszystkie wybrane w porównaniach wykonane 
pozycje planu, a w wypadku ich liczby większej od pięciu 
odrzuca pozycje o skrajnych intensywnościach pozyskania;

l wybór automatyczny tylko pierwszej pozycji z listy (najbar-
dziej zgodnej);

l ręczne wskazanie – bezpośrednie oznaczenie przez pracow-
nika biura nadleśnictwa w programie ACER poprzez wybór 
poszczególnych pozycji z listy.

W wypadku zastosowania opcji przez „bezpośrednie wskazanie” 
leśniczy podaje wprost do porównania pozycje planu w drzewosta-
nie (drzewostanach), gdzie wykonywane były w ubiegłych latach 
cięcia. „Bezpośrednie wskazanie” wykonanej pozycji planu do 
porównań dla projektowanego szacunku brakarskiego dotyczy 
zgodności w zakresie leśnictwa i grupy czynności (nie są brane pod 
uwagę zgodności parametrów opisu taksacyjnego).

Szacunki brakarskie z wynikami obliczeń przekazywane są do 
programu BRAKARZ w celu ich weryfikacji przez leśniczego.

Leśniczy w programie BRAKARZ, w formularzu do porównań, 
wprowadza wyniki weryfikacji uzyskanych danych. W trakcie wery-
fikacji ocenia zgodność obliczeń otrzymanych z programu ACER 
dla metody „przez porównanie” ze stanem na gruncie. W wypadku 
niezgodności, w celu doprowadzenia danych szacunku brakar-
skiego do wartości rzeczywistych, ma następujące możliwości:

l skorygowanie miąższości drewna każdego gatunku według 
sortymentów w klasach wymiarowych i procentowych 
udziałów drewna krótkiego w grupach S2A i S2B;

l usunięcie gatunku nieistniejącego na powierzchni cięć;
l zamiana gatunku nieistniejącego na taki, który nie został 

ujęty w obliczeniach;
l dopisanie gatunku nie ujętego w obliczeniach;
l zakwalifikowanie (przesunięcie) weryfikowanego szacunku 

brakarskiego do wykonania inną metodą według zasad ogólnych.
Jeśli podczas „automatycznego naboru” danych program ACER 

nie odnajdzie żadnej powierzchni, która spełniałaby wyżej wymie-
nione kryteria, a leśniczy nie dokona „bezpośredniego wskazania”, 
wówczas taką pozycję można przeznaczyć do sporządzenia 
szacunku brakarskiego inną metodą.

b) Metoda posztuczna
Jest to metoda wykonywana najczęściej w zespole pod kierun-

kiem leśniczego. Prace terenowe w wypadku cięć rębnych rozpo-
czyna się od wytyczenia powierzchni zrębowych (lub gniazd) 
poprzez oznaczenie drzew granicznych. W metodzie tej każde 
szacowane drzewo należy dokładnie obejrzeć, zmierzyć jego pierś- 
nicę, zakwalifikować do klasy lub grupy jakościowo-wymiarowej i 
zarejestrować w programie (każde drzewo rejestrujemy tylko jeden 
raz). Pomiaru pierśnicy dokonuje się z zachowaniem zmiennego 
kierunku podejścia do drzew. Jeżeli szacunek brakarski prowadzony 
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jest na stoku, pierśnice należy mierzyć od strony wzniesienia. Dwójka 
wyrastająca z jednego pnia, przy rozwidleniu powyżej 1,30 m, 
powinna być traktowana jako jedno drzewo, poniżej 1,30 m jako dwa 
drzewa. Błędy wynikające z niewłaściwego pomiaru pierśnicy mają 
bardzo duży wpływ na wynik obliczania miąższości drzewa.

W związku z powyższym należy przestrzegać:
l pomiaru pierśnicy na wysokości 1,30 m;
l prawidłowego przykładania ramion średnicomierza do 

drzewa (prostopadle do osi strzały oraz tak, aby listwa z 
podziałką przylegała do pobocznicy pnia);

l dokładnego odczytywania wyników pomiaru (wynik zaokrą-
glamy zawsze w dół do pełnych centymetrów).

Dane pomierzonych drzew wprowadza się do programu 
BRAKARZ. Dopuszcza się w wyjątkowych przypadkach „ręczne” 
wypełnienie raptularzy na drukach z obowiązującego „Wzornika 
druków LP” i rejestrację takiego szacunku brakarskiego bezpośred-
nio w programie ACER. Zasady wypełniania określonych pól 
opisane są w aktualnej instrukcji użytkownika do programu 
BRAKARZ i ACER oraz „Wzorniku druków LP”.

Jeżeli ten sam gatunek występuje w kilku piętrach drzewostanu 
wielopiętrowego, to stosuje się zasadę osobnej rejestracji danego 
gatunku w piętrach (jeden gatunek można zarejestrować w dwóch 
piętrach).

Po pracach związanych z klasyfikacją drzew i pomiarem pierśnic 
należy wykonać pomiar wysokości; uwzględniając zakres rozpięto-
ści pierśnic, mierzy się dla każdego gatunku wysokości 20 do 30 
drzew, proporcjonalnie do liczebności w poszczególnych przedzia-
łach pierśnic. Pomiaru wysokości dokonujemy do wierzchołka. 
Szczególną uwagę należy zachować w trakcie pomiaru gatunków 
liściastych, których wierzchołek nie zawsze jest dobrze widoczny. 
Pomiar gałęzi znajdującej się od strony mierzącego (zamiast wierz-
chołka) spowodować może duże zawyżenie wysokości. Bardzo 
duży błąd może powstać przy pomiarze drzew pochylonych, 
dlatego też do pomiaru wysokości należy wybierać drzewa względ-
nie proste o wyraźnie widocznym wierzchołku. Przy pomiarze 
wysokości należy ściśle przestrzegać zasad pomiaru właściwych 
dla używanego typu wysokościomierza.

Jeżeli błąd wysokości będzie systematyczny (a taki najczęściej 
występuje przy pomiarze wysokości), jego wpływ na określenie 
miąższości drzewostanu może być znaczący.

Ostatnim etapem prac terenowych jest określenie wskaźników 
udziału procentowego WD w drewnie wielkowymiarowym, S2 w 
grubiźnie, S2B w S2, procentowy udział drewna krótkiego w S2A 
oraz w S2B, procent udziału S3A w S3, procent udziału S4 w 
grubiźnie oraz procentowy udział drewna M w stosunku do grubi-
zny. Przy określaniu tych wskaźników wskazane jest oparcie się na 
wartościach średnich uzyskanych w latach ubiegłych.

Zarejestrowane w programie BRAKARZ szacunki brakarskie z 
metody posztucznej przekazywane są do programu ACER, gdzie 
wykonywane są obliczenia. W metodzie posztucznej dla prawidło-
wych obliczeń istotne są parametry techniczne zawarte w progra-
mie ACER. Zaleca się uaktualnienie współczynników korekcyjnych 
w wypadku systematycznego zawyżania lub zaniżania wyników 
szacunków brakarskich w stosunku do wykonania cięć.

c) Metoda „masowa” – szacowania miąższości oraz udziału 
procentowego sortymentów

W metodzie tej określa się wprost dla każdego gatunku miąż-
szość drewna klas oraz grup jakościowo-wymiarowych. W wypadku 
planowania użytkowania przygodnego należy kierować się potrze-
bami sanitarnymi drzewostanów oraz wynikami z lat poprzednich. 

Podobnie jak w wypadku metody posztucznej dopuszcza się w 
wyjątkowych przypadkach „ręczne” wypełnienie raptularzy na 
drukach z obowiązującego „Wzornika druków LP” i rejestracji 
takiego szacunku brakarskiego bezpośrednio w programie ACER.

d) Metoda obrębowa
Po przekazaniu przez leśniczego sporządzonej listy wydzieleń 

przeznaczonych do szacunku brakarskiego „metodą obrębową” 

pracownik nadleśnictwa uruchamia w programie ACER proces 
tworzenia jednorodnych warstw (grup) drzewostanów do planowa-
nia cięć w oparciu o pobrane dane z lat ubiegłych. Pobierane dane 
mogą dotyczyć ostatnich 10 lat, z możliwością wyboru konkretnych 
lat do dalszych obliczeń. Należy odrzucić lata, w których wielkość 
pozyskania i struktura sortymentowa w sposób istotny odbiegały od 
przeciętnej.

Warstwa drzewostanów jest to zbiór (grupa) projektowanych 
pozycji cięć w obrębie leśnym lub całym nadleśnictwie o określo-
nych parametrach, którymi są:

l grupa czynności (TW, TP),
l gatunek panujący,
l wiek gatunku panującego (podklasa wieku),
l bonitacja gatunku panującego.
Istnieje możliwość dokonania korekty lub eliminacji parametrów 

grupujących pozycje cięć do poszczególnych warstw. Parametry 
gatunek panujący i podklasa wieku zostały przyjęte w programie 
jako parametry stałe, które nie podlegają korektom.

Parametr grupa czynności może podlegać zmianie w zakresie: 
od pełnej zgodności grup czynności, poprzez zgodność z TW lub 
TP, aż do braku wymogu zgodności grup czynności. Parametr boni-
tacja może być uwzględniany lub pominięty przy tworzeniu warstw. 
Ponadto za pomocą parametru intensywności graniczne (dla pozy-
cji archiwalnych) można wyeliminować z obliczeń pozycje archi-
walne o zbyt małej lub zbyt dużej intensywności cięć. W celu 
umożliwienia zwiększenia intensywności planowanych cięć w 
stosunku do danych archiwalnych, do dyspozycji został oddany 
współczynnik zmiany intensywności użytkowania. Zastosowanie 
zwiększenia intensywności cięć może mieć miejsce np. przy wpro-
wadzeniu nowej technologii prac leśnych.

Po ustaleniu parametrów, w programie ACER wykonuje się obli-
czenia, w wyniku których tworzone są warstwy drzewostanów z 
przypisanymi do nich projektowanymi drzewostanami do cięć wraz 
z intensywnościami cięć i strukturą sortymentową. 

Dla wyliczonych warstw (grup drzewostanów) można przepro-
wadzić następujące korekty:

l wycofanie/włączenie wybranego szacunku projektowanego z 
warstwy,

l wycofanie/włączenie wybranej pozycji archiwalnej z warstwy.
Średnie wartości z warstw archiwalnych przeliczane są dla 

poszczególnych drzewostanów (wydzieleń) proporcjonalnie do ich 
powierzchni.

Dla planowanych drzewostanów do cięć przypisane zostają 
wartości, które nie podlegają korektom:

l wskaźnik intensywności cięć przedrębnych (m3/ha),
l struktura sortymentowa – udział poszczególnych sorty-

mentów z uwzględnieniem gatunku i klas wymiarowych.
Zaleca się, aby jednostką obliczeniową było nadleśnictwo – ze 

względu na odpowiednią ilość drzewostanów do tworzenia warstw. 
Uzyskane wyniki dotyczące miąższości pozyskania oraz struktury 
sortymentowej dla warstw charakteryzują się wtedy mniejszą 
zmiennością i pozwolą objąć tą metodą większość drzewostanów 
(lub wszystkie). Jeżeli nadleśnictwo składa się z dwóch lub więcej 
obrębów, które różnią się od siebie w sposób istotny składem 
gatunkowym, strukturą wiekową, cyklem produkcji (kolej rębu), 
należy przyjąć obręb leśny jako jednostkę tworzenia warstw.

Po wykonaniu obliczeń należy podjąć decyzję, czy dane na 
podstawie przyjętych parametrów są akceptowalne. W wypadku 
przyjęcia zbyt rygorystycznych parametrów (np. współczynnik boni-
tacji – zgodność całkowita) można wycofać obliczenia i skorygować 
parametry.

Drzewostany wytypowane do planu użytków przedrębnych, dla 
których nie można zastosować metody obrębowej, przydziela się 
do innej metody szacunków.

iii. KONtrOLA SZAcUNKÓW BrAKArSKicH

Sposób kontroli szacunków brakarskich powinien być określony 
w regulaminie kontroli wewnętrznej danej jednostki.
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ZArZĄDZeNie Nr 34
DYreKtOrA GeNerALNeGO LASÓW pAŃStWOWYcH

z dnia 30 kwietnia 2015 r.

w sprawie planu Finansowo-Gospodarczego
 państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy państwowe

 na 2015 rok

ep.0300.1.8.2015

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.  
o lasach (tj. z 2014 r. Dz. U. 2014.1153 z późn. zm.) oraz § 6 ust. 3 
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994 r. w sprawie 
szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Państwowym 
Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (Dz. U. Nr 134, poz. 692) 
i 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., zarządzam, co następuje:

§ 1
1. Wprowadzam do stosowania Plan Finansowo-Gospodarczy 

Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe na 
2015 rok, stanowiący załączniki nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszego 
zarządzenia. (Załączników nie drukujemy – przyp. red.).

§ 2
1. Odpis podstawowy na fundusz leśny w wysokości 14,5% 

wartości sprzedaży drewna – ustalony na zasadach określonych 
w § 21 rozporządzenia RM, o którym mowa wyżej.

2. Wysokość wpłat obciążających koszty działalności nadleśnictw 
na utrzymanie Dyrekcji Generalnej LP i regionalnych dyrekcji LP 
w kwocie 246 000 tys. zł – ustalona na zasadach określonych w 
art. 53 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach.

§ 3
Integralną część składową  Planu Finansowo-Gospodarczego 

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

– plany regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych, o których 
mowa w § 6 ust. 3 rozporządzenia RM, o którym mowa wyżej 
(zał. nr 2);

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

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

jednostkach organizacyjnych działających w Lasach Państwo-
wych mogą być prowadzone przy zachowaniu płynności finan-
sowej.

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

3. W uzasadnionych przypadkach dyrektor RDLP zgodnie z § 12 
ust. 2 rozporządzenia RM, o którym mowa wyżej, może centrali-
zować odpisy amortyzacyjne i określać ich przeznaczenie.

§ 5
1. Dyrektorzy regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych 

niezwłocznie wprowadzą do stosowania plany jednostek podle-
głych.

2. Kopie zarządzeń w sprawie wprowadzenia planów jednostek 
podległych należy przesłać do DGLP w terminie do dnia 19 maja br. 

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

obowiązywania od dnia 1 stycznia 2015 r.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW pAŃStWOWYcH

mgr inż. Adam Wasiak
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Na podstawie § 6 i 10 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leś-
nego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do Zarządzenia  
nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leś-
nictwa z 18 maja 1994 r., w związku z art. 33 ust. 1 ustawy z 28 
września 1991 r. o lasach (tekst jednolity w Dz. U. z 2014 r.,  
poz. 1153, ze zm.) oraz § 10 ust. 2 załącznika do Zarządzenia nr 33 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 19 maja 2014 r.  
w sprawie regulaminu organizacyjnego Dyrekcji Generalnej Lasów 
Państwowych, zarządzam, co następuje:

§ 1
Powołuję Zespół ds. przygotowania procedury wdrożenia 

systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD) Podla-
skiego Urzędu Wojewódzkiego, zwanego dalej „EZD”, w następują-
cym składzie:

1) Grzegorz Badziak – przewodniczący zespołu RDLP w Łodzi;
2) Tomasz Wisłocki – DGLP;
3) Agnieszka Świech – DGLP;
4) Paweł Górski – RDLP w Białymstoku;
5) Stanisław Wypych – RDLP w Katowicach;
6) Sławomir Kucal – RDLP w Szczecinie;
7) Dariusz Gąsiorowski – RDLP w Łodzi;
8) Agnieszka Janusz – RDLP w Łodzi; 
9) Włodzimierz Kaczmarek – RDLP w Łodzi; 

10) Piotr Wosiński – Nadleśnictwo Smardzewice;
11) Bartosz Zabłocki – ZILP.

§ 2
Do zadań Zespołu należy przeprowadzenie prac pozwalających 

na przygotowanie do wdrożenia systemu EZD w jednostkach orga-
nizacyjnych PGL LP jako podstawowego sposobu wykonywania 
czynności kancelaryjnych, w szczególności:

1) weryfikacja obowiązujących zarządzeń i decyzji Dyrektora 
Generalnego Lasów Państwowych pod kątem ich zgodności 
z założeniami EZD, a także przedstawienie propozycji zmian 
ich treści w wypadku wystąpienia takiej konieczności;

2) opracowanie projektów niezbędnych dokumentów ramowych 
i procedur dotyczących funkcjonowania systemu EZD, a w 
szczególności: 
a) projekty procedur: obiegu dokumentów i spraw, sche-

matów działań i czynności w systemie EZD, 
b) projekt procedury testowania skuteczności i prawidłowości 

wdrożenia,
c) projekty niezbędnych rejestrów i opisy dobrych praktyk;

3) organizowanie wsparcia merytorycznego dla jednostek LP 
wdrażających system EZD; 

4) opracowanie ramowej dokumentacji szkoleniowej dla biur 
RDLP  i nadleśnictw;

5) wsparcie merytoryczne ZILP w zakresie przygotowania 
programu szkolenia e-learningowego dla użytkowników 
systemu EZD;

6) opracowanie zasad testowania systemu EZD oraz dobór  
i rekomendowanie poszczególnych modeli sprzętu i oprogra-
mowania wykorzystywanego w systemie EZD w porozu-
mieniu z ZILP;

7) podejmowanie innych koniecznych działań usprawniających 
elektroniczne dokumentowanie przebiegu załatwiania  
i rozstrzygania spraw we współpracy z komórkami organiza-
cyjnymi odpowiedzialnymi za sprawy organizacji i informatyki 
w DGLP.

§ 3
W swoich pracach Zespół współdziała bezpośrednio z innymi 

zespołami zadaniowymi powołanymi stosownymi zarządzeniami 
Dyrektora Generalnego LP oraz komórkami organizacyjnymi 
powiązanymi merytorycznie, w szczególności z Zespołem  
ds. architektury systemu elektronicznego zarządzania dokumenta-
cją.

§ 4
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 konsul-

tantów, innych ekspertów oraz pracowników jednostek orga-
nizacyjnych Lasów Państwowych za zgodą kierowników tych 
jednostek;

5) składa bieżące sprawozdania z postępu prac Zespołu na 
każde żądanie Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych;

6) składa Dyrektorowi Generalnemu Lasów Państwowych spra-
wozdanie końcowe z prac Zespołu.

§ 5
Kierownicy jednostek zatrudniających członków Zespołu zapew-

niają właściwą organizację pracy w celu realizacji zadań przez 
członka Zespołu.

§ 6
1. Przewodniczący Zespołu w uzgodnieniu z naczelnikiem Wydziału 

Organizacji i Innowacji DGLP zwołuje spotkania robocze 
Zespołu.

2. W okresach pomiędzy spotkaniami roboczymi niezbędne prace 
realizowane są zdalnie w miejscu zatrudnienia członków 
zespołu.

§ 7
Termin zakończenia prac Zespołu ustalam na 31grudnia 2015 r.

§ 8
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW pAŃStWOWYcH
    mgr inż. Adam Wasiak

ZArZĄDZeNie Nr 35
DYreKtOrA GeNerALNeGO LASÓW pAŃStWOWYcH

z dnia 8 maja 2015 r.

w sprawie powołania 
Zespołu ds. wdrożenia systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją 

w jednostkach organizacyjnych pGL Lp

Or.0180.11.2015
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ZArZĄDZeNie Nr 36
DYreKtOrA GeNerALNeGO LASÓW pAŃStWOWYcH

z dnia 18 maja 2015 r.

w sprawie wprowadzenia „Zasad zarządzania projektami
w państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy państwowe”

OS.011.11.2015

Na podstawie § 6 i § 8 ust. 1 pkt 1 Statutu Państwowego Gospo-
darstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do 
Zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Natural-
nych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r. w sprawie nadania Statutu 
Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe, w wyko-
naniu zadania Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych okre-
ślonego w art. 33 ust. 1 i ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 28 września 
1991 r. o lasach (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1153 z późn. 
zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1
Wprowadzam do stosowania w jednostkach organizacyjnych 

Lasów Państwowych „Zasady zarządzania projektami”, które 
stanowią załącznik do niniejszego zarządzenia. (Załącznika nie 
drukujemy – przyp. red.).

§ 2
„Zasady zarządzania projektami” są obowiązkową procedurą:
1) dla projektów strategicznych krajowych i strategicznych 

regionalnych;
2) dla realizacji przedsięwzięcia w trybie projektu – w przypadku 

podjęcia przez kierownika jednostki takiej decyzji.

§ 3
„Zasady zarządzania projektami w Państwowym Gospodarstwie 

Leśnym Lasy Państwowe” wchodzą w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW pAŃStWOWYcH
     mgr inż. Adam Wasiak

ZArZĄDZeNie Nr 38
DYreKtOrA GeNerALNeGO LASÓW pAŃStWOWYcH

z dnia 18 maja 2015 r.

w sprawie wprowadzenia sprawozdania LpiO-9 do hurtowni danych, sposobu jego sporządzania i zatwierdzania 
oraz wycofania ze sprawozdawczości pGL Lp sprawozdania LpiO-8

GM.800.5.2015 

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.  
o lasach (tekst jednolity w Dz. U. z 2014 r., poz. 1153) oraz § 6 i § 8 
ust. 1 pkt 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy 
Państwowe, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 Ministra 
Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 18 maja 
1994 r., zarządzam, co następuje:

§ 1
W uzupełnieniu do § 6 Zarządzenia nr 62 DGLP z dnia  

30 czerwca 2005 r. w sprawie wprowadzania hurtowni danych Lasów 
Państwowych wprowadzam do hurtowni danych Lasów Państwo-
wych sprawozdanie LPIO-9 (zestawienie obrotów drewnem).

§ 2
Dane do sprawozdania LPIO-9 pobierane są automatycznie  

z baz danych systemu LAS nadleśnictw, a następnie przesyłane do 
hurtowni danych Lasów Państwowych.

§ 3
Udostępnienie sprawozdania LPIO-9 odbywa się poprzez portal 

internetowy w formie gotowych raportów  odświeżanych codzien-
nie, do 14 dnia miesiąca następnego po miesiącu sprawozdaw-
czym, z zastrzeżeniem § 5.

§ 4
Wprowadzam obowiązek zatwierdzania w hurtowni danych 

sprawozdania LPIO-9:
l nadleśnictwa; do 15 dnia miesiąca następnego po miesiącu 

sprawozdawczym, jeżeli określony wyżej dzień wypada w 

dzień wolny od pracy – sprawozdanie należy zatwierdzić  
w pierwszym dniu roboczym po tym terminie;

l nadleśnictwa zbiorczo w ramach regionalnych dyrekcji LP; do 
20 dnia miesiąca następnego po miesiącu sprawozdawczym.

§ 5
Do celów kontrolnych pobierane są dane z zakresu sprawozdania 

LPIO-9, do 15 lutego następnego roku po roku sprawozdawczym.

§ 6
W przypadku powstania zmian w zatwierdzonym sprawozdaniu 

LPIO-9 sposób postepowania ustalany jest każdorazowo z komórką 
organizacyjną DGLP definiującą sprawozdanie w hurtowni danych 
Lasów Państwowych.

§ 7
Odwołuje się sporządzanie sprawozdania LPIO-8. 

§ 8
Traci moc Zarządzenie nr 16 Dyrektora Generalnego Lasów 

Państwowych z dnia 30 czerwca 1994 r. wraz z późniejszymi zmia-
nami w części dotyczącej sprawozdania LPIO-8 i LPIO-9.

§ 9
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2015 r.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW pAŃStWOWYcH

mgr inż. Adam Wasiak
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DecYZJA Nr 27
DYreKtOrA GeNerALNeGO LASÓW pAŃStWOWYcH

z dnia 24 kwietnia 2015 r.

w sprawie zmiany składu osobowego rady Naukowo-Społecznej 
Leśnego Kompleksu promocyjnego „puszcza Białowieska” na lata 2013–2018

Oe.7160.13.1.2015

Na podstawie art. 33 ust. 1 oraz art. 13b ust. 4 ustawy z dnia  
28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn. z 2014 r., Dz. U. z 2014 r., 
poz. 1153) oraz § 6 i  § 10 Statutu Państwowego Gospodarstwa 
Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do Zarządze-
nia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych  
i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r., ustalam, co następuje:

§ 1
Na wniosek dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwo-

wych w Białymstoku zmieniam skład Rady Naukowo-Społecznej 
Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Puszcza Białowieska”.

Odwołuję ze składu Rady następujące osoby:
1) Pana mgr. Alberta Waldemara Litwinowicza,
2) Panią inż. Olgę Rygorowicz.
Powołuję w skład Rady następujące osoby:
1) Pana mgr. Grzegorza Kasprowicza – Wójta Gminy Biało-

wieża,

2) Pana Mirosława Romaniuka – Starostę Powiatu Hajnow-
skiego,

3) Panią mgr Lucynę Smoktunowicz – Wójta Gminy Hajnówka.

§ 2
Skład Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promo-

cyjnego „Puszcza Białowieska”, określony w decyzji nr 23  
z 7 marca 2013 r., nie ulega innym zmianom.

§ 3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                 DYREKTOR GENERALNY
                                            LASÓW pAŃStWOWYcH

                                           mgr inż. Adam Wasiak

ZArZĄDZeNie Nr  39
DYreKtOrA GeNerALNeGO LASÓW pAŃStWOWYcH

z dnia 21 maja 2015 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 4 z dnia 16 stycznia 2015 r. 
w sprawie powołania zespołu realizującego projekt Strategiczny Lasów państwowych

„Wdrożenie programu zintegrowanego Lasów państwowych 
Puszcza Białowieska – Leśne Dziedzictwo Europy”

OU.082.3.2015

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.  
o lasach (tj. Dz. U. 2014.1153 z późn. zm.), związku z § 6 i § 10 
Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, 
stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony 
Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 
1994 r. w sprawie nadania Statutu Państwowemu Gospodarstwu 
Leśnemu Lasy Państwowe, w nawiązaniu do Zarządzenia nr 89 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 23 grudnia 
2013 r. w sprawie przyjęcia Strategii Państwowego Gospodarstwa 
Leśnego Lasy Państwowe na lata 2014–2030, zarządzam, co 
następuje:

§ 1
W skład zespołu realizującego Projekt Strategiczny Lasów 

Państwowych „Wdrożenie programu zintegrowanego Lasów 
Państwowych Puszcza Białowieska – Leśne Dziedzictwo Europy”, 
określonego Zarządzeniem nr 4 Dyrektora Generalnego Lasów 
Państwowych z dnia 16 stycznia 2015 r., powołuję następujące 
osoby:

1) Pana Grzegorza Zenona Bieleckiego – nadleśniczego Nadleś- 
nictwa Hajnówka,

2) Pana Mikołaja Chlabicza – nadleśniczego Nadleśnictwa 
Browsk.

§ 2
Opis członków zespołu ulega następującym zmianom:
1) Waldemar Sieradzki – RDLP w Białymstoku – kierownik 

Stanowiska ds. Puszczy Białowieskiej, kierownik działania: 
Organizacja;

8) Dariusz Skirko – nadleśniczy Nadleśnictwa Białowieża – 
kierownik działania: Udostępnienie turystyczne.

§ 3
Skład zespołu realizującego Projekt Strategiczny Lasów 

Państwowych „Wdrożenie programu zintegrowanego Lasów 
Państwowych Puszcza Białowieska – Leśne Dziedzictwo Europy” 
nie ulega innym zmianom.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW pAŃStWOWYcH

mgr inż. Adam Wasiak
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DecYZJA Nr 28
DYreKtOrA GeNerALNeGO LASÓW pAŃStWOWYcH

z dnia 30 kwietnia 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia planu finansowo-gospodarczego 
regionalnej Dyrekcji Lasów państwowych

ep.0300.1.5.2015

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.  
o lasach (tj. z 2014 r. Dz. U. 2014.1153 z poźn, zm.) oraz § 6 ust. 3 
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994 r. w sprawie 
szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Państwowym 
Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (Dz. U. Nr 134 poz. 692), 
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., ustalam, co następuje:

§ 1
Zatwierdzam plan finansowo-gospodarczy na rok 2015 dla 

Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w:
 Białymstoku  Szczecinie
 Katowicach  Szczecinku
 Krakowie toruniu
 Krośnie  Wrocławiu
 Lublinie  Zielonej Górze
 Łodzi  Gdańsku
 Olsztynie radomiu
 pile  Warszawie
 poznaniu
obejmujący, odrębnie dla każdej RDLP, następujące tabele:

1. Przychody, koszty i wynik (zał. 1).
2. Zadania finansowane ze środków budżetowych, źródeł zagra-

nicznych oraz prognoza dochodów budżetu  Państwa (zał. 2).

3. Finansowanie rzeczowych aktywów trwałych, wartości niemate-
rialnych i prawnych oraz inwestycji (zał. 3)

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

jednostek nadrzędnych (zgodnie ze strukturą organizacyjną 
RDLP) (zał. 7). (Załączników nie drukujemy – przyp. red.).

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

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

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

wania od 1 stycznia 2015 r.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW pAŃStWOWYcH

mgr inż. Adam Wasiak

DecYZJA Nr 29
DYreKtOrA GeNerALNeGO LASÓW pAŃStWOWYcH

z dnia 30 kwietnia 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia  planu zakładów o zasięgu krajowym

ep.0300.1.6.2015

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r  
o lasach (tj. z 2014 r. Dz. U. 2014.1153 z późn. zm.), w związku  
z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy 
Państwowe, nadanego zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony 
Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r.,  
ustalam, co następuje:

§ 1
Zatwierdzam plan finansowo-gospodarczy na rok 2015 zakładu 

Lasów Państwowych o zasięgu krajowym:

centrum informacyjnego Lasów państwowych w Warszawie,
Ośrodka rozwojowo-Wdrożeniowego Lasów państwowych  
 w Bedoniu,
Ośrodka techniki Leśnej w Jarocinie,
Zakładu informatyki Lasów państwowych w Bedoniu,
centrum Koordynacji projektów środowiskowych   
 w Warszawie,
obejmujący, odrębnie dla każdego zakładu, następujące tabele:

1. Przychody, koszty, wynik (zał. 1).
2. Zadania finansowane ze środków budżetowych, źródeł zagra-

nicznych oraz prognoza dochodów budżetu  Państwa (zał. 2).
3. Finansowanie rzeczowych aktywów trwałych, wartości niema-

terialnych i prawnych oraz inwestycji (zał. nr 3).
4. Zatrudnienie i wynagrodzenia (zał. nr 4).
5. Działalność zakładu (zał. nr 8). (Załączników nie drukujemy 

– przyp. red.).

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

wania od 1 stycznia 2015 r.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW pAŃStWOWYcH

mgr inż. Adam Wasiak
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DecYZJA Nr 30
DYreKtOrA GeNerALNeGO LASÓW pAŃStWOWYcH

z dnia 30 kwietnia 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia planu finansowo-gospodarczego 
Dyrekcji Generalnej Lasów państwowych

ep.0300.1.7.2015

Na podstawie art. 33 ust.1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.  
o lasach (tj. z 2014 r. Dz. U. 2014.1153 z późn. zm.), w związku  
z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy 
Państwowe, nadanego Zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony 
Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r., 
ustalam, co następuje:

§ 1
Zatwierdzam plan finansowo-gospodarczy Dyrekcji Generalnej 

Lasów Państwowych na rok 2015, stanowiący załącznik nr 1 do 
niniejszej decyzji. (Załącznika nie drukujemy – przyp. red.).

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

wania od 1 stycznia 2015 r.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW pAŃStWOWYcH

mgr inż. Adam Wasiak

DecYZJA Nr 31
DYreKtOrA GeNerALNeGO LASÓW pAŃStWOWYcH

z dnia 30 kwietnia 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia średniookresowego planu nakładów  
na środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz inwestycje na lata 2016–2019

ep.0300.1.9.2015

Na podstawie art. 33 ust. l ustawy z dnia 28 września 1991 r.  
o lasach (tj. z 2014 r. Dz. U. 2014.1153 z późn. zm.), w związku  
z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy 
Państwowe, nadanego Zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony 
Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r., 
ustalam, co następuje:

§ 1
Zatwierdzam średniookresowy plan nakładów na środki trwałe, 

wartości niematerialne i prawne oraz inwestycje na lata 2016–2019, 
stanowiący załącznik do niniejszej decyzji. (Załącznika nie druku-
jemy – przyp. red.).

§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW pAŃStWOWYcH

mgr inż. Adam Wasiak
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DecYZJA Nr 32
DYreKtOrA GeNerALNeGO LASÓW pAŃStWOWYcH

z dnia 30 kwietnia 2015 r.

w sprawie zlecenia instytutowi Badawczemu Leśnictwa w Sękocinie Starym 
realizacji tematu badawczego pt.: „Określenie optymalnych zagęszczeń jeleniowatych 

w kontekście czynników środowiskowych i celów gospodarki leśnej”

Or.5001.69.2.2015

Na podstawie art. 33 ust. 3 pkt 6 ustawy z dnia 28 września 1991 r. 
o lasach (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. 1153.) i art. 4 pkt 3 lit. e 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) 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 sprawie  
nadania Statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy 
Państwowe, oraz Zarządzenia nr 42 Dyrektora Generalnego Lasów 
Państwowych z dnia 1 lipca 2014 r. w sprawie powołania Stałej 
Komisji do zamawiania usług w zakresie badań naukowych przez 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych oraz procedur postę-
powania  z tym związanych, postanawiam, co  następuje:

§ 1
1. Realizację tematu badawczego pt.: „Określenie optymalnych 

zagęszczeń jeleniowatych w kontekście czynników środo-
wiskowych i celów gospodarki leśnej” należy zlecić Instytu-
towi Badawczemu Leśnictwa w Sękocinie Starym zgodnie z 
ustalonym poniżej okresem i kosztami realizacji oraz na warun-
kach, które zostaną określone w umowie:
a) okres realizacji badań: 60 miesięcy;
b) koszty planowane ogółem – 3 000 000 zł brutto,  w tym na 

2015 r. – 510 000 zł brutto.

2. Ustalono przewidywane wykorzystanie uzyskanych w ramach 
realizacji ww. tematów badawczych wyników badań przez 
jednostki organizacyjne Lasów Państwowych (DGLP, RDLP, 
nadleśnictwa) oraz przez podmioty spoza jednostek organiza-
cyjnych Lasów Państwowych.

§ 2
Decyzja wchodzi w życie  z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
 LASÓW pAŃStWOWYcH

mgr inż. Adam Wasiak

DecYZJA Nr 33
DYreKtOrA GeNerALNeGO LASÓW pAŃStWOWYcH

z dnia 6 maja 2015 r.

w sprawie udzielenia zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi pod nazwą: 
„Wykonanie Wielkoobszarowej inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju 

w latach 2015–2019”

eZ.272.5.2.2015

Na podstawie:
l § 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 Państwo-
wemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe;

l art. 13a ust. 1 pkt 2, w związku z art. 21a ust. 1 pkt 1 ustawy 
z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2014 r.  poz. 
1153 z późn. zm.) oraz

l art. 67 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), 
ustalam, co następuje:

§ 1
Wykonanie usługi „Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji 

Stanu Lasu w kraju w latach 2015–2019” będzie zlecone przedsię-
biorstwu państwowemu pod nazwą Biuro Urządzania Lasu i Geode-
zji Leśnej.

§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.  

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW pAŃStWOWYcH

mgr inż. Adam Wasiak   
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DecYZJA Nr 34
DYreKtOrA GeNerALNeGO LASÓW pAŃStWOWYcH 

z dnia 5 maja 2015 r.

w sprawie powołania Komisji przetargowej ds. przeprowadzenia zamówienia publicznego  
w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi pod nazwą: 
„Wykonanie Wielkoobszarowej  inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju 

w latach 2015–2019”

eZ.272.5.2.2015

Na podstawie art. 33 ust. 3 pkt 3 i 4, w związku z art. 13a ust. 1 
pkt 2 oraz 21a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.  
o lasach (Dz. U. z 2014 r.  poz. 1153 z późn. zm.) oraz na podstawie 
§ 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, 
wprowadzonego Zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowi-
ska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r.  
w sprawie nadania Statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu 
Lasy Państwowe, jak również na podstawie art. 19 i art. 21 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 
z 2013 r. poz. 907 ze zm.), ustalam, co następuje:

§ 1
Powołuję Komisję Przetargową ds. przeprowadzenia zamówie-

nia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie 
usługi pod nazwą: „Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji 
Stanu Lasu w kraju w latach 2015–2019” w następującym składzie:

– Jacek Przypaśniak 
– naczelnik Wydziału Urządzania Lasu,
Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych – przewodniczący;

– Elżbieta Żuchowska 
– starszy specjalista w Zespole ds. Zamówień Publicznych,
Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych – sekretarz;

– Anna Zuchowicz 
– specjalista  w Wydziale Księgowości,
Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych – członek;

– Marcin Polewczyk 
– starszy specjalista SL w Wydziale Urządzania Lasu,
Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych – członek;

– Tomasz Grzegorzewicz 
– starszy specjalista  w Wydziale Urządzania Lasu,
Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych – członek.

§ 2
Komisja jest zespołem pomocniczym Dyrektora Generalnego 

Lasów Państwowych powołanym do przeprowadzenia postępowa-
nia o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi pod 
nazwą: „Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu 
w kraju w latach 2015–2019” w trybie z wolnej ręki, zgodnie z Decy-
zją nr 33 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 6 
maja 2015 r. 

§ 3
Organizację, tryb pracy i zakres obowiązków członków Komisji 

określa Regulamin Komisji Przetargowej, stanowiący załącznik nr 1 
do niniejszej decyzji. (Załącznika nie drukujemy – przyp. red.).

§ 4
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW pAŃStWOWYcH
     mgr inż. Adam Wasiak

DecYZJA Nr 35      
DYreKtOrA GeNerALNeGO LASÓW  pAŃStWOWYcH

z dnia 12 maja 2015 r.

w sprawie nadania sztandaru
Leśnemu Bankowi Genów w Kostrzycy

GD.O.0610.1.2015

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o 
lasach  (jednolity tekst w Dz. U. z 2014 r. 1153), w związku z para-
grafem 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., ustalam, co następuje:

1. Leśnemu Bankowi Genów w Kostrzycy nadaję sztandar, 
stanowiący symbol zaszczytnej i ofiarnej pracy dla dobra 
polskich lasów.

2. Sztandaru używa się dla podkreślenia podniosłego charak-
teru uroczystości oraz świąt i rocznic państwowych i branżo-
wych.

3. Sztandar zostaje ufundowany staraniem Leśnego Banku 
Genów w Kostrzycy.

4. Zasady użytkowania sztandaru określa dyrektor Leśnego 
Banku Genów w Kostrzycy.

5. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

 DYREKTOR GENERALNY
LASÓW pAŃStWOWYcH
     mgr inż. Adam Wasiak
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DecYZJA Nr 37
DYreKtOrA GeNerALNeGO LASÓW pAŃStWOWYcH

z dnia 15 maja 2015 r.

w sprawie zmiany składu osobowego rady Naukowo-Społecznej 
Leśnego Kompleksu promocyjnego „Lasy Mazurskie” na lata 2013–2018

Oe.7160.14.1.2015

Na podstawie art. 33 ust. 1 oraz art. 13b ust. 4 ustawy z dnia  
28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn. z 2014 r., Dz. U. z 2014 r., 
poz. 1153) oraz § 6 i  § 10 Statutu Państwowego Gospodarstwa 
Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do Zarządze-
nia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych  
i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r., ustalam, co następuje:

§ 1
Na wniosek dyrektorów Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwo-

wych w Białymstoku i Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w 
Olsztynie zmieniam skład Rady Naukowo-Społecznej Leśnego 
Kompleksu Promocyjnego „Lasy Mazurskie”.

Odwołuję ze składu Rady następujące osoby:
1) Pana Włodzimierza Jankowskiego,
2) Pana Bogdana Kurtę,
3) Pana Janusza Opalacha,
4) Pana Janusza Pabicha,
5) Pana Józefa Zaperta.
Powołuję w skład Rady następujące osoby:
1) Pana Antoniego Zygmunta Karasia – Starostę Mrągow-

skiego,
2) Panią mgr inż. Danutę Kowalewską – sekretarza Gminy 

Ruciane-Nida,
3) Panią dr Alicję Kołakowską – Wójta Gminy Świętajno,

4) Pana Zbigniewa Kudrzyckiego – Wójta Gminy Rozogi,
5) Pana Krzysztofa Wittbrodta – dyrektora Mazurskiego Parku 

Krajobrazowego.

§ 2
Skład Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promo-

cyjnego „Lasy Mazurskie”, określony w decyzji nr 17 z 7 marca 
2013 r., nie ulega innym zmianom.

§ 3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                           DYREKTOR GENERALNY
                       LASÓW pAŃStWOWYcH

                        mgr inż. Adam Wasiak
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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
413k, j01, f02

Karłowo
Węgorzewo
Rydzówka 1
11-420 Srokowo

413/5
OL2G/00019184/1
1387

budynek mieszkalny,  
dwurodzinny, zasiedlony wraz 
z budynkiem gospodarczym

2. Knyszyn
Knyszyn
113ix

Lacka Buda
Czarna Białostocka
Karczmisko 13
16-020 Czarna Białostocka

113/3
BI1B/00113878/8
738

budynek mieszkalny,  
jednorodzinny, zasiedlony

3. Maskulińskie
Mikołajki
161Ak

Iznota
Ruciane-Nida
Iznota 6
12-220 Ruciane-Nida

2161/14
OL1P/00025995/6
1699

budynek mieszkalny,  
jednorodzinny, zasiedlony 
wraz z dwoma budynkami 
gospodarczymi

4. Maskulińskie
Maskulińskie
156At

Karwica
Ruciane-Nida
Karwica 4
12-220 Ruciane-Nida

1156/32
OL1P/00024565/6
1206

budynek mieszkalny,  
jednorodzinny, zasiedlony 
wraz z czterema budynkami 
gospodarczymi

5. Nowogród
Nowogród
122g (cz.)

Zbójna
Zbójna
ul. Tartaczna 2
18-416 Zbójna

1824/1
LM1L/00007590/1
1999

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

Zatwierdzam:

Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO

LASÓW pAŃStWOWYcH

mgr inż. Wiesław Krzewina
ZAStępcA DS. StrAteGii, 
OrGANiZAcJi i rOZWOJU

Warszawa, 13 maja 2015 r.

regionalna Dyrekcja Lasów państwowych Białystok

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. Pomorze
Czarna Hańcza
801 o (cz.)

Dworczysko
Giby
Dworczysko 8/1
16-506 Giby

801/9
SU1N/00001794/8
2973 
(udział 15198/30270)

samodzielny lokal mieszkalny 
w budynku trzyrodzinnym, 
zasiedlony 
wraz z pomieszczeniami 
w budynku gospodarczym 
i ogrodzeniem

regionalna Dyrekcja Lasów państwowych Białystok

Ponownie zatwierdzony wykaz nieruchomości  
przeznaczonych do sprzedaży

Dokończenie tabeli na str. 17
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Dokończenie tabeli ze str. 16

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. Pomorze
Czarna Hańcza
801 o (cz.)

Dworczysko
Giby
Dworczysko 8/2
16-506 Giby

801/9
SU1N/00001794/8
2973 
(udział 6634/30270)

samodzielny lokal mieszkalny 
w budynku trzyrodzinnym, 
zasiedlony 
wraz z pomieszczeniami 
w budynku gospodarczym 
i ogrodzeniem

3. Pomorze
Czarna Hańcza
801 o (cz.)

Dworczysko
Giby
Dworczysko 8/3
16-506 Giby

801/9
SU1N/00001794/8
2973 
(udział 8438/30270)

samodzielny lokal mieszkalny 
w budynku trzyrodzinnym, 
zasiedlony 
wraz z pomieszczeniami 
w budynku gospodarczym 
i ogrodzeniem

Zatwierdzam:

Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO

LASÓW pAŃStWOWYcH

mgr inż. Wiesław Krzewina
ZAStępcA DS. StrAteGii, 
OrGANiZAcJi i rOZWOJU

Warszawa, 13 maja 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. Gdańsk
Oliwa
90a, b, c

11
Miasto Gdańsk
ul. Polanki 125
80-322 Gdańsk

144
GD1G/00083900/7
30309

budynek mieszkalny, 
sześciorodzinny, w tym pięć 
lokali zasiedlonych 
i jeden pustostan, dwa budynki 
mieszkalne trzyrodzinne, 
zasiedlone, budynek 
mieszkalny ośmiorodzinny,  
w tym siedem lokali 
zasiedlonych i jeden 
pustostan, budynek 
mieszkalny ośmiorodzinny,  
zasiedlony, budynek 
mieszkalny trzyrodzinny, 
zasiedlony, 
wraz z budynkami 
garażowymi, komórkami 
lokatorskimi, budynkiem 
gospodarczym, 
wiatą śmietnikową, 
hydrofornią, basenem ppoż., 
ciepłociągiem, siecią 
elektryczną oraz ogrodzeniem. 
Łącznie 29 lokali mieszkalnych 
zasiedlonych i dwa pustostany

2. Kaliska
Bartel Wielki
387i

Kaliska
Kaliska
ul. Długa 58/5
83-260 Kaliska

387/12
GD1A/00046314/5
12514
(udział 31/1000)

samodzielny lokal mieszkalny 
w budynku wielorodzinnym, 
zasiedlony 
wraz z przynależnościami

regionalna Dyrekcja Lasów państwowych Gdańsk

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

3. Kaliska
Bartel Wielki
387i

Kaliska
Kaliska
ul. Długa 58/6
83-260 Kaliska

387/12
GD1A/00046314/5
12514
(udział 26/1000)

samodzielny lokal mieszkalny 
w budynku wielorodzinnym, 
zasiedlony 
wraz z przynależnościami

Zatwierdzam:

Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO

LASÓW pAŃStWOWYcH

mgr inż. Wiesław Krzewina
ZAStępcA DS. StrAteGii, 
OrGANiZAcJi i rOZWOJU

Warszawa, 15 maja 2015 r.

Dokończenie tabeli ze str. 17

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. Olesno
Olesno
298b01

Grodzisko
Olesno
Świercze, ul. Częstochowska 4
46-300 Olesno

298/2
OP1L/00034420/9
1162

budynek mieszkalny 
jednorodzinny, zasiedlony

2. Rudziniec
Toszek
53g

Dąbrówka
Wielowieś
Dąbrówka, ul. Główna 33 
lok 1, 2, 3, 4
44-187 Wielowieś

53/6
GL1G/00043296/1
1512

cztery lokale mieszkalne, 
lokale nr 1 i 2 pustostany, 
lokale 3 i 4 zasiedlone 
w budynku czterorodzinnym 
wraz z budynkiem 
gospodarczym

3. Andrychów
Kalwaria
162d

Łękawica
Stryszów
Łękawica 219A
34-124 Łękawica

2435/4
KR1W/00069535/0
1528

budynek mieszkalny,  
jednorodzinny, zasiedlony

4. Rudy Raciborskie
Rudy
191w (cz.)

Rudy
Kuźnia Raciborska
ul. Rzeczna 6B
47-430 Rudy

191/47
GL1R/00037276/0
613

budynek mieszkalny, 
jednorodzinny w zabudowie 
bliźniaczej, zasiedlony, 
wraz z garażem

Zatwierdzam:

Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO

LASÓW pAŃStWOWYcH

mgr inż. Wiesław Krzewina
ZAStępcA DS. StrAteGii, 
OrGANiZAcJi i rOZWOJU

Warszawa, 14 maja 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. Radzyń Podlaski
Radzyń
277d, k, l

Biała
Radzyń Podlaski
ul. Kocka 1A m. 1
21-300 Radzyń Podlaski

2341/4; 2341/5
LU1R/00051454/5
4298; 876
(udział 5090/254882)

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

2. Radzyń Podlaski
Radzyń
277d, k, l

Biała
Radzyń Podlaski
ul. Kocka 1A m. 4
21-300 Radzyń Podlaski

2341/4; 2341/5
LU1R/00051454/5
4298; 876
(udział 6520/254882)

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

3. Mircze
Mircze
86n

Mircze
Mircze
ul. Hrubieszowska 48
22-530 Mircze

641/1
ZA1H/00066397/0
1637

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, 14 maja 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. Radomsko
Kobiele Wielkie
275g

Kobiele Wielkie
Kobiele Wielkie
ul. Reymonta 78
97-524 Kobiele Wielkie

525
PT1R/00078172/0
2478

cztery lokale mieszkalne 
w budynku czterorodzinnym, 
pustostany; cztery budynki 
gospodarcze, studnia, ustęp, 
ogrodzenie

Zatwierdzam:

Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO

LASÓW pAŃStWOWYcH

mgr inż. Wiesław Krzewina
ZAStępcA DS. StrAteGii, 
OrGANiZAcJi i rOZWOJU

Warszawa, 14 maja 2015 r.

regionalna Dyrekcja Lasów państwowych Łódź
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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. Spała
Lubochnia
72Am, n

Lubochnia
Lubochnia
ul. Skierniewicka 2 m. 3
97-217 Lubochnia

813/4
PT1T/00043771/7
5097 
(udział w działce 518/5097, 
w budynku 4596/45249)

samodzielny 
lokal mieszkalny 
w budynku sześciorodzinnym, 
pustostan, wraz z boksem 
garażowym 
i trzema pomieszczeniami 
w budynkach gospodarczych

2. Spała
Lubochnia
72Am, n

Lubochnia
Lubochnia
ul. Skierniewicka 2 m. 5
97-217 Lubochnia

813/4
PT1T/00043771/7
5097 
(udział w działce 673/5097, 
w budynku 5977/45249)

samodzielny 
lokal mieszkalny 
w budynku sześciorodzinnym, 
pustostan, wraz z boksem 
garażowym, pomieszczeniem 
w budynku garażowym  
i piwnicą

Zatwierdzam:

Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO

LASÓW pAŃStWOWYcH

mgr inż. Wiesław Krzewina
ZAStępcA DS. StrAteGii, 
OrGANiZAcJi i rOZWOJU

Warszawa, 14 maja 2015 r.

regionalna Dyrekcja Lasów państwowych Łódź

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. Nowe Ramuki
Nowe Ramuki
508Cb

Butryny
Purda
Chaberkowo 25
10-687 Olsztyn

3508/17
OL1O/00055766/0
1000

budynek mieszkalny,  
jednorodzinny, zasiedlony 
oraz budynek gospodarczy

2. Olsztyn
Olsztyn
380i

Purdka
Purda
Purdka 30
11-030 Purda

3215/15
Ol1O/00066019/9
1997

budynek mieszkalny 
jednorodzinny, zasiedlony 
oraz trzy budynki gospodarcze 
i studnia

Zatwierdzam:

Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO

LASÓW pAŃStWOWYcH

mgr inż. Wiesław Krzewina
ZAStępcA DS. StrAteGii, 
OrGANiZAcJi i rOZWOJU

Warszawa, 14 maja 2015 r.

regionalna Dyrekcja Lasów państwowych Olsztyn
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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
Baszków
326f05

Szymonki
Jutrosin 
Wielki Bór 1
63-930 Jutrosin

5326/3
PO1R/00042700/8
2304

budynek mieszkalny, 
jednorodzinny, zasiedlony, 
wraz z budynkiem 
gospodarczym

2. Krotoszyn
Baszków
326f04

Szymonki
Jutrosin
Wielki Bór 1a
63-930 Jutrosin

5326/2
PO1R/00042700/8
904

budynek mieszkalny 
jednorodzinny, pustostan

Zatwierdzam:

Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO

LASÓW pAŃStWOWYcH

mgr inż. Wiesław Krzewina
ZAStępcA DS. StrAteGii, 
OrGANiZAcJi i rOZWOJU

Warszawa, 14 maja 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. Drawsko
Drawsko
21h

12 Drawsko Pomorskie
Drawsko Pomorskie
ul. Dworcowa 14/7
78-500 Drawsko Pomorskie 

327
KO1D/00029007/5
5657 
(udział 676/10000)

samodzielny lokal mieszkalny 
w budynku wielorodzinnym, 
pustostan, 
wraz z przynależnościami 
i udziałem w budynku 
gospodarczym, 
wiacie magazynowej, 
magazynie środków 
chemicznych i ogrodzeniu 

2. Drawsko
Drawsko
21h

12 Drawsko Pomorskie
Drawsko Pomorskie
ul. Dworcowa 14/8
78-500 Drawsko Pomorskie 

327
KO1D/00029007/5
5657 
(udział 946/10000)

samodzielny lokal mieszkalny 
w budynku wielorodzinnym, 
pustostan, 
wraz z przynależnościami 
i udziałem w budynku 
gospodarczym, 
wiacie magazynowej, 
magazynie środków 
chemicznych i ogrodzeniu

3. Bytów
Bytów
49Bn

100 Bytów
Bytów
ul. Ceynowy 26/23
77-100 Bytów

74/3
SL1B/00027180/3
2011 
(udział 342/100000

samodzielny lokal mieszkalny 
w budynku wielorodzinnym, 
pustostan

Zatwierdzam:

Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO

LASÓW pAŃStWOWYcH

mgr inż. Wiesław Krzewina
ZAStępcA DS. StrAteGii, 
OrGANiZAcJi i rOZWOJU

Warszawa, 13 maja 2015 r.

regionalna Dyrekcja Lasów państwowych Szczecinek
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NierUcHOMOści ZBYWANe i NABYWANe
przez Skarb państwa – Lasy państwowe

regionalna Dyrekcja Lasów państwowych Olsztyn
Nadleśnictwo ciechanów

Zgodnie z Ramowymi wytycznymi w sprawie zamian lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów 
Państwowych z dnia 11 grudnia 2012 r., zamian dokonywanych na podstawie art. 38e ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst 
jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1153), Nadleśnictwo Ciechanów informuje o zamiarze przeprowadzenia transakcji zamiany nieruchomości 
gruntowych z Powszechną Spółdzielnią Spożywców „Społem”. Zgodę dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie na 
zamianę nadleśnictwo uzyskało w dniu 27 kwietnia 2015 r. (znak ZS.2261.7.2015).

Data zgody
na zamianę

Nieruchomości zbywane przez Lasy państwowe

adres leśny adres administracyjny kategoria użytku powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

27.04.2015 r. 07-02-1-03-229-p-00 14-02-011-0050-3229/5 Ls 0,0114 11,694

razem 0,0114 11,694

Nieruchomości nabywane przez Lasy państwowe

właściciel adres administracyjny kategoria użytku powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Społem” 
w Ciechanowie 14-02-011-0050-183/3 Bi 0,0114 11,694

razem 0,0114 11,694

Nadleśniczy
Nadleśnictwa ciechanów

Wojciech Kamiński
Ciechanów, 5 maja 2015 r.                         

regionalna Dyrekcja Lasów państwowych Szczecin 
Nadleśnictwo rokita

Zgodnie z Ramowymi wytycznymi w sprawie zamian lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów 
Państwowych z dnia 11 grudnia 2012 r., zamian dokonywanych na podstawie art. 38e ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst 
jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1153), Nadleśnictwo Rokita informuje 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)

5.03.2014  r. 10-25-1-11-711-j-01 320406_2.0005 
dz. nr 711/4

Ls 0,2613

Bz 0,8533

razem 1,1146   153,200

Dokończenie na str. 23
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Nieruchomości nabywane przez Lasy państwowe

właściciel adres administracyjny kategoria użytku powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

Gmina Przybiernów

320406_2.0002
dz. nr 57 Dr 2,7700 40,400

320406_2.0002
dz. nr 58 Dr 0,6800   9,900

320406_2.0002
dz. nr 59 Dr 0,3900   5,700

320406_2.0012
dz. nr 64 LsIV 1,3300 51,600

320406_2.0012
dz. nr 67 LsIV 1,4300 48,300

razem 6,6000    155,900

Nadleśniczy 
Nadleśnictwa rokita

Tomasz Szeszycki
Rokita, 7 maja 2015 r.

Dokończenie ze str. 22
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NOTATKI



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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