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ZARZĄDZENIA DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
((od 11 lutego 2017 r. do 20 marca 2017 r.)

l Zarządzenie nr 6 z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 10 z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie zasad tworzenia 
planów finansowo-gospodarczych w jednostkach organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe 
(EP.0210.1.2017)

l Zarządzenie nr 7 z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie określenia stanów zwierzyny i ustalenia poziomu jej pozyskania na potrzeby rocz-
nych planów łowieckich dla obwodów wydzierżawionych i wyłączonych z wydzierżawienia na sezon łowiecki 2017/2018 (ZŁ.074.9.2017)

l Zarządzenie nr 8 z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej kursu podstawowego dla kandydatów do pracy 
w Straży Leśnej (GS.0210.1.2017) 

l Zarządzenie nr 9 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie realizacji przez jednostki organizacyjne Lasów Państwowych budynków mieszkal-
nych i biurowych z wykorzystaniem drewna i materiałów drewnopochodnych (EI.770.1.2017)

l Zarządzenie nr 10 z dnia 20 marca 2017 r.  w sprawie ograniczania zagrożeń ze strony szkodliwych owadów, grzybów patogenicznych 
i innych zjawisk szkodotwórczych w lasach w 2017 roku (ZO.7100.1.2017) 

DECYZJE DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
(od 18 lutego 2017 r. do 20 marca 2017 r.)

l Decyzja nr 51 z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie usuwania drzew zasiedlonych przez korniki oraz pozyskania drzew powodujących 
zagrożenie bezpieczeństwa publicznego i pożarowego, we wszystkich klasach wieku drzewostanów w nadleśnictwach Białowieża, 
Browsk i Hajnówka (ZU.6004.1.2017)

l Decyzja nr 52 z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie realizacji projektu rozwojowego Lasów Państwowych pt. „Odnawialne źródła energii 
podstawą zaopatrzenia w energię elektryczną budynków i środków transportu PGL LP” (OS.011.16.1.2017)

l Decyzja nr 53 z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia Załącznika nr 4 – Projekt wystąpienia do Ministra Środowiska do Zarzą-
dzenia nr 2 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 17 stycznia 2017 r. (OS.011.10.11.2017)

l Decyzja nr 54 z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie ustaleń przyjętych przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w trakcie 
narady odbytej w Warszawie w dniu 21 lutego 2017 r. z dyrektorami regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych, dyrektorami zakładów 
o zasięgu krajowym, kierownikami komórek organizacyjnych Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, przedstawicielami Ministerstwa 
Środowiska, ogólnokrajowych organizacji związków zawodowych działających w leśnictwie i innymi zaproszonymi osobami 
(GD.0050.1.2017)

l Decyzja nr 55 z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie przeprowadzenia przez Inspekcję Lasów Państwowych kontroli problemowej uzupeł-
niającej, zwanej w dalszej części niniejszej decyzji kontrolą (GI.0210.5.2017)

l Decyzja nr 56 z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie sfinansowania ze środków związanych z funduszem leśnym badań na potrzeby LGW 
(OS.011.10.14.2017)

l Decyzja nr 57 z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia Załącznika nr 2 – Znaczenie pojęć specjalistycznych użytych w zarzą-
dzeniu do Zarządzenia nr 2 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 17 stycznia 2017 r. (OS.011.10.15.2017)

l Decyzja nr 58 z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia Załącznika nr  3 – Uwarunkowania prawne i uzasadnienie merytoryczne 
postanowień ujętych w zarządzeniu do Zarządzenia nr 2 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 17 stycznia 2017 r. 
(OS.011.10.16.2017) 

l Decyzja nr 59 z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia Załącznika nr 7 – Klasyfikacja działań składających się na gospodarkę 
leśną do Zarządzenia nr 2 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 17 stycznia 2017 r. (OS.011.10.17.2017)

l Decyzja nr 60 z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia Załącznika nr 10 – Wzór programu węglowego do Zarządzenia nr 2 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 17 stycznia 2017 r. (OS.011.10.11.2017)

l Decyzja nr 61 z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia Załącznika nr 11 – Wzór Zbiorczego Programu Węglowego do Zarzą-
dzenia nr 2 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 17 stycznia 2017 r. (OS.011.10.18.2017)

l Decyzja nr 62 z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia Załącznika nr 12 – Wzór sprawozdania z realizacji programu węglo-
wego do Zarządzenia nr 2 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 17 stycznia 2017 r. (OS.011.10.19.2017)
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l Decyzja nr 63 z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia Załącznika nr 13 – Wzór umowy zbycia JDW do Zarządzenia nr 2 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 17 stycznia 2017 r. (OS.011.10.20.2017)

l Decyzja nr 64 z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia Załącznika nr 14 – Wzór umowy zbycia JDW z rezerwy JDW do Zarzą-
dzenia nr 2 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 17 stycznia 2017 r. (OS.011.10.21.2017)

l Decyzja nr 65 z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia Załącznika nr 15 – Wzór raportu pod nazwą Rejestr JDW do Zarzą-
dzenia nr 2 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 17 stycznia 2017 r. (OS.011.10.22.2017)

l Decyzja nr 66 z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia Załącznika nr 17 –Wybrane algorytmy przetwarzania danych do Zarzą-
dzenia nr 2 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 17 stycznia 2017 r. (OS.011.10.23.2017)

l Decyzja nr 67 z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia Załącznika nr 18 – Wzór umowy przyrzekającej nabycie JDW do Zarzą-
dzenia nr 2 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 17 stycznia 2017 r. (OS.011.10.24.2017)

l Decyzja nr 68 z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia Załącznika nr 19 – Wzór sprawozdania z wykonywania działań składa-
jących się na realizację przedsięwzięć realizowanych przez LP w zamian za akty nabywania JDW do Zarządzenia nr 2 Dyrektora Gene-
ralnego Lasów Państwowych z dnia 17 stycznia 2017 r. (OS.011.10.25.2017)

l Decyzja nr 69 z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia Załącznika nr 20 –Szczegółowy sposób ustalania wynagrodzenia przy-
sługującego wytwórcom wspomagającym do Zarządzenia nr 2 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 17 stycznia 2017 r. 
(OS.011.10.26.2017)

l Decyzja nr 70 z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia Załącznika nr 21 – Indeks księgowań związanych z realizacją PLGW 
do Zarządzenia nr 2 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 17 stycznia 2017 r. (OS.011.10.27.2017)

l Decyzja nr 71 z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia Załącznika nr 22 – Algorytm przetwarzania danych na potrzeby spra-
wozdania finansowego stanowiącego część składową pierwszego raportu kwitującego do Zarządzenia nr 2 Dyrektora Generalnego 
Lasów Państwowych z dnia 17 stycznia 2017 r. (OS.011.10.28.2017)

l Decyzja nr 72 z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia Załącznika nr 23 – Wytyczne co do struktury i funkcjonalności Portalu 
CO2 do Zarządzenia nr 2 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 17 stycznia 2017 r. (OS.011.10.29.2017)

l Decyzja nr 73 z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia Załącznika nr 24 – Harmonogram realizacji PLGW do Zarządzenia nr 2 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 17 stycznia 2017 r. (OS.011.10.30.2017)

l Decyzja nr 74 z dnia  28 lutego 2017 r. w sprawie pilotażowego wdrożenia inwentaryzacji zapasu i przyrostu oraz ustalenia zasad regu-
lacji rozmiaru użytkowania w jednostkach kontrolnych zagospodarowanych rębnią przerębową oraz rębnią stopniową udoskonaloną 
(ZU.6004.2.2017) 

l Decyzja nr 75 z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie ustaleń przyjętych przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w trakcie 
narady odbytej z kierownikami komórek organizacyjnych Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych oraz dyrektorami: Centrum Informa-
cyjnego Lasów Państwowych, Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, Zakładu Informatyki Lasów Państwowych, Ośrodka 
Rozwojowo-Wdrożeniowego Lasów Państwowych (GD.001.3.2017) 

l Decyzja nr 76 z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie realizacji projektu rozwojowego Lasów Państwowych pt. „Zdrowa Żywność z Polskich 
Lasów” (OS.011.17.1.2017)

l Decyzja nr 77 z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie zmiany Decyzji nr 33 z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie aktualizacji makrowskaźników 
do Planu finansowo-gospodarczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe na rok 2017 (EP.0300.1.3.2017) 

l Decyzja nr 78 z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie narady kierowników komórek organizacyjnych Dyrekcji Generalnej Lasów Państwo-
wych, zwanej w dalszej części niniejszej decyzji naradą kierowników (GD.001.4.2017)

l Decyzja nr 79 z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie upoważnienia do reprezentowania Lasów Państwowych w pracach Zespołu ds. Orga-
nizacji Wspólnej Sesji Komitetu ds. Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego EKG oraz Europejskiej Komisji Leśnej FAO (GW.0701.1.2017)

l Decyzja nr 80 z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie zmiany Decyzji nr 95 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 8 grudnia 
2015 r. w sprawie: (1) ustalenia, do czasu nowelizacji Regulaminu organizacyjnego Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych (DGLP), 
zakresu obowiązków oraz uprawnień zastępców Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, (2) uszczegółowienia niektórych 
aspektów zarządzania korespondencją pozaksięgową, (3) podjęcia prac nad zmianą Regulaminu organizacyjnego DGLP 
(OR.012.1.2017)

l Decyzja nr 81 z dnia 10 marca 2017  r. w sprawie zlecenia Uniwersytetowi Przyrodniczemu w Poznaniu realizacji usługi badawczej pod 
nazwą „Repozytorium dendrometryczne, modelowanie grubości kory drewna dłużycowego oraz wzory do obliczania miąższości drewna 
kłodowanego i średniowymiarowego (Kora)” (OR.5001.3.1.2017) 

l Decyzja nr 82 z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie zmiany Decyzji nr 33 z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie aktualizacji makrowskaźników 
do Planu finansowo-gospodarczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe na rok 2017 (EP.0300.1.4.2017) 
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UWAGA: zarządzenia i decyzje Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych wraz z załącznikami publikowane są na stronie 
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej PGL LP: http://bip.lasy.gov.pl

l Decyzja nr 83 z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia przez Inspekcję Lasów Państwowych kontroli doraźnej w Nadleśnic-
twie Rozwadów w zakresie prowadzenia przez pracownika nadleśnictwa działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy 
(GI.0210.6.2017)

l Decyzja nr 84 z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia przez Inspekcję Lasów Państwowych kontroli doraźnej z zakresu 
zmian kadrowych w Nadleśnictwie Puławy (GI.0210.7.2017)

l Decyzja nr 85 z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji sporządzania sprawozdania LPIR-8 „Plan/wykonanie  
cięć w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe” generowanego w modułach Planowanie – SILP oraz webSILP 
(ZD.7600.3.2017)

l Decyzja nr 86 z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie ustaleń przyjętych przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w trakcie 
narady odbytej z kierownikami komórek organizacyjnych Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych oraz dyrektorami: Centrum Informa-
cyjnego Lasów Państwowych, Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, Zakładu Informatyki Lasów Państwowych, Ośrodka 
Rozwojowo-Wdrożeniowego Lasów Państwowych (GD.001.4.2017) 

l Decyzja nr 87 z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie powołania grupy roboczej do opracowania zasad współpracy pomiędzy jednostkami 
organizacyjnymi Lasów Państwowych i Gminą Miejską Biała Podlaska w zakresie realizacji inwestycji wspólnej polegającej na zago-
spodarowaniu i rewitalizacji terenów Doliny Krzny (ZG.7000.4.2017)

l Decyzja nr 88 z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie zmiany Decyzji nr 494 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 26 wrześ- 
nia 2016 r. w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Projektu (MAO) w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe  
(znak: OS.080.1.2016) (OS.082.17.2017)
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ZARZĄDZENIE NR 6
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 3 marca 2017 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 10 z dnia 24 lutego 2010 r.  
w sprawie zasad tworzenia planów finansowo-gospodarczych  

w jednostkach organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe

EP.0210.1.2017

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.  
o lasach1 (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2100 ze zmianami), 
w związku § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy 
Państwowe2, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 Mini-
stra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 
18 maja 1994 r. w sprawie nadania Statutu Państwowemu Gospo-
darstwu Leśnemu Lasy Państwowe, w wykonaniu zadania Dyrek-
tora Generalnego Lasów Państwowych wynikającego z § 8 ust. 1 
pkt 2 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy 
Państwowe3, zarządzam co następuje:

§ 1
W Zarządzeniu nr 10 z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie zasad 

tworzenia planów finansowo-gospodarczych w jednostkach organi-
zacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe 
wprowadza się następujące zmiany:

1. W załączniku 1 PRZYCHODY, KOSZTY I WYNIK do zarzą-
dzenia, o którym mowa wyżej: 
a) w wierszu 5.1 po wyrazach „+ 5.1.10” dodaje się wyrazy w 

brzmieniu: „+ 5.1.11 + 5.1.12 + 5.1.13”,
b) po wierszu 5.1.3 dodaje się wiersze w brzmieniu:
 „5.1.11 koszty administracyjnych usług wewnątrzinsty-

tucjonalnych, 5.1.12 koszty praktycznej nauki zawodu, 
5.1.13 koszty zadań dotyczących administracji publicznej”.

2. W załączniku 6 ROZRACHUNKI WEWNĘTRZNOBRAN-
ŻOWE do zarządzenia, o którym mowa wyżej: 
a) wiersz 1.3 otrzymuje brzmienie: „wyrównanie niedoborów 

powstałych przy realizacji zadań gospodarki leśnej i doty-
czących administracji publicznej w zakresie leśnictwa  
(art. 58 ust. 1 ustawy)”,

b) po wierszu 1.4.6 dodaje się wiersz „1.4.7” w brzmieniu: 
„nabywanie przez Skarb Państwa lasów lub gruntów prze-
znaczonych do zalesienia (art. 58 ust. 2 ustawy)”,

c) wiersz 2.2.4 otrzymuje brzmienie: „cele określone w art. 58 
ust. 2 pkt 2, 3, 5a i 6 na gruntach znajdujących się w użyt-
kowaniu wieczystym PN oraz wykup nieruchomości poło-
żonych w granicach PN (art. 58 ust. 3 i 3a ustawy)”.

3. Załącznik 10, o którym mowa w § 2 ust. 3 pkt 10 zarządzenia, 
o którym mowa wyżej, otrzymuje treść w brzmieniu okre-
ślonym w załączniku 1 do niniejszego zarządzenia.

4. W załączniku 12 HARMONOGRAM PRAC – BUDOWA 
PLANU LP do zarządzenia, o którym mowa wyżej, wpro-
wadza się następujące zmiany: w treści Lp. 10. wyrażenie 
„do 5 marca” zastępuje się wyrażeniem „do 15 marca”.

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą 

obowiązującą do planów finansowo-gospodarczych opracowywa-
nych w jednostkach organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa 
Leśnego Lasy Państwowe, począwszy od planów opracowywa-
nych w roku 2017.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH

dr inż. Konrad Tomaszewski

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

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

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



7BILP 4/2017

ZARZĄDZENIE NR 8
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 9 marca 2017 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej kursu podstawowego 
dla kandydatów do pracy w Straży Leśnej

GS.0210.1.2017

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.  
o lasach1, w wykonaniu zadania Dyrektora Generalnego Lasów 
Państwowych wynikającego z § 10 Statutu Państwowego Gospo-
darstwa Leśnego Lasy Państwowe2, mając na względzie § 1 i § 2 
zał. nr 2 do zarządzenia nr 45 Dyrektora Generalnego Lasów 
Państwowych z dnia 28 kwietnia 1999 r.3 oraz § 7 i § 8 załącznika 
nr 1 do zarządzenia nr 19 Dyrektora Generalnego Lasów Państwo-
wych z dnia 23 marca 2016 r.4, zarządzam, co następuje:

§ 1
Powołuję komisję egzaminacyjną, zwaną dalej komisją, celem 

przeprowadzenia egzaminu dla kandydatów do pracy w Straży 
Leśnej, w składzie:

1.  Przewodniczący – Tadeusz Pasternak (DGLP).
2.  Członek – Adam Jamka (RDLP w Radomiu).
3.  Członek – Jan Paraniak (RDLP we Wrocławiu).

§ 2
Do zadań komisji należy przeprowadzenie w dniu 17 marca 

2017 r. egzaminu wobec kandydatów do pracy w Straży Leśnej po 
przebytym centralnym kursie podstawowym organizowanym w 
dniach od 25 lutego do 17 marca 2017 r. przez Dyrekcję Generalną 
Lasów Państwowych w Warszawie.

§ 3
Egzamin obejmuje przedmioty wynikające z programu kursu 

określonego odrębnym zarządzeniem.

§ 4
Komisja ze swojej pracy sporządzi protokół w terminie 10 dni od 

przeprowadzenia egzaminu, który przedstawi Dyrektorowi General-
nemu LP. Komisja kończy pracę z chwilą podpisania protokołu.

 
§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

                                                     DYREKTOR GENERALNY
                                                      LASÓW PAŃSTWOWYCH                                                                               

                                        dr inż. Konrad Tomaszewski            

1 Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach  (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2100 ze zm.). 
2 Statut wprowadzony Zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r. w sprawie nadania Statutu PGL Lasy 

Państwowe.
3 § 1 i § 2 zał. nr 2 do Zarządzenia nr 45 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 28 kwietnia 1999 r. w sprawie określenia organizacji i zakresu działania 

posterunków Straży Leśnej w nadleśnictwach i grup interwencyjnych Straży Leśnej w regionalnych dyrekcjach Lasów Państwowych oraz szczegółowych zasad 
szkolenia strażników leśnych (GO-021-230/99 ze zm.) określa program szkolenia kandydatów do Straży Leśnej.

4 Na podstawie § 7 i § 8 załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 19 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie szczegółowych zasad 
posiadania broni i środków przymusu bezpośredniego przez Straż Leśną (znak: GS.0210.1.2016) komisję egzaminacyjną powołuje Dyrektor Generalny Lasów 
Państwowych w drodze odrębnej decyzji. 
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ZARZĄDZENIE NR 9
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 15 marca 2017 r.

w sprawie realizacji przez jednostki organizacyjne Lasów Państwowych 
budynków mieszkalnych i biurowych z wykorzystaniem drewna 

i materiałów drewnopochodnych

EI.770.1.2017 

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

§ 1
W związku z uruchomieniem projektów rozwojowych Państwo-

wego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe pt. „Polskie Domy 
Drewniane – mieszkaj w zgodzie z Naturą” oraz „Termomoderniza-
cja budynków PGL LP (łącznie z zastosowaniem OZE w budyn-
kach)” wprowadzam obowiązek wsparcia działań w ramach tych 
projektów poprzez realizację przez jednostki organizacyjne Lasów 
Państwowych wszelkich inwestycji kubaturowych z wykorzysta-
niem drewna i materiałów drewnopochodnych. 

§ 2
1. Realizacja powyższego obowiązku powinna znaleźć odzwiercie-

dlenie w najszerszym możliwym stosowaniu drewna, wyrobów z 
drewna i materiałów drewnopochodnych jako materiału konstruk-
cyjnego, izolacyjnego i wykończeniowego w budownictwie oraz 
powszechnego stosowania technologii energooszczędnych.

2. Nowo powstałe obiekty będą realizowane w technologiach 
wykorzystujących drewno oraz materiały drewnopochodne jako 
główne elementy konstrukcyjne i wykończeniowe, a w szczegól-
nych przypadkach dopuszczalna jest realizacja obiektów z bali 
drewnianych.

§ 3
Z mocy niniejszego zarządzenia postanowienia, o których mowa 

w § 2, dotyczą:
1) od dnia 1 stycznia 2018 r. – nowo budowanych, wolnostoją-

cych budynków, mających pełnić funkcję tzw. kancelarii 
(pomieszczenia biurowego leśniczego); 

2) od dnia 1 stycznia 2019 r. – nowo budowanych budynków 
mieszkalnych i budynków biurowych jednostek organizacyj-
nych Lasów Państwowych.

§ 4
Z dniem 1 stycznia 2018 r. w przypadku przebudowy, rozbudowy 

lub nadbudowy istniejących budynków mieszkalnych lub biuro-
wych, niezależnie od kwalifikacji tych robót do nakładów inwesty-
cyjnych czy kosztów remontów, należy maksymalnie promować 
stosowanie drewna jako materiału konstrukcyjnego i wykończenio-
wego oraz stosowanie technologii energooszczędnych, kierując się 
zasadą racjonalności i opłacalności.

§ 5
Zadania inwestycyjne, o których mowa w § 3 i § 4, powinny być 

ujęte w planach nakładów czteroletnich.

§ 6
Zadania, o których mowa w § 3 i § 4, powinny uwzględniać 

wymogi dla obiektów i obszarów objętych opieką konserwatorską 
oraz postanowienia miejscowych planów zagospodarowania prze-
strzennego.

§ 7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH 

dr inż. Konrad Tomaszewski

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

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

3 Art. 33. 3. 3. ustawy z dnia 28 września 1991 r. (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2100 ze zmian.) stanowi, że Dyrektor Generalny w szczególności inicjuje, organizuje oraz 
koordynuje przedsięwzięcia na rzecz ochrony lasów, racjonalnej gospodarki leśnej i rozwoju leśnictwa.
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ZARZĄDZENIE NR 10
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 20 marca 2017 r.  

w sprawie ograniczania zagrożeń ze strony szkodliwych owadów, 
grzybów patogenicznych i innych zjawisk szkodotwórczych w lasach w 2017 roku

ZO.7100.1.2017

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.   
o lasach1, w związku z § 62 i § 103 Statutu Państwowego Gospodar-
stwa Leśnego Lasy Państwowe2 – w wykonaniu zadania  Dyrektora 
Generalnego Lasów Państwowych, określonego m.in. w art. 33 ust. 3 
pkt 34 ustawy o lasach – zarządzam, co następuje:

§ 1
Zobowiązuję kierowników jednostek organizacyjnych Lasów 

Państwowych do zapoznania się i wykorzystywania w bieżącej dzia-
łalności „Krótkoterminowej prognozy występowania ważniejszych 
szkodników i chorób infekcyjnych drzew leśnych w Polsce w 2017 
roku”, opracowanej przez Instytut Badawczy Leśnictwa (IBL). Wyżej 
wymieniona prognoza znajduje się na stronie intranetowej LP.

§ 2
1. Powołuję Zespoły Zadaniowe, zwane dalej Terenowymi Stacjami 

Ochrony Lasu (TSOL).
2. Skład osobowy i lokalizację TSOL oraz Punktów Obserwacyj-

nych, zwanych dalej PO,  zawiera załącznik nr 1 do zarzą-
dzenia.

3. Termin rozpoczęcia i zakończenia pracy TSOL uzależniony jest 
od biologii monitorowanych szkodników owadzich. 

4. Do obowiązków kierowników TSOL należy:
– zorganizowanie i koordynowanie pracy TSOL;
– opracowywanie ocen występowania, zagrożenia i przebiegu 

rozwoju populacji szkodliwych owadów i innych czynników 
szkodotwórczych, z uwzględnieniem zapisów „Instrukcji 
ochrony lasu” i „Instrukcji działania Zespołów Ochrony Lasu”, 
oraz przekazywanie tych ocen właściwemu nadleśniczemu, 
który podejmuje decyzje o  zabiegach ochronnych;

– sporządzenie sprawozdania końcowego z działalności TSOL 
w terminie jednego miesiąca od zakończenia  pracy.

5. Zalecenia w zakresie postępowania ze szkodliwymi owadami 
liściożernymi w 2017 roku określa załącznik nr 2 do zarzą-
dzenia.

§ 3
Zobowiązuję:

1. Dyrektorów Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych (RDLP) 
do bieżącego monitorowania zagrożeń ze strony czynników 
biotycznych, ustalania ich sprawców i podejmowania skutecz-
nych działań profilaktycznych oraz ochronnych w celu niedo-
puszczenia do istotnych gospodarczo szkód w lasach.

2. Kierowników Zespołów Ochrony Lasu (ZOL) do świadczenia 
stałej pomocy dyrektorom RDLP i nadleśniczym w rozpozna-

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

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

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

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

waniu i ograniczaniu zagrożeń oraz do bieżącego informowania 
Wydziału Ochrony Lasu w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwo-
wych (DGLP) o sytuacji.

3. Nadleśniczych do zorganizowania niezbędnej służby ochrony 
lasu zwalczającej zagrożenia, którą należy wspierać w miarę 
potrzeby odpowiednią pomocą ze strony RDLP i ZOL, a w 
szczególnych przypadkach także DGLP i IBL.

§ 4
1. Zobowiązuję Wydział Ochrony Lasu w DGLP i Zakład Produk-

cyjno Usługowo Handlowy Lasów Państwowych w Olsztynie do 
realizacji zadań, w przedmiocie centralnych zakupów i dystry-
bucji środków ochrony roślin – Foray 76 B, Mospilan 20 SP i 
Dimilin 480 SC, na potrzeby poszczególnych RDLP.

2. Zakupu pozostałych środków ochrony roślin dopuszczonych do 
stosowania w lasach i niezbędnych do prowadzenia gospodarki 
leśnej dokonują nadleśnictwa w uzgodnieniu z właściwym RDLP, 
ZOL lub IBL.

3. Przy zakupach, o których mowa w ust. 2, należy kierować się 
listą pestycydów dopuszczonych do stosowania w 2017 roku, 
opracowaną przez IBL w broszurze pt. „Środki ochrony roślin 
oraz produkty do rozkładu pni drzew leśnych zalecane do stoso-
wania w leśnictwie w roku 2017”, zamieszczoną na stronie inter-
netowej i intranetowej LP. 

4. Usługodawców lotniczych i warunki korzystania z usług lotni-
czych w 2017 roku określają odpowiednie umowy zawarte przez 
DGLP i RDLP.

5. Rozwiązania techniczne, jakie powinny być zastosowane 
podczas wykonywania zabiegów przy użyciu sprzętu agrolotni-
czego, określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi z dnia 18 kwietnia 2013 roku (Dz. U. 2013, poz. 504).

6. W roku 2017 obowiązuje zasada dofinansowania kosztów akcji 
ograniczania populacji szkodników liściożernych techniką 
lotniczą oraz naziemną z wykorzystaniem środków związanych 
z funduszem leśnym w następującym zakresie:
– użycia sprzętu lotniczego,
– użycia sprzętu naziemnego (wyłącznie w przypadku chra-

bąszczowatych – imago i pędraki),
– zbioru ręcznego (wyłącznie w przypadku chrabąszczowatych 

– imago),
– zakupu środków ochrony roślin i ich nośników (adiuwantów),
– magazynowania i transportu środków ochrony roślin,

 w ramach kwot określonych w planie finansowo-gospodarczym 
PGL Lasy Państwowe. Rozliczenie finansowe należy przekazać 
do DGLP niezwłocznie po całkowitym zakończeniu ww. akcji.
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§ 5
1. Wszelkie działania związane z ograniczaniem liczebności szko-

dliwych owadów i skutków aktywności grzybów patogenicznych 
powodujących szkody w lasach powinny być prowadzone w 
sposób niezakłócający funkcjonowania ekosystemów na obsza-
rach objętych zabiegami i muszą być zgodne z etykietą stosowa-
nego środka ochrony roślin.

2. Zaleca się upowszechnianie biologicznych, mechanicznych i 
agrotechnicznych metod ograniczania liczebności szkodliwych 
owadów, grzybów patogenicznych i innych czynników szkodo-
twórczych, przedstawionych w wykonanych przez IBL opraco-
waniach „Metodyka integrowanej ochrony drzewostanów igla-
stych” oraz „Metodyka integrowanej ochrony drzewostanów 
liściastych”. W przypadkach największego zagrożenia lasu 
dopuszczalne jest łączenie powyższych metod z metodą 
chemiczną, polegającą na wykorzystaniu środków ochrony 
roślin zarejestrowanych dla leśnictwa.

3. Wyznaczając drzewostany do zabiegów ograniczania szkodli-
wych owadów, grzybów patogenicznych i innych czynników 
szkodotwórczych na obszarach Natura 2000, należy zwracać 
szczególną uwagę na przedmiot ochrony na tych obszarach.

4. Wszystkie czynności związane z ochroną lasu w 2017 roku 
powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa.

§ 6
Nadleśniczowie nadleśnictw, na terenie których prowadzone 

będą zabiegi ochronne,  odpowiadają za techniczne i organizacyjne 
warunki prawidłowego przeprowadzenia zabiegów ograniczających 
zagrożenia lasów ze strony czynników szkodotwórczych. Działania 
te powinny uwzględniać w szczególności:
1. Wyegzekwowanie od wykonawców usług lotniczych spełnienia 

warunków technicznych zawartych w umowach oraz zapew-
nienie realizacji obowiązków wynikających z tych umów dla 
jednostek Lasów Państwowych.

2. Przekazanie do DGLP (za pośrednictwem RDLP) danych doty-
czących obszarów leśnych przewidywanych do zabiegów agro-
lotniczych w 2017 roku – współrzędnych geograficznych lotnisk, 
lądowisk, innych terenów startów i lądowań oraz pól zabiego-
wych – w celu uzyskania od Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej 
priorytetu na wykorzystanie przestrzeni powietrznej podczas 
ww. zabiegów.

3. Przeszkolenie pracowników jednostek LP kierowanych do 
udziału w zabiegach ochronnych w zakresie stosowanych metod 
i środków ochrony roślin oraz wymogów wynikających z prze-
pisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

4. Zabezpieczenie odbioru ilościowego i jakościowego środków 
ochrony roślin, dostarczanych na potrzeby ograniczania liczeb-
ności szkodliwych owadów oraz dopilnowanie prawidłowej ich 
dystrybucji.

5. Zapewnienie odpowiednich warunków lokalowych, niezbędnego 
wyposażenia i udzielanie wszechstronnej pomocy w organizacji 
i funkcjonowaniu TSOL.

6. Nadzór nad przebiegiem przygotowań do zabiegów ochronnych 
oraz bieżącą kontrolę realizacji zadań ochronnych.

7. Składanie drogą elektroniczną, za pośrednictwem RDLP, do 
DGLP cotygodniowych meldunków (w czwartki) o zaawanso-
waniu realizacji zabiegów ochronnych w lasach, według wzoru 
stanowiącego załącznik nr 3 do zarządzenia.

8. Opracowanie sprawozdania końcowego z przebiegu zabiegów 
ochronnych w 2017 roku. RDLP przekazują zbiorcze sprawoz-
danie do DGLP po całkowitym zakończeniu akcji zwalczania.

§ 7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

       
DYREKTOR GENERALNY

 LASÓW PAŃSTWOWYCH
  dr inż. Konrad Tomaszewski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 10
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych

z dnia 20 marca 2017 r.

SKŁAD OSOBOWY I LOKALIZACJA 
Terenowych Stacji Ochrony Lasu (TSOL) 

oraz Punktów Obserwacyjnych (PO) 
w 2017 roku

1. Zespół Ochrony Lasu w Łopuchówku – TSOL dla RDLP w 
Zielonej Górze
Siedziba TSOL – biuro Nadleśnictwa Bytnica.
Skład osobowy: 
– Małgorzata Stachowiak – ZOL w Łopuchówku – kierownik 

TSOL,
– Robert Zander – ZOL w Łopuchówku,
– Radosław Cieślak – ZOL w Łopuchówku,
– Ewa Kujawa – ZOL w Łopuchówku.

Barczatka sosnówka – PO w nadleśnictwach: Sława Śląska, 
Krzystkowice.
Brudnica mniszka – PO w nadleśnictwach: Bytnica, Sława Śląska, 
Krosno.
Strzygonia choinówka – PO w Nadleśnictwie Krosno.
Boreczniki sosnowe – PO w Nadleśnictwie Wolsztyn.

2. Zespół Ochrony Lasu w Łopuchówku – TSOL dla RDLP w 
Poznaniu
Siedziba TSOL – biuro Nadleśnictwa Sieraków.
Skład osobowy:
– Małgorzata Stachowiak – ZOL w Łopuchówku – kierownik 

TSOL,
– Mirosław Maciąg – ZOL w Łopuchówku, 
– Radosław Cieślak – ZOL w Łopuchówku,
– Ewa Kujawa – ZOL w Łopuchówku.

Brudnica mniszka – PO w Nadleśnictwie Sieraków.
Strzygonia choinówka – PO w nadleśnictwach: Sieraków, 
Grodziec.
Boreczniki sosnowe – PO w Nadleśnictwie Grodzisk.
Osnuja gwiaździsta – PO w Nadleśnictwie Przedborów.
Foliofagi drzewostanów dębowych – PO w Nadleśnictwie Piaski.
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3. Zespół Ochrony Lasu w Gdańsku – TSOL dla RDLP w Toruniu
Siedziba TSOL – biuro Nadleśnictwa Cierpiszewo.
Skład osobowy:
– Piotr Fleischer – ZOL w Gdańsku – kierownik TSOL,
– Piotr Gawęda – ZOL w Gdańsku,
– Izabela Waszak – ZOL w Gdańsku,
– Jadwiga Gostyńska – ZOL w Gdańsku.

Brudnica mniszka – PO w nadleśnictwach: Cierpiszewo, Dobrze-
jewice.
Strzygonia choinówka – PO w nadleśnictwach: Czersk, Przymu-
szewo.
Barczatka sosnówka – PO w Nadleśnictwie Cierpiszewo.
Boreczniki – PO w Nadleśnictwie Woziwoda.
Chrabąszczowate (imago) – PO w Nadleśnictwie Gołąbki.
Zespół szkodników wtórnych drzewostanów iglastych  – PO w 
Nadleśnictwie Trzebciny.

4. Zespół Ochrony Lasu w Gdańsku – TSOL dla RDLP w 
Gdańsku
Siedziba TSOL – biuro ZOL w Gdańsku.
Skład osobowy:
– Piotr Gawęda – ZOL w Gdańsku – kierownik TSOL,
– Izabela Waszak – ZOL w Gdańsku,
– Jadwiga Gostyńska – ZOL w Gdańsku.

Brudnica mniszka – PO w nadleśnictwach: Kaliska, Kościerzyna.
Strzygonia choinówka – PO w nadleśnictwach: Kaliska, Kościerzyna.
Zespół szkodników wtórnych drzewostanów iglastych – PO w 
nadleśnictwach: Choczewo, Kwidzyń, Wejherowo.

5. Zespół Ochrony Lasu w Krakowie – TSOL dla RDLP w 
Krakowie
Siedziba TSOL – biuro ZOL w Krakowie. 
Skład osobowy:
– Jarosław Plata – ZOL w Krakowie – kierownik TSOL,
– Agnieszka Bielawska – ZOL w Krakowie,
– Zbigniew Kołodziej – ZOL w Krakowie.

Osnuja gwiaździsta – PO w nadleśnictwach: Dąbrowa Tarnowska, 
Dębica, Niepołomice.
Chrabąszczowate (imago) – PO w Nadleśnictwie Dębica.

6. Zespół Ochrony Lasu w Krakowie – TSOL dla RDLP w Krośnie
Siedziba TSOL – biuro ZOL w Krakowie.
Skład osobowy:
– Jarosław Plata  – ZOL w Krakowie  – kierownik TSOL,
– Agnieszka Bielawska – ZOL w Krakowie,
– Zbigniew Kołodziej – ZOL w Krakowie.

Osnuja gwiaździsta – PO w nadleśnictwach: Głogów, Kolbu-
szowa, Mielec.
Chrabąszczowate (pędraki) – PO w nadleśnictwach: Lubaczów, 
Narol.

7. Zespół Ochrony Lasu w Łodzi – TSOL dla RDLP w Łodzi
Siedziba TSOL – biuro ZOL w Łodzi.
Skład osobowy:
– Małgorzata Olczyk – ZOL w Łodzi – kierownik TSOL,
– Michał Onuszko – ZOL w Łodzi,
– Michał Sawoniewicz – ZOL w Łodzi.

Osnuja gwiaździsta – PO w nadleśnictwach: Kolumna, Piotrków.

8. Zespół Ochrony Lasu w Łodzi – TSOL dla RDLP w Warszawie
Siedziba TSOL – biuro Nadleśnictwa Łochów.            
Skład osobowy:
– Cezary Kieszek – ZOL w Łodzi – kierownik TSOL,
– Andrzej Kulesza – ZOL w Łodzi,

– Michał Onuszko – ZOL w Łodzi,
– Michał Sawoniewicz – ZOL w Łodzi.

Kornik ostrozębny – PO w nadleśnictwach: Pułtusk, Łuków.

9. Zespół Ochrony Lasu w Olsztynie – TSOL dla RDLP w Olsz-
tynie
Siedziba TSOL – biuro ZOL w Olsztynie. 
Skład osobowy:
– Janusz Szwałkiewicz –  ZOL w Olsztynie – kierownik TSOL,
– Grażyna Jędryczko – ZOL w Olsztynie,
– Wojciech Chmielewski – ZOL w Olsztynie,
– Rafał Zagroba – ZOL w Olsztynie,
– Martyna Ruszczyk – ZOL w Olsztynie.

Brudnica mniszka – PO w nadleśnictwach: Myszyniec, Parciaki, 
Ostrołęka.
Strzygonia choinówka – PO w nadleśnictwach: Myszyniec, 
Parciaki, Ostrołęka.

10. Zespół Ochrony Lasu w Olsztynie – TSOL dla RDLP w 
Białymstoku
Siedziba TSOL – biuro ZOL w Olsztynie. 
Skład osobowy:
– Janusz Szwałkiewicz –  ZOL w Olsztynie – kierownik TSOL,
– Grażyna Jędryczko – ZOL w Olsztynie,
– Wojciech Chmielewski – ZOL w Olsztynie,
– Rafał Zagroba – ZOL w Olsztynie,
– Martyna Ruszczyk – ZOL w Olsztynie.

Brudnica mniszka – PO w Nadleśnictwie Nowogród.
Boreczniki sosnowe – PO w Nadleśnictwie Nurzec.

11. Zespół Ochrony Lasu w Opolu – TSOL dla RDLP w Katowi-
cach
Siedziba TSOL – biuro ZOL w Opolu. 
Skład osobowy:
– Grzegorz Guzik –  ZOL w Opolu – kierownik TSOL,
– Dariusz Hutka – ZOL w Opolu,
– Andrzej Radzik – ZOL w Opolu,
– Katarzyna Hutka – ZOL w Opolu.
 

Osnuja gwiaździsta – PO w Nadleśnictwie Lubliniec.

12. Zespół Ochrony Lasu w Radomiu – TSOL dla RDLP w 
Radomiu
Siedziba TSOL – biuro ZOL w Radomiu. 
Skład osobowy:
– Przemysław Jakubiński – ZOL w Radomiu – kierownik TSOL,
– Marek Kamola – ZOL w Radomiu,
– Hanna Michalewska – ZOL w Radomiu,
– Wojciech Krawczyk – ZOL w Radomiu.

Osnuja gwiaździsta – PO w nadleśnictwach: Daleszyce, Barycz, 
Łagów, Staszów.
Chrabąszczowate (imago) – PO w nadleśnictwach: Dobieszyn, 
Kozienice, Zwoleń, Staszów, Marcule, Pińczów, Ostrowiec Święto-
krzyski.
Opaślik sosnowiec – PO w Nadleśnictwie Grójec.
Kornik ostrozębny – PO w Nadleśnictwie Ostrowiec Świętokrzy-
ski.

13. Zespół Ochrony Lasu w Radomiu – TSOL dla RDLP w 
Lublinie
Siedziba TSOL –  biuro ZOL w Radomiu.
Skład osobowy:
– Sławomir Michalewski – ZOL w Radomiu –  kierownik TSOL,
– Marek Kamola – ZOL w Radomiu,
– Piotr Lasota – ZOL w Radomiu.
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Osnuja gwiaździsta – PO w nadleśnictwach: Gościeradów, Janów 
Lubelski, Rozwadów, Nowa Dęba.
Brudnica mniszka – PO w nadleśnictwach: Rudnik, Zwierzyniec.
Zespół szkodników pierwotnych drzewostanów iglastych – PO 
w Nadleśnictwie Rozwadów.
Kornik ostrozębny – PO w nadleśnictwach: Chełm, Lubartów, 
Międzyrzec, Parczew.
Zespół szkodników wtórnych drzewostanów iglastych – PO w 
Nadleśnictwie Sobibór.
Chrabąszczowate (imago) – PO w nadleśnictwach: Gościeradów, 
Nowa Dęba, Rozwadów, Rudnik.

14. Zespół Ochrony Lasu w Szczecinku – TSOL dla RDLP w Pile
Siedziba TSOL – biuro  ZOL w Szczecinku.
Skład osobowy:
– Stanisław Ciesielski – ZOL w Szczecinku – kierownik TSOL,
– Stefan Perz – ZOL w Szczecinku,
– Rafał Perz – ZOL w Szczecinku.

Barczatka sosnówka – PO w nadleśnictwach: Krucz, Wronki.
Brudnica mniszka – PO w nadleśnictwach: Jastrowie, Krucz, Płyt-
nica, Potrzebowice, Sarbia, Wronki, Zdrojowa Góra.
Strzygonia choinówka – PO w nadleśnictwach: Jastrowie, Krucz, 
Płytnica, Potrzebowice, Sarbia, Wronki, Zdrojowa Góra.
Poproch cetyniak – PO w nadleśnictwach: Człopa, Jastrowie, 
Płytnica.

15. Zespół Ochrony Lasu w Szczecinku – TSOL dla RDLP w 
Szczecinie
Siedziba TSOL – biuro Nadleśnictwa Międzychód.
Skład osobowy:
– Mirosław Gracjasz – ZOL w Szczecinku – kierownik TSOL,
– Stefan Perz – ZOL w Szczecinku,
– Rafał Perz – ZOL w Szczecinku.

Chrabąszczowate (imago) – PO w Nadleśnictwie Bolewice.
Barczatka sosnówka – PO w Nadleśnictwie Międzychód.
Brudnica mniszka – PO w Nadleśnictwie Karwin.
Strzygonia choinówka – PO w Nadleśnictwie Karwin.
Szkodniki szyszek i nasion plantacji modrzewiowych – PO w 
nadleśnictwach: Nowogard, Sulęcin.
Zespół szkodników wtórnych drzewostanów iglastych – PO w 
nadleśnictwach: Bolewice, Resko.

16. Zespół Ochrony Lasu w Szczecinku – TSOL dla RDLP w 
Szczecinku
Siedziba TSOL – biuro ZOL w Szczecinku.
Skład osobowy:
– Mirosław Matusiak – ZOL w Szczecinku – kierownik TSOL,
– Stefan Perz – ZOL w Szczecinku.

Brudnica mniszka – PO w nadleśnictwach: Czarne Człuchowskie, 
Niedźwiady, Osusznica.
Strzygonia choinówka – PO w nadleśnictwach: Czarne Człu-
chowskie, Niedźwiady, Osusznica.
Zespół szkodników wtórnych drzewostanów iglastych – PO w 
nadleśnictwach:  Leśny Dwór, Miastko, Świdwin.

17. Zespół Ochrony Lasu we Wrocławiu – TSOL dla RDLP we 
Wrocławiu
Siedziba TSOL – biuro ZOL we Wrocławiu. 
Skład osobowy:
– Jarosław Góral – ZOL we Wrocławiu – kierownik TSOL,
– Katarzyna Nowik – ZOL we Wrocławiu,
– Katarzyna Skałecka – ZOL we Wrocławiu,
– Grzegorz Rogowski – ZOL we Wrocławiu.

Chrabąszczowate (imago) – PO w nadleśnictwach: Legnica, 
Oborniki Śląskie, Oleśnica Śląska, Oława.
Foliofagi drzewostanów dębowych – PO w nadleśnictwach: 
Oława, Wołów, Legnica, Miękinia.

DYREKTOR GENERALNY
  LASÓW PAŃSTWOWYCH

dr inż. Konrad Tomaszewski

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 10   
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych

z dnia 20 marca 2017 r.

Według krótkoterminowej prognozy, w 2017 r. największego 
zagrożenia w drzewostanach sosnowych można spodziewać się ze 
strony brudnicy mniszki i strzygoni choinówki. Gwałtowny wzrost 
powierzchni zagrożenia w stopniach od słabego do silnego, tj. z  
5 tys. ha w 2016 r. do 68 tys. ha w 2017 r. w przypadku brudnicy 
mniszki i z 1,5 tys. ha do 63 tys. ha w przypadku strzygoni choinówki, 
wskazuje na początek wielkoobszarowych gradacji tych dwóch 
gatunków owadów. Duże powierzchnie drzewostanów zagrożo-
nych w stopniu ostrzegawczym (odpowiednio 50 i 93 tys. ha) stwa-
rzają bazę do szybkiego poszerzenia się obszaru objętego 
gradacjami. Sytuacja ta wymaga zdecydowanego działania w celu 
niedopuszczenia do rozwoju gradacji. 

W związku z powyższym w 2017 r. zaleca się następujące 
postępowanie ochronne: 
1. Zabiegi ograniczające liczebność populacji brudnicy mniszki i 

strzygoni choinówki należy podejmować przy zagrożeniu silnym 
(+++), średnim (++) i słabym (+). Jeśli oddziały z drzewostanami 
zagrożonymi w stopniu ostrzegawczym (0/+) znajdują się na 
granicy lub wewnątrz pola zabiegowego, należy je włączyć do 
powierzchni przeznaczonej do oprysku. Powyższe podejście 
należy stosować na terenach nadleśnictw, gdzie oprócz dużej 
powierzchni drzewostanów zagrożonych w stopniu ++ i +++  
stwierdzono również znaczne powierzchnie drzewostanów 
zagrożonych w stopniu + i 0/+. W pozostałych nadleśnictwach 

ZALECENIA 
W ZAKRESIE POSTĘPOWANIA 

ze szkodliwymi owadami liściożernymi w 2017 r.
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decyzje o wykonywaniu zabiegów na średnio i silnie zagrożo-
nych powierzchniach oraz ewentualnym włączeniu do pól zabie-
gowych powierzchni zagrożonych w stopniu + lub 0/+ należy 
podejmować indywidualnie, z uwzględnieniem,  czy zagrożone 
drzewostany znajdują się na obszarach stałych ognisk gradacyj-
nych. 

2. W odniesieniu do barczatki sosnówki zabiegi ograniczające 
liczebność jej populacji należy podejmować przy zagrożeniu 
+++  i  ++, a drzewostany zagrożone w stopniu + należy objąć 
zabiegami w przypadku ich położenia na granicy lub wewnątrz 
pól zabiegowych. 

3. W 2017 r. powierzchnia zagrożenia drzewostanów sosnowych 
przez osnuję gwiaździstą ulegnie nieznacznemu zwiększeniu, 
głównie na terenie RDLP w Łodzi. Decyzje o ograniczaniu 
liczebności tego gatunku owada należy podejmować indywidu-
alnie, z uwzględnieniem aktualnych i lokalnych uwarunkowań, 
takich jak wiek drzewostanów, siedlisko, czas trwania i fazy 
gradacji, udział diapauzujących osobników, stopień defoliacji 
drzewostanów itp. czynniki. 

4. W zależności od okresu trwania diapauzy larw osnui gwiaździ-
stej zabiegi ochronne można przeprowadzać jednorazowo lub w 
kolejnych dwóch/trzech latach. Należy je wykonywać na młodsze 
stadia rozwojowe larw.

5. Każda decyzja o przeprowadzeniu zabiegu ochronnego powinna 
być poprzedzona analizą zdrowotności populacji owadów.

6. Przy podobnym poziomie zagrożenia przez foliofagi sosny w 
pierwszej kolejności zabiegi ochronne należy stosować w drze-
wostanach:
– z defoliacją powyżej 60%, ponieważ tempo obumierania 

drzew zależy od stopnia uszkodzenia aparatu asymilacyj-
nego: im bardziej jest uszkodzony, tym tempo obumierania 
jest szybsze; 

– na żyźniejszych siedliskach, ponieważ po żerach może 
nastąpić intensywne wydzielanie się posuszu; 

– w wieku od 20 do 50 lat, gdyż przeżywalność młodszych 
drzewostanów jest mniejsza niż starszych; 

– z dużym udziałem drzew przygłuszonych oraz o podwyż-
szonej liczebności populacji szkodników wtórnych.

7. Zagrożenie drzewostanów sosnowych przez pozostałe gatunki 
foliofagów jest obecnie na poziomie słabym lub ostrzegawczym. 
Rozwój ich gradacji będzie zależał od potencjału gradacyjnego 
poszczególnych gatunków owadów (przeżywalności w różnych 
stadiach rozwojowych, udziału i płodności samic), przebiegu 
diapauzy (w przypadku boreczników) oraz warunków meteorolo-
gicznych w ważnych okresach ich rozwoju, m.in. rójki i wylęgu 
gąsienic z jaj. W związku z powyższym zaleca się prowadzenie 
obserwacji rozwoju populacji tych owadów różnymi metodami 
nadzwyczajnych kontroli, zgodnie z „Instrukcją ochrony lasu”.

8. W związku ze spodziewaną intensywną rójką chrabąszczy na 
powierzchni około 30 tys. ha, głównie na terenach RDLP w 
Radomiu, Lublinie, Poznaniu i Wrocławiu, należy stosować 
zarówno agrolotnicze zabiegi ochronne, jak i inne metody ogra-
niczania liczebności tych owadów.

9. W drzewostanach sosnowych z dużym udziałem gatunków 
liściastych w drugim piętrze lub w podszycie oprócz zabiegów 
agrolotniczych ograniczających populację chrabąszczy wska-
zane jest wykonanie także naziemnych zabiegów ochronnych 
na obrzeżach drzewostanów.

10. Na obszarach, gdzie metoda chemiczna nie może być zastoso-
wana, zaleca się przeprowadzenie ręcznego zbioru dorosłych 
postaci chrabąszczy w trakcie rójki, w zakresie ustalonym przez 
nadleśniczego. Dodatkowo należy rozważyć możliwość zasto-
sowania różnych materiałów, np. agrowłókniny, siatki o drob-
nych oczkach itp., uniemożliwiających składanie jaj przez 
samice chrabąszczy do gleby w szkółkach lub świeżo zakłada-
nych uprawach.

11. Decyzję o konieczności ograniczania liczebności populacji 
innych szkodników liściożernych w drzewostanach liściastych 
podejmuje nadleśniczy w porozumieniu z RDLP i ZOL. Przed 
podjęciem decyzji konieczne jest dokładne rozpoznanie głów-
nych gatunków występujących w koronach drzew, określenie 
powierzchniowego zakresu ich nasilonego występowania i 
śledzenie ich rozwoju w celu prawidłowego wyznaczenia 
terminu przeprowadzenia zabiegu ochronnego.

12. W zabiegach ochronnych należy stosować środki ochrony 
roślin zalecane w leśnictwie (wykaz preparatów jest dostępny 
na stronie internetowej LP w zakładce publikacje → gospo-
darka leśna → ochrona lasu → środki ochrony roślin).

13. Wyższe dawki zalecanych preparatów należy stosować w przy-
padku zagrożenia silnego (+++) i średniego (++), uwzględniając 
również fazę gradacji (progradacja lub kulminacja gradacji), 
zagrożenie przez szkodniki wtórne, a także defoliację drzewo-
stanów w latach ubiegłych.

14. Po wykonaniu zabiegu ochronnego należy ocenić jego skutecz-
ność, a wyniki wpisać do protokołu (formularz nr 32 „Instrukcji 
ochrony lasu”). Jeżeli liczba żywych larw szkodnika, pozosta-
łych po zabiegu w koronach drzew, nie przekracza 20% liczby 
krytycznej dla danego gatunku owada, zabieg należy uznać za 
skuteczny.

15. Chociaż niniejsze zalecenia dotyczą postępowania z owadami 
foliofagicznymi, ze względu na osłabienie drzewostanów 
spowodowane suszą z 2015 r. oraz rozwój szkodników wtór-
nych w różnych regionach kraju bardzo ważne jest prowadzenie 
ciągłych obserwacji stanu drzewostanów i populacji  
ww. owadów. Należy stosować wszelkie znane sposoby postę-
powania ochronnego w celu niedopuszczenia do namnożenia 
się szkodników kambiofagicznych.

16. Przedstawione zalecenia mają charakter ogólny. Szczegółowa 
strategia postępowania winna być dostosowana do każdego 
gatunku, z uwzględnieniem aspektów ekologicznych i ekono-
micznych oraz zaakceptowana przez RDLP, ZOL i nadleś- 
nictwo.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH

dr inż. Konrad Tomaszewski
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DECYZJA NR 54
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH 

z dnia 24 lutego 2017 r. 

w sprawie ustaleń przyjętych przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych 
w trakcie narady odbytej w Warszawie w dniu 21 lutego 2017 r. z dyrektorami regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych, 

dyrektorami zakładów o zasięgu krajowym, kierownikami komórek organizacyjnych Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, 
przedstawicielami Ministerstwa Środowiska, ogólnokrajowych organizacji 

związków zawodowych działających w leśnictwie i innymi zaproszonymi osobami

GD.0050.1.2017

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

§ 1
Jako wiążące dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwo-

wych, dyrektorów zakładów o zasięgu krajowym oraz kierowników 
komórek organizacyjnych DGLP przyjmuję ustalenia z narady,  
o której mowa w tytule decyzji, zawarte w załączniku nr 1 do niniej-
szej decyzji. (Załącznika nie drukujemy – przyp. red.).

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

niu do dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych, 
dyrektorów zakładów o zasięgu krajowym oraz kierowników komó-
rek organizacyjnych Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych. 

DYREKTOR GENERALNY 
LASÓW PAŃSTWOWYCH

dr inż. Konrad Tomaszewski

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

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

3 Przepis art. 33 ust. 2 pkt 1a ustawy o lasach stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych  inicjuje, koordynuje oraz nadzoruje działalność dyrektorów regio-
nalnych dyrekcji Lasów Państwowych oraz kierowników innych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych o zasięgu krajowym.

DECYZJA NR 74
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

  z dnia  28 lutego  2017 r. 

w sprawie pilotażowego wdrożenia inwentaryzacji zapasu i przyrostu 
oraz ustalenia zasad regulacji rozmiaru użytkowania w jednostkach kontrolnych zagospodarowanych rębnią przerębową 

oraz rębnią stopniową udoskonaloną

ZU.6004.2.2017 

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy o lasach1, w związku z § 6 
Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe2, 
w wykonaniu zadania Dyrektora Generalnego Lasów Państwo-
wych, wynikającego z uprawnienia i obowiązku tego organu, określo- 
nego w art. 33 ust. 3, pkt 4 ustawy o lasach3, mając na względzie, 
że:

1) zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o lasach gospodarka 
leśna jest działalnością, obejmującą działalność leśną w 
zakresie m.in. urządzanie lasu;

2) w paragrafie § 86 Instrukcji urządzania lasu istnieje możli-
wość tworzenia jednostek kontrolnych, obejmujących wydzie-
lenia lub zbiór wydzieleń zagospodarowanych rębnią 
przerębową oraz rębnią stopniową udoskonaloną;  

3) kluczowym problemem w urządzaniu jednostek kontrolnych jest 
racjonalne rozwiązanie problemu inwentaryzacji zapasu, obli-
czenia przyrostu i regulacji rozmiaru użytkowania oraz ich wykorzy-
stania w projekcie Leśnych Gospodarstw Węglowych w PGL LP;

zarządzam, co następuje:

1 Art. 33 ust. 1 ustawy o lasach stanowi, że Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny. 
2 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe określa, że w wykonaniu zadań ustawy o lasach Dyrektor Generalny wydaje decyzje i zarządzenia 

obowiązujące w Lasach Państwowych.
3 Art. 33 ust. 3 pkt 4  ustawy o lasach stanowi, że Dyrektor Generalny organizuje planowanie urządzeniowe w lasach.
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§ 1
1. Wprowadzam do wykonania pilotażowe wdrożenie inwentary-

zacji zapasu i przyrostu, a także zasad regulacji rozmiaru użyt-
kowania w jednostkach kontrolnych w lasach zagospodarowa-
nych rębnią przerębową oraz rębnią stopniową udoskonaloną 
na potrzeby sporządzenia planu urządzenia lasu dla Nadleś- 
nictwa Zagnańsk na lata 2018–2027 w Regionalnej Dyrekcji 
Lasów Państwowych w Radomiu.

2. Wytyczne do wykonania pilotażu, o którym mowa w ust. 1, 
określa załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.

3. Zobowiązuję komórkę organizacyjną DGLP właściwą ds. urzą-
dzania lasu do koordynowania prac, w tym do:
a) zabezpieczenia – we współpracy z dyrektorem RDLP w 

Radomiu – koniecznych środków finansowych na wykonanie 
pilotażu w latach 2017–2018, w tym prac inwentaryzacyj-
nych, modyfikacji i testowania zasad regulacji użytkowania w 
jednostkach kontrolnych;

b) wykorzystania danych z pilotażu do rozwoju i testowania apli-
kacji TAKSATOR w zakresie gromadzenia i przetwarzania 
danych dla jednostek kontrolnych, we współpracy z Zakładem 
Informatyki Lasów Państwowych;

c) przedłożenia do akceptacji Dyrektora Generalnego LP meto-
dyki inwentaryzacji zasobów drzewnych i przyrostu oraz 
sposobów regulacji rozmiaru użytkowania w jednostkach 
kontrolnych, w terminie do dnia 31.12.2018 roku, wraz z 
propozycją korekt i modyfikacji Instrukcji urządzania lasu.

§ 2
Wypracowane w ramach pilotażu rozwiązania, po ich zaakcep-

towaniu przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, staną 
się podstawą do aktualizacji Instrukcji urządzania lasu w zakresie 
stosowania jednostek kontrolnych w planowaniu urządzeniowym w 
lasach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe.

§ 3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH

dr inż. Konrad Tomaszewski

Załącznik nr 1 do Decyzji nr 74
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych

  z dnia 28 lutego 2017 r. 

WYTYCZNE

1. Obowiązująca Instrukcja urządzania lasu (PGL Lasy Państwowe 
2011) dopuszcza  możliwość tworzenia jednostek kontrolnych, 
obejmujących wydzielenie lub zbiór wydzieleń zagospodarowa-
nych rębnią stopniową gniazdową udoskonaloną (IVD) lub 
rębnią przerębową (V), regulujących w nich ład przestrzenny. Na 
potrzeby obliczenia etatów cząstkowych przewiduje się możli-
wość wyodrębniania obszarów kwalifikujących się m.in. do prze-
rębowego sposobu zagospodarowania, obejmujących drzewo-
stany zgrupowane w jednostki kontrolne. Zasady opisania 
jednostki kontrolnej przyjmuje się wg paragrafu 32, 80 i 86  IUL. 

2. Kluczowym problemem w urządzaniu drzewostanów o złożonej 
budowie, w szczególności  wielogeneracyjnych drzewostanów z 
udziałem jodły, jest racjonalne rozwiązanie problemu okresowej 
inwentaryzacji i regulacji rozmiaru użytkowania w powiązaniu z 
wyodrębnianiem jednostek kontrolnych, które mają służyć nie 
tylko do utrzymania ładu przestrzennego, ale również do inwen-
taryzacji zapasu, obliczenia przyrostu i regulacji użytkowania, a 
w konsekwencji do określania etatu użytkowania. W pilotażu 
zakłada się wykorzystanie założeń  metodycznych prowadzenia 
jednostek kontrolnych stosowanych w LZD w Krynicy oraz opisa-
nych w metodzie BDq. 

3. Na potrzeby pilotażu przyjmuje się ramowe założenia inwentary-
zacji zasobów drzewnych i przyrostu, tj.:
a) utworzenie jednostek kontrolnych, których powierzchnia 

powinna w zasadzie obejmować obszar:
l 20–40 ha w przypadku zastosowania rębni stopniowej 

udoskonalonej składającej się z wyraźnie rozdzielonych 
faz rozwojowych: inicjalnej (odnowieniowej), optymalnej, 
terminalnej i ewentualnie do przebudowy (przedplonowej),

l 5–20 ha w przypadku fragmentów lasu o złożonej struk-
turze, dla których zastosowana będzie rębnia przerębowa;

b) przeprowadzanie inwentaryzacji w jednostkach kontrolnych 
w okresach 10-letnich;

c) założenie w jednostce kontrolnej kołowych, stałych, kontrol-
nych powierzchni próbnych o wielkości 0,05 ha (dopusz-
czalne jest założenie powierzchni koncentrycznej o 
powierzchni koła współśrodkowego 0,02 ha do pomiarów 
pierśnic w dwóch najniższych stopniach grubości, tj. do  
15 cm pierśnicy) rozmieszczonych równomiernie w siatce 
kwadratów lub prostokątów w liczbie co najmniej:
l 10–12 powierzchni w przypadku zagospodarowania  

jednostek kontrolnych rębnią stopniową udoskonaloną, 
l 5–6 powierzchni  próbnych w przypadku zagospodaro-

wania jednostek kontrolnych rębnią przerębową;
d) przeprowadzenie na powierzchni próbnej pomiarów pierśnic 

wszystkich drzew o grubości od 7 cm wzwyż (z dokładnością 
do 1 mm), wysokości 2–4 drzew gatunku głównego oraz po  
1 drzewie  pozostałych gatunków (z dokładnością odczytu do 
0,5 m), rozmieszczenia drzew na powierzchni za pomocą 
współrzędnych biegunowych, tj. odległości drzew od trwale 
oznaczonego środka powierzchni próbnej (dokładność do  
1 cm) oraz azymutów (dokładność do 1o);

e) ogólne opisanie jednostki kontrolnej (z wyróżnieniem w przy-
padku zastosowania rębni stopniowej udoskonalonej faz 
rozwojowych), zawierające: typ siedliskowy lasu, typ lasu, 
opis piętra drzew, zwarcie, podrost, nalot (wraz z określe-
niem stopnia rozwoju odnowienia) oraz podszyt;

f) zestawienie liczby drzew na 1 ha oraz średniej zasobności  
(m3/1 ha) dla jednostki kontrolnej, a w przypadku rębni stopniowej 
udoskonalonej także dla faz rozwojowych (terminalnej, opty-
malnej, przebudowy), zgrupowanych w 4 cm stopniach grubości;

g) zestawienie liczby drzew na 1 ha oraz średniej zasobności 
(m3/1 ha) dla jednostki kontrolnej, a w przypadku rębni stop-
niowej udoskonalonej także dla faz rozwojowych (terminalnej, 
optymalnej, przebudowy), wg klas grubości (pogrupowanych 
3 lub 4 stopni grubości);
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h) zestawienie struktury gatunkowej jednostki kontrolnej, a w 
przypadku rębni stopniowej udoskonalonej także dla faz 
rozwojowych (terminalnej, optymalnej, przebudowy) obszaru 
w ha i zapasu w m3;

i) ustalenie typu rozkładu pierśnic i stadiów rozwojowych (dla 
lasów przerębowych i faz terminalnej i optymalnej dla jedno-
stek kontrolnych z rębnią stopniową udoskonaloną) na 
podstawie cechy zróżnicowania struktury grubościowej „q”;

j) w przypadku kolejnych cykli inwentaryzacji określenie przy-
rostu dla jednostki kontrolnej, a w przypadku rębni stopniowej 
udoskonalonej także dla faz rozwojowych (terminalnej, opty-
malnej, przebudowy).

4. Proponowane założenia dotyczące regulacji rozmiaru użytko-
wania:
a) utworzenie gospodarstwa jednostek kontrolnych obejmują-

cego wszystkie jednostki kontrolne w obrębie leśnym i nadleś- 
nictwie bez względu na zajmowaną powierzchnię (analo-
gicznie jak gospodarstwo specjalne). Możliwe jest łączenie w 
grupy jednorodnych jednostek kontrolnych, tworzenie podgo-
spodarstwa GP_JK w gospodarstwie GP, m.in. na potrzeby 
uzyskania bardziej wiarygodnych danych dotyczących zasob-
ności, struktury grubościowej oraz przyrostu;

b) określenie dla gospodarstwa jednostek kontrolnych celu 
hodowlanego – pierśnicy docelowej/maksymalnej w zależ-
ności od: funkcji lasu, typu siedliskowego, zasobności oraz 

wymogów ochronnych,  w tym dla chronionego siedliska 
przyrodniczego;

c) ustalenie optymalnego rozmiaru użytkowania dla jednostki 
kontrolnej:
l rozmiar użytkowania ustala się za pomocą etatu według 

potrzeb hodowlanych różnych stadiów rozwoju lasu prze-
rębowego (optymalne, początkowe, przyszłościowe, 
starzejące) oraz rożnych stadiów rozwoju fazy terminalnej 
(właściwe, rozwojowe, przejściowe, starzejące) i fazy opty-
malnej w lasach zagospodarowanych rębnią stopniową 
udoskonaloną, określonego według wzoru:

Ev(jk) = r * Zv (w m3 na 1 ha i 10 lat),

 gdzie: 
 r – współczynnik redukcyjny przyrostu miąższości dla 

różnych stadiów rozwojowych lasu przerębowego i termi-
nalnych faz rozwoju, 

 Zv – bieżący okresowy przyrost miąższości;

l współczynniki redukcyjne przyrostu miąższości*  dla 
różnych stadiów rozwoju lasu przerębowego i fazy 
terminalnej w lasach zagospodarowanych rębnią stop-
niową udoskonaloną przyjmuje się (zgodnie z metodą  
prof. R. Poznańskiego) w następującej wysokości:

Typy
rozkładu
pierśnic

Stadium rozwoju lasu Cecha zróżnicowania 
struktury rozkładu 

pierśnic

Współczynniki 
redukcyjne przyrostu 

miąższościprzerębowego fazy terminalnej

A optymalne właściwe 0,75^0,81 0,9^1,0

B początkowe rozwojowe <0,75 0,6^0,8

C przyszłościowe przejściowe 0,82^0,89 1,0^1,1

D starzejące się starzejące >0,89 1,2^1,3

l tak określony etat powiększa się o etat użytkowania dla faz 
optymalnych w lasach zagospodarowanych rębnią stop-

niową udoskonaloną przy zastosowaniu współczynników 
redukcyjnych przyrostu zgodnie z poniższą tabelą: 

Typy rozkładu
pierśnic Faza rozwoju Cecha zróżnicowania struktury 

rozkładu pierśnic
Współczynniki redukcyjne 

przyrostu miąższości

B optymalna <0,75 0,5^0,75

inny przebudowy inna 0,5^1,3 
lub według potrzeb przebudowy

d) sposób regulacji użytkowania w jednostkach kontrolnych musi 
pozwolić na pełniejsze wykorzystanie możliwości produkcyj-
nych, w szczególności na racjonalne ustalanie rozmiaru i 
struktury użytkowania według potrzeb hodowlanych, w powią-
zaniu z aktualną strukturą pierśnic oraz w odpowiedniej relacji 
do bieżącego przyrostu miąższości i zasobności;

e) w okresie pierwszej inwentaryzacji, kiedy przyrost dla jednostki 
kontrolnej (fazy terminalnej oraz optymalnej w lasach zagospo-
darowanych rębnią stopniową udoskonaloną) nie jest jeszcze 
pomiarowo określony, dopuszcza się  wykorzystanie przyrostu 
określonego na podstawie tablic zasobności, skorygowanego w 
oparciu o relację przyrostu rzeczywistego do tabelarycznego, 
oszacowaną według danych z WISL oraz danych z kolejnych 
rewizji urządzania lasu w urządzanym obiekcie;

f) etat użytkowania dla gospodarstwa jednostek kontrolnych jest su- 
mą etatów cząstkowych dla poszczególnych jednostek kontrolnych;

g) dla jednostek kontrolnych objętych pilotażem, na potrzeby 
planowania hodowlanego dopuszcza się kształtowanie pożą-
danej struktury grubości (w tym wyznaczanie drzew do 
usunięcia) wg modelu o parametrach wyznaczonych metodą 
BDq, gdzie B – pierśnicowe pole przekroju, D – pierśnica 
maksymalna, q – iloraz przedstawiający stosunek liczby 
drzew w kolejnych klasach grubości (parametr określający 
postać rozkładu).

5. Na potrzeby prac pilotażowych uwzględniających powyższe 
założenia Zakład Informatyki LP,  we współpracy z Wydziałem 
Urządzania Lasu DGLP, zmodyfikuje oprogramowanie 
TAKSATOR, w zakresie zapewnienia funkcjonalności i możli-
wości przechowywania danych z pomiarów pierśnic w jednost-
kach kontrolnych, danych o użytkowaniu wg struktury pierśnic 
oraz ich raportowania opracowane zostaną rozwiązania infor-
matyczne.

* Współczynniki ustalone doświadczalnie w lasach LZD w Krynicy. 
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DECYZJA NR 75
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

 
z dnia 28 lutego 2017 r. 

w sprawie ustaleń przyjętych przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych 
w trakcie narady odbytej z kierownikami komórek organizacyjnych 

Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych oraz dyrektorami: Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych, 
Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, 

Zakładu Informatyki Lasów Państwowych, 
Ośrodka Rozwojowo-Wdrożeniowego Lasów Państwowych 

GD.001.3.2017

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.   
o lasach1, w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa 
Leśnego Lasy Państwowe2 – w wykonaniu zadania Dyrektora 
Generalnego Lasów Państwowych, wynikającego m.in. z cało-
kształtu obowiązków nałożonych na Dyrektora Generalnego Lasów 
Państwowych jako reprezentanta pracodawcy, skutkujących w 
szczególności nakazem zapewnienia przez niego należytej funk-
cjonalności Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych (DGLP) – 
postanawiam, co następuje:

§ 1
Jako wiążące kierowników komórek organizacyjnych DGLP 

przyjmuję ustalenia z narady, która odbyła się w dniu 27 lutego 
2017 r., zawarte w załączniku nr 1 do niniejszej decyzji. (Załącznika 
nie drukujemy – przyp. red.).

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

nieniu z wykorzystaniem, funkcjonującego w ramach DGLP, elek-
tronicznego systemu zarządzania dokumentami (EZD) lub 
doręczeniu do komórek organizacyjnych DGLP funkcjonujących 
jeszcze poza tym  systemem.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH

dr inż. Konrad Tomaszewski

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

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



19BILP 4/2017

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

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

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

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

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.  
o lasach1, w związku z § 62 i § 103 Statutu Państwowego Gospodar-
stwa Leśnego Lasy Państwowe  – w wykonaniu zadania  Dyrektora 
Generalnego Lasów Państwowych, określonego m.in. w art. 33 ust. 3 
pkt 34 ustawy o lasach – postanawia się, co następuje:

§ 1
1. Uruchamia się do realizacji projekt rozwojowy Państwowego 

Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe pt. „Zdrowa Żywność 
z Polskich Lasów”.

2. Głównym celem projektu jest promocja Państwowego Gospo-
darstwa Leśnego Lasy Państwowe poprzez promocję żywności 
pochodzącej z lasów, w tym:
1) znaczące zwiększenie ilości przetwarzania produktów, 

pochodzących z lasów, na terenie kraju;
2) znaczące zwiększenie podaży i sprzedaży produktów pocho-

dzących z lasów na rynku krajowym;
3) wsparcie rozwoju terenów niezurbanizowanych poprzez 

stworzenie warunków do zatrudnienia w przedsiębiorstwach 
lokalnych i samozatrudnienia przy przerobie w gospodar-
stwach indywidualnych;

4) ochrona i propagowanie pszczelarstwa jako znacząco wpły-
wającego na zachowanie i zwiększenie bogactwa przyrodni-
czego terenów leśnych i znajdujących się w najbliższej 
okolicy lasów, a także aktywizację zawodową na terenach 
niezurbanizowanych.

3. Cel główny będzie realizowany między innymi poprzez:
1) odtworzenie infrastruktury służącej do skupu, składowania, 

krótkoterminowego przechowywania i sprzedaży (w oparciu 
o OHZ będące w władaniu PGL LP, składy wielofunkcyjne 
oraz infrastrukturę zakładów Lasów Państwowych);

2) zorganizowanie sieci producentów żywności z produktów 
pochodzących z lasu, w skład której wejdą lokalni producenci 
i przetwórcy oraz gospodarstwa indywidualne;

3) zorganizowanie kanałów dystrybucji żywności i innych arty-
kułów pochodzących z lasów;

4) ochronę i zwiększenie udziału roślin miododajnych w lasach, 
propagowanie i podnoszenie wiedzy na temat pszczelarstwa 
wśród pracowników LP oraz udzielanie im wsparcia w zakła-
daniu pasiek.   

4. Projekt będzie realizowany w okresie od 1 marca 2017 r. do 31 
grudnia 2019 r.

5. Projekt będzie finansowany ze środków własnych jednostek 
organizacyjnych Lasów Państwowych oraz ze środków funduszu 
leśnego.

6. Projekt będzie realizowany przez komórkę organizacyjną DGLP 
– Stanowisko ds. koordynacji wdrażania projektów rozwojo-
wych. 

§ 2
W celu sprawnej realizacji projektu wyznacza się następujące 

osoby odpowiedzialne:
1. Kierownik komórki organizacyjnej DGLP

a) Zespół ds. Łowiectwa – nadzór merytoryczny nad realizacją 
projektu w zakresie dotyczącym dziczyzny,

b) Wydział Użytkowania Lasu – nadzór merytoryczny nad reali-
zacją projektu w zakresie dotyczącym produktów pochodzą-
cych z lasów z wyjątkiem dziczyzny.

2. Kierownik Projektu – Kazimierz Szabla, RDLP w Katowicach. 
Członkiem zespołu projektowego jest Pan Krzysztof Lysik, 
Nadleśnictwo Koszęcin, RDLP w Katowicach.

3. Kierownicy jednostek organizacyjnych LP (nadleśnictwa/
RDLP/zakłady) – odpowiadają za realizację delegowanych 
zadań projektowych.
 

§ 3
W terminie do 40 dni od daty podpisania niniejszej decyzji zobo-

wiązuje się kierownika komórki organizacyjnej DGLP, nadzorującej 
realizację projektu, do przedstawienia do zatwierdzenia Wniosku o 
realizację i dofinansowanie projektu rozwojowego pt. „Zdrowa 
Żywność z Polskich Lasów”.

§ 4
Przedsięwzięcie rozwojowe realizowane jest zgodnie z procedu-

rami i zasadami opisanymi w Zarządzeniu nr 40 z dnia 1 września 
2016 r. Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w sprawie 
zasad zarządzania przedsięwzięciami rozwojowymi – projektami w 
Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe.

§ 5
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opubliko-

waniu w Biuletynie Informacyjnym Lasów Państwowych.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH

dr inż. Konrad Tomaszewski

DECYZJA NR 76
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH 

z dnia 2 marca 2017 r.

w sprawie realizacji projektu rozwojowego Lasów Państwowych 
pt. „Zdrowa Żywność z Polskich Lasów”

 
OS.011.17.1.2017
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DECYZJA NR 77
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 3 marca 2017 r.

w sprawie zmiany Decyzji nr 33 z dnia 7 lutego 2017 r. 
w sprawie aktualizacji makrowskaźników do Planu finansowo-gospodarczego 

Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe na rok 2017 
 

EP.0300.1.3.2017

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

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

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

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

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.  
o lasach1 (tj. z 2015 r. Dz. U. z 10 grudnia 2015 r. poz. 2100  
z późn. zm.), w związku z § 62 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., mając na względzie § 6 ust. 3 
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994 r. w sprawie 
szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Państwowym 
Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe3 (Dz. U. Nr 134, poz. 692), 
w wykonaniu zadania Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych 
wynikającego z § 8 ust. 1 pkt 24 Statutu, ustalam, co następuje:

§ 1
Załącznik 1, o którym mowa § 7 decyzji nr 33 z dnia 7 lutego 

2017 r., zastępuje się załącznikiem 1 do niniejszej decyzji. (Załacz-
nika nie drukujemy – przyp. red.)

§ 2
W załączniku 2, o którym  mowa w § 8 ust. 1 decyzji nr 33 z dnia  

7 lutego 2017 r., w punkcie: VIII. Terminy i forma opracowania materia-
łów, wyrażenie: „do 03 marca” zastępuje się wyrażeniem „do 10 marca”.

§ 3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w 

odniesieniu do Planu finansowo-gospodarczego Lasów Państwo-
wych na rok 2017 w jego wersji, zwanej w zarządzeniu nr 10 Dyrek-
tora  Generalnego Lasów Państwowych z dnia 24 lutego 2010 r. 
– planem finansowo-gospodarczym (§ 2 ust. 5 pkt 2).

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH

dr inż. Konrad Tomaszewski

DECYZJA NR  78
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH 

z dnia 8 marca 2017 r. 

w sprawie narady kierowników komórek organizacyjnych Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, 
zwanej w dalszej części niniejszej decyzji naradą kierowników

GD.001.4.2017  

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.   
o lasach1, w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa 
Leśnego Lasy Państwowe2 – w wykonaniu zadania Dyrektora 
Generalnego Lasów Państwowych, wynikającego m.in. z okolicz-

ności, że zgodnie z § 12 Statutu Lasów Państwowych Dyrekcja 
Generalna Lasów Państwowych (DGLP) jest jednostką organiza-
cyjną Lasów Państwowych, stanowiącą aparat wykonawczy Dyrek-
tora Generalnego LP – postanawiam, co następuje:

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

2 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 
dnia 18 maja 1994 r.; w § 6 Statut Lasów Państwowych stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do 
ustawy, a także innych przepisów prawnych,  Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.
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§ 1
1. Na dzień 13 marca 2017 r., z moim udziałem i moich zastępców, 

zwołuję do sali nr 201 w siedzibie DGLP na godzinę 9.00 
naradę kierowników. 

2. Oprócz osób, o których mowa w ust. 1, w naradzie kierowników 
powinni uczestniczyć:
1) przedstawiciel komórki organizacyjnej Ministerstwa Środo-

wiska właściwej w sprawie nadzorowania Lasów Państwo-
wych, jeżeli zechce przyjąć zaproszenie;

2) dyrektor Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych;
3) dyrektor Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych;
4) dyrektor Zakładu Informatyki Lasów Państwowych;
5) dyrektor Ośrodka Rozwojowo-Wdrożeniowego LP; 
6) przewodniczący Rady Konsultacyjnej przy Dyrektorze Gene-

ralnym Lasów Państwowych (lub członek tej Rady przez 
niego wskazany);

7) przewodniczący organizacji związkowych działających w 
DGLP (lub osoba przez niego wskazana), jeżeli będą tym 
zainteresowani.

§ 2
1. Porządek obrad stanowi załącznik do niniejszej decyzji. (Załącz-

nika nie drukujemy – przyp. red.).
2. W trakcie narady kierowników zapadną ustalenia co do ewentu-

alnej kontynuacji narady w kolejnych dniach.

§ 3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH

dr inż. Konrad Tomaszewski

DECYZJA NR 80
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 10 marca 2017 r.

w sprawie zmiany Decyzji nr 95 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie: 
(1) ustalenia, do czasu nowelizacji Regulaminu organizacyjnego Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych (DGLP),  

zakresu obowiązków oraz uprawnień zastępców Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych,  
(2) uszczegółowienia niektórych aspektów zarządzania korespondencją pozaksięgową,  

(3) podjęcia prac nad zmianą Regulaminu organizacyjnego DGLP 

OR.012.1.2017

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.  
o lasach1, w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa 
Leśnego Lasy Państwowe2 – w wykonaniu zadania Dyrektora 
Generalnego Lasów Państwowych określonego m.in. § 13 ust. 13 

tegoż Statutu oraz § 24 Decyzji nr 13 Dyrektora Generalnego LP  
z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie realizacji projektu pt.: „Ochrona 
rybołowa Pandion haliaetus na wybranych obszarach SPA Natura 
2000 w Polsce”, znak ZP.02210.2.1.2017 – postanawiam, co nastę-
puje:

§ 1
W Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych wprowadza się 

następujące zmiany organizacyjne:
1) tworzy się:

– Zespół ds. Projektu LIFE, funkcjonalnie podporządko-
wany Dyrektorowi Generalnemu LP, wchodzącą w skład 
Wydziału Ochrony Przyrody.

 Zespół ds. Projektu LIFE (ZP.L) zajmuje się nadzorem 
i koordynacją całości działań przewidzianych w ramach 
projektu pt.: „Ochrona rybołowa Pandion haliaetus na 

wybranych obszarach SPA Natura 2000 w Polsce”. 
 Do zadań Zespołu w szczególności należy:

a) realizacja działań zaplanowanych w projekcie poprzez 
realizację m.in. następujących zadań:
– identyfikację stanowisk rybołowów i czynników stano-

wiących dla nich zagrożenie we wszystkich stano-
wiskach w Polsce położonych na obszarach Natura 
2000,

– objęcie specjalną ochroną wszystkich znanych stano-
wisk poprzez powołanie sieci opiekunów gniazd i 
stanowisk, 

– prowadzenie monitoringu satelitarnego rybołowów,
– odtworzenie stanowisk rybołowów poprzez budowę 

nowych gniazd nadrzewnych oraz platform na 
słupach wysokiego napięcia,

– zwiększenie bazy żerowej oraz wzrost wiedzy osób 
zarządzających jeziorami i stawami,

– organizację konferencji międzynarodowych oraz 
warsztatów dla ekspertów w celu zwiększenia wiedzy 
o najlepszych praktykach ochrony rybołowów;

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

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

3 § 13 ust. 1 Statutu stanowi, że: „1. Organizację Dyrekcji Generalnej ustala regulamin nadany przez Dyrektora Generalnego”.
4 § 2 Decyzji nr 13 Dyrektora Generalnego LP z dnia 19 stycznia 2017 r. stanowi, że w strukturze organizacyjnej DGLP, na czas realizacji projektu pn. „Ochrona 

rybołowa Pandion haliaetus na wybranych obszarach SPA Natura 2000 w Polsce”, tworzy się Zespół ds. Projektu LIFE.
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b) przygotowanie procedur i udzielanie zamówień publicz-
nych, zaplanowanych w projekcie w porozumieniu z 
Zespołem ds. Zamówień Publicznych;

c) opracowanie i bieżąca aktualizacja procedur związa-
nych z realizacją projektu;

d) koordynowanie rozliczania projektu, prowadzenie stałej 
ewidencji ponoszonych wydatków, przygotowywanie 
wniosków o płatność, raportów okresowych i zestawień 
na potrzeby m.in. Komisji Europejskiej oraz NFOŚiGW; 

e) przeprowadzenie spotkań monitorujących przebieg 
projektu, konferencji organizowanych z udziałem przed-
stawicieli grup docelowych oraz interesariuszy;

f) obsługa kontroli projektów przeprowadzanych na 
zlecenie Komisji Europejskiej, NFOŚiGW lub innych 
instytucji;

– Zespół ds. Cyberbezpieczeństwa Informatycznego, wcho-
dzący w skład Wydziału Informatyki.

 Do zadań Zespołu ds. Cyberbezpieczeństwa Informa-
tycznego (OI.C) należy w szczególności:
a) współpraca operacyjna z Rządowym Zespołem Reago-

wania na Incydenty Komputerowe – CERT.GOV.PL;
b) ustanawianie, wdrażanie, aktualizacja i dokumentacja 

polityk bezpieczeństwa SILP;
c) monitorowanie bezpieczeństwa informacji SILP;
d) reagowanie i obsługa incydentów związanych z bezpie-

czeństwem informacji SILP;
e) publikowanie dla użytkowników i administratorów SILP 

alarmów i  ostrzeżeń zagrożeń bezpieczeństwa SILP;
f) prowadzenie audytów bezpieczeństwa SILP;
g) utrzymanie i administracja Systemem Zarządzania 

Bezpieczeństwem Informacji – SZBI; 
– Stanowisko ds. Koordynacji Działalności Zakładów 

Regionalnych (OS.R), wchodzące w skład Zespołu  
ds. Koordynacji Wdrażania Projektów Rozwojowych, 
nadzoruje oraz koordynuje działalność dyrektorów 
Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych w zakresie 
funkcjonowania zakładów LP o zasięgu regionalnym.  
Szczegółowy zakres zadaniowy Stanowiska określony 
zostanie w odrębnej decyzji Dyrektora Generalnego LP;

2) zmienia się nazwy następujących komórek organizacyj- 
nych:
a) Stanowiska ds. Koordynacji Wdrażania Projektów Rozwo-

jowych na Zespół ds. Koordynacji Wdrażania Projektów 
Rozwojowych,

b) Zespołu ds. Wielkoskalowych Inwentaryzacji w Lasach 
Państwowych na Wydział ds. Wielkoskalowych Inwentary-
zacji Przyrodniczych w Lasach Państwowych,

c) Zespołu ds. Legislacji na Wydział ds. Legislacji;
3) Zespół Weryfikacji Terenowej Zjawisk i Procesów Związa-

nych z Przerobem Drewna zostaje funkcjonalnie podporząd-
kowany Dyrektorowi Generalnemu LP i stanowi strukturę 
wewnętrzną Biura Marketingu w pionie Zastępcy Dyrektora 
Generalnego ds. Gospodarki Leśnej.

 Zespół Weryfikacji Terenowej Zjawisk i Procesów Zwią-
zanych z Przerobem Drewna (ZM.W) realizuje, bezpo-
średnio powierzone przez Dyrektora Generalnego, zadania 
dotyczące monitoringu otoczenia gospodarczego LP oraz 
identyfikacji terenowej podmiotów sektora branży leśno-
-drzewnej i usługowej.

 Do zakresu działania Zespołu należy w szczególności:
a) ustalanie oraz przeprowadzanie terenowych czynności 

operacyjno-rozpoznawczych oraz sprawdzających, na 
polecenie Dyrektora Generalnego, we współpracy z 
jednostkami organizacyjnymi LP, w szczególności w 
zakresie identyfikacji terenowej podmiotów sektora leśno-
-drzewnego, o których mowa w zarządzeniu o sprzedaży 
drewna;

b) prowadzenie działań w zakresie monitoringu sytuacji 
społeczno-gospodarczej w otoczeniu PGL LP;

c) sporządzanie i przedkładanie Dyrektorowi Generalnemu 
LP sprawozdań, wniosków, analiz bądź zaleceń z przepro-
wadzonych czynności;

4) skreśla się § 12 Decyzji nr 95 z dnia 8 grudnia 2015 r.;
5) wprowadza się zakresy zadaniowe dla nw. komórek organi-

zacyjnych w następującym brzmieniu:
a) Zespół ds. Kontrolingu Terenowego pełni funkcje wspie-

rająco-doradcze dla Dyrektora Generalnego poprzez reali-
zację zadań koordynacyjno-nadzorczych w jednostkach 
organizacyjnych LP, w podmiotach działających w imieniu 
i na rzecz PGL LP, w których PGL LP jest uprawnione do 
przeprowadzania czynności sprawdzających, oraz pozo-
stałych podmiotach w zakresie ich obowiązków wobec 
PGL LP, wynikających z zawartych z nimi umów. 

 Do zakresu działania Zespołu ds. Kontrolingu Terenowego 
należy w szczególności:
1) przeprowadzanie w jednostkach organizacyjnych  LP 

i innych podmiotach czynności sprawdzających oraz 
wyjaśniających na polecenie Dyrektora Generalnego;

2) przeprowadzanie, na polecenie Dyrektora General-
nego, w jednostkach organizacyjnych LP postępowań 
wyjaśniających w przypadkach zarzutu dokonania lub 
usiłowania dokonania nadużyć i nieprawidłowości przez 
pracowników LP lub inną osobę na szkodę LP;

3) wykrywanie zagrożeń oraz ujawnianie zakłóceń i niepra-
widłowości w PGL LP;

4) zawiadamianie Dyrektora Generalnego o ujawnionych 
w toku czynności sprawdzających i wyjaśniających 
czynach mających cechy przestępstwa;

5) sporządzanie i przedkładanie Dyrektorowi Generalnemu 
LP sprawozdań, wniosków, analiz oraz zaleceń z prze-
prowadzonych czynności sprawdzających i postępowań 
wyjaśniających;

6) rozpatrywanie wystąpień o charakterze skarg, wniosków 
i petycji kierowanych do Dyrektora Generalnego na pole-
cenie Dyrektora Generalnego lub Głównego Inspektora LP;

b) Wydział ds. Legislacji wykonuje obsługę prawną w spra-
wach dotyczących tworzenia projektów aktów normatyw-
nych i przyjmowania aktów normatywnych. 

 Do zadań Wydziału należy w szczególności:
1) opiniowanie oraz koordynowanie opiniowania przez inne 

komórki organizacyjne DGLP projektów aktów norma-
tywnych, założeń projektów ustaw oraz projektów stano-
wisk Rządu do projektów ustaw;

2) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi DGLP 
przy opracowywaniu założeń do propozycji zmian regu-
lacji prawnych z zakresu działania Lasów Państwowych;

3) redagowanie propozycji zmian regulacji prawnych, w tym 
projektów aktów normatywnych, na podstawie założeń, 
o których mowa w pkt 2, celem przekazania ich Minister-
stwu Środowiska;

4) współpraca z Ministerstwem Środowiska w zakresie 
uzgadniania projektów aktów normatywnych i projektów 
założeń projektów ustaw;

5) współpraca w zakresie legislacji – za pośrednictwem 
Ministerstwa Środowiska – z Rządowym Centrum Legi-
slacji, Sejmem, Senatem, Kancelarią Prezesa Rady 
Ministrów, Kancelarią Prezydenta;

6) przygotowywanie dla Dyrektora Generalnego informacji doty-
czących stanu prac nad projektami, o których mowa w pkt 1;

7) przygotowywanie dla Dyrektora Generalnego informacji o 
zmianach w obowiązujących przepisach prawa mających 
istotne znaczenie dla działania Lasów Państwowych;

8) informowanie Dyrektora Generalnego o zauważonych 
potrzebach zmian regulacji prawnych z zakresu dzia-
łania Lasów Państwowych;

9) udzielanie Dyrektorowi Generalnemu opinii prawnych 
dotyczących interpretacji przepisów prawa, w których 
tworzeniu lub przyjęciu brał udział Wydział ds. Legislacji;
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c) Zespół Doradców i Analiz Specjalistycznych realizuje 
zadania specjalistyczne i analityczne zlecone bezpo-
średnio przez Dyrektora Generalnego. 

 Do zadań Zespołu należy w szczególności:
1) sprawowanie funkcji opiniodawczych i doradczych, orga-

nizowanie i udzielanie konsultacji, a także sporządzanie 
analiz, opinii i ekspertyz w zakresie realizacji zadań 
Dyrektora Generalnego oraz dotyczących działalności i 
funkcjonowania PGL LP;

2) zbieranie analiz, opinii i ekspertyz zewnętrznych doty-
czących PGL LP;

3) prowadzenie spraw związanych z działaniami LULUCF, 
dotyczącymi zmian klimatycznych i pochłaniania 
dwutlenku węgla;

4) prowadzenie działań eksperckich w zróżnicowanych 
obszarach tematycznych zleconych przez Dyrektora 
Generalnego, w tym analizy i weryfikacja programów i 
planów zewnętrznych;

5) przeprowadzanie analiz, prognoz i symulacji finanso-
wych z obszaru rynku bankowego i kapitałowego;

6) opracowanie planów i programów w oparciu o priorytety 
rządowe oraz założenia Ministerstwa Środowiska;

d) Wydział ds. Wielkoskalowych Inwentaryzacji Przyrod-
niczych w Lasach Państwowych prowadzi sprawy doty-
czące inwentaryzacji przyrodniczych realizowanych na 
obszarach zarządzanych przez Lasy Państwowe. 

 Do zadań Wydziału należy:
1) wdrażanie i koordynacja działań inwentaryzacyjnych, w 

szczególności: 
a) bieżące kierowanie oraz bezpośredni nadzór nad 

zespołami inwentaryzacyjnymi powołanymi przez 
Dyrektora Generalnego LP,

b) koordynacja działań oraz nadzór nad podmiotami 
zewnętrznymi zaangażowanymi w działania inwenta-
ryzacyjne,

c) wsparcie merytoryczne, w tym organizacja szkoleń, 
nadzór oraz kontrola prowadzonych przez jednostki 
organizacyjne LP inwentaryzacji przyrodniczych;

2) określanie kierunków działania, przygotowywanie oraz 
aktualizacja planów realizacji działań związanych z 
inwentaryzacjami w podziale na wskazane obszary 
leśne oraz jednostki organizacyjne LP;

3) zarządzanie i prowadzenie bazy danych w toku realizo-
wanej inwentaryzacji przyrodniczej; 

4) nadzór nad sprawami związanymi z tworzeniem oraz 
uaktualnianiem dokumentacji analitycznej, technicznej 
oraz syntetycznej wynikającej z prac inwentaryzacyj-
nych, w szczególności współpraca w tym zakresie 
z Zakładem Informatyki Lasów Państwowych oraz 
podmiotami zewnętrznymi;

5) prowadzenie rozrachunków i innych rozliczeń z jednost-
kami organizacyjnymi LP lub podmiotami zewnętrznymi 
działającymi na rzecz inwentaryzacji przyrodniczych;

6) współpraca ze stowarzyszeniami, organizacjami oraz 
administracją rządową i samorządową, w szczególności 
z Ministerstwem Środowiska w zakresie inwentaryzacji 
przyrodniczej;

7) prowadzenie spraw związanych z ochroną różnorodności 
biologicznej, bezpośrednio wskazanych przez Dyrektora 
Generalnego LP, w przypadkach tego wymagających we 
współpracy z Wydziałem Ochrony Przyrody. 

§ 2
1. Z zastrzeżeniem zmian opisanych w § 1 pozostałe postano-

wienia Decyzji nr 95 z dnia 8 grudnia 2015 r. wraz z późniejszymi 
zmianami obowiązują do czasu kolejnego etapu lub pełnego 
wdrożenia nowego Regulaminu organizacyjnego Dyrekcji Gene-
ralnej Lasów Państwowych.

2. Schemat organizacyjny Dyrekcji Generalnej LP stanowi załącznik 
nr 1 do niniejszej decyzji.

3. Ustala się w załączniku nr 2 tekst jednolity Decyzji nr 95 Dyrek-
tora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 8 grudnia 2015 r. 
z uwzględnieniem dotychczasowych zmian. (Załącznika nie 
drukujemy – przyp. red.).

§ 3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH

dr inż. Konrad Tomaszewski
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DECYZJA NR 81
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 10 marca 2017  r.

w sprawie zlecenia Uniwersytetowi Przyrodniczemu w Poznaniu realizacji usługi badawczej pod nazwą  
„Repozytorium dendrometryczne, modelowanie grubości kory drewna dłużycowego oraz wzory  

do obliczania miąższości drewna kłodowanego 
i średniowymiarowego (Kora)”

OR.5001.3.1.2017

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

 
§ 1

1. Realizację usługi badawczej pod nazwą „Repozytorium dendro-
metryczne, modelowanie grubości kory drewna dłużycowego 
oraz wzory do obliczania miąższości drewna kłodowanego i 
średniowymiarowego (Kora)” należy zlecić Uniwersytetowi Przy-
rodniczemu w Poznaniu zgodnie z ustalonym poniżej okresem i 
kosztami realizacji oraz na warunkach, które zostaną określone  
w umowie:
a) okres realizacji badań – około 18 miesięcy,
b) koszty planowane ogółem – 5 602 400 zł brutto, w tym na 

2017 r.  – 3 921 680 zł brutto.

2. Ustalono przewidywane wykorzystanie uzyskanych w ramach 
realizacji ww. usługi badawczej wyników badań przez jednostki 
organizacyjne Lasów Państwowych (DGLP, RDLP, nadleś- 
nictwa) oraz przez podmioty spoza jednostek organizacyjnych 
Lasów Państwowych.

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

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

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH

dr inż. Konrad Tomaszewski

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

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

3 Art. 33. ust. 3 pkt 6 ustawy o lasach z 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2100 ze zm.) stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych inicjuje, 
popiera i finansuje badania w zakresie leśnictwa oraz nadzoruje wykorzystanie wyników tych badań.

4 Art. 4 pkt 3 lit. e ustawy z  29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) stanowi, że ustawy nie stosuje się do zamówień, których 
przedmiotem są usługi badawcze i rozwojowe, chyba że są one objęte kodami CPV od 73000000-2 do 73120000-9, 73300000-5, 73420000-2 i 73430000-5, 
określonymi w rozporządzeniu (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  
(Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, str. 0001–0562; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 5, str. 3, z późn. zm.), zwanym dalej „Wspólnym Słownikiem 
Zamówień”, oraz jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki: korzyści z tych usług przypadają wyłącznie zamawiającemu na potrzeby jego własnej działalności, 
całość wynagrodzenia za świadczoną usługę wypłaca zamawiający.

5 § 5 Zarządzenia nr 42 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 1 lipca 2014 r. w sprawie powołania Stałej Komisji do zamawiania usług w zakresie badań 
naukowych przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych oraz procedur postępowania z tym związanych stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych 
ma prawo podjęcia decyzji o zleceniu badań naukowych z pominięciem procedur przedstawionych w załączniku do niniejszego zarządzenia. 
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DECYZJA NR 82
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 13 marca 2017 r.

w sprawie zmiany Decyzji nr 33 z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie aktualizacji makrowskaźników 
do Planu finansowo-gospodarczego 

Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe na rok 2017 
 

EP.0300.1.4.2017

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.  
o lasach1 (tj. z 2015 r. Dz. U. z 10 grudnia 2015 r. poz. 2100 z późn. zm.), 
w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego 
Lasy Państwowe2, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 
Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa  
z dnia 18 maja 1994 r., mając na względzie § 6 ust. 3 Rozporządze-
nia Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994 r. w sprawie szczegóło-
wych zasad gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie 
Leśnym Lasy Państwowe3 (Dz. U. Nr 134, poz. 692), w wykonaniu 
zadania Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych wynikają-
cego z § 8 ust. 1 pkt 2 Statutu4, ustalam, co następuje:

§ 1
W załączniku 2, o którym  mowa w § 8 ust. 1 decyzji nr 33 z dnia 

7 lutego 2017 r., w punkcie: VIII. Terminy i forma opracowania 

materiałów, wyrażenie: „do 10 marca” zastępuje się wyrażeniem 
„do 14 marca”.

§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w 

odniesieniu do Planu finansowo-gospodarczego Lasów Państwo-
wych na rok 2017 w jego wersji, zwanej w zarządzeniu nr 10 Dyrek-
tora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 24 lutego 2010 r. 
– planem finansowo-gospodarczym (§ 2 ust. 5 pkt 2).

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH

dr inż. Konrad Tomaszewski

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

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

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

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

DECYZJA NR 86
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH 

z dnia 16 marca 2017 r.
 

w sprawie ustaleń przyjętych przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych 
w trakcie narady odbytej z kierownikami komórek organizacyjnych 

Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych oraz dyrektorami: Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych, 
Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, Zakładu Informatyki Lasów Państwowych, 

Ośrodka Rozwojowo-Wdrożeniowego Lasów Państwowych 

GD.001.4.2017

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.   
o lasach1, w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa 
Leśnego Lasy Państwowe2 – w wykonaniu zadania Dyrektora 
Generalnego Lasów Państwowych, wynikającego m.in. z cało-
kształtu obowiązków nałożonych na Dyrektora Generalnego 

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

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

Lasów Państwowych jako reprezentanta pracodawcy, skutkują-
cych w szczególności nakazem zapewnienia przez niego należy-
tej funkcjonalności Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych 
(DGLP) 

– postanawiam, co następuje:
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§ 1
Jako wiążące kierowników komórek organizacyjnych DGLP 

przyjmuję ustalenia z narady, która odbyła się w dniu 13 marca 
2017 r., zawarte w załączniku nr 1 do niniejszej decyzji. (Załącznika 
nie drukujemy – przyp. red.).

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

nieniu z wykorzystaniem, funkcjonującego w ramach DGLP, elek-

tronicznego systemu zarządzania dokumentami (EZD) lub 
doręczeniu do komórek organizacyjnych DGLP funkcjonujących 
jeszcze poza tym  systemem.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH

dr inż. Konrad Tomaszewski

DECYZJA NR 87
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 17 marca 2017 r.

w sprawie powołania grupy roboczej do opracowania zasad współpracy 
pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Lasów Państwowych 

i Gminą Miejską Biała Podlaska w zakresie realizacji inwestycji wspólnej polegającej na zagospodarowaniu 
i rewitalizacji terenów Doliny Krzny

ZG.7000.4.2017

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.  
o lasach1, w związku z § 62 i § 103 Statutu Państwowego Gospodar-
stwa Leśnego Lasy Państwowe – w wykonaniu zadań Dyrektora 
Generalnego Lasów Państwowych, wynikających z uprawnień i 
obowiązków określonych w art. 33 ust. 3 pkt. 84 oraz art. 56 ust. 25  
ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach – mając na względzie: 
(1) postanowienia Zarządzenia nr 26 Dyrektora Generalnego 
Lasów Państwowych z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie uczestnic-
twa jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych w realizacji 
infrastrukturalnych przedsięwzięć wspólnych na rzecz gospodarki 
leśnej z nią związanych oraz mających wpływ na jej realizację, w 
tym zintegrowanego ze współdziałaniem z jednostkami samorządu 
terytorialnego; (2) postanowienia Zarządzenia nr 58 Dyrektora 
Generalnego Lasów Państwowych z dnia 29 grudnia 2016 r. zmie-
niającego Zarządzenie nr 26 Dyrektora Generalnego Lasów 
Państwowych z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie uczestnictwa jedno-
stek organizacyjnych Lasów Państwowych w realizacji infrastruktu-
ralnych przedsięwzięć wspólnych na rzecz gospodarki leśnej z nią 
związanych oraz mających wpływ na jej realizację, w tym zintegro-
wanego ze współdziałaniem z jednostkami samorządu terytorial-
nego; (3) art. 58 ust. 2 pkt 16 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o 
lasach; (4) złożoną w dniu 9 lutego 2017 r. w siedzibie Dyrekcji 
Generalnej Lasów Państwowych deklaracją współpracy pomiędzy 
Dyrektorem Generalnym Lasów Państwowych a Prezydentem 
Miasta Biała Podlaska w sprawie realizacji wspólnego przedsię-
wzięcia polegającego na zagospodarowaniu i rewitalizacji terenów 
w Dolinie Krzny – postanawiam, co następuje:

§ 1
1.  Powołuję grupę roboczą do opracowania zasad współpracy 

pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Lasów Państwowych i 
Gminą Miejską Biała Podlaska w zakresie realizacji inwestycji 
wspólnej polegającej na zagospodarowaniu i rewitalizacji 
terenów Doliny Krzny składającą się z pracowników jednostek 
organizacyjnych Lasów Państwowych oraz przedstawicieli 
administracji samorządowej, zwaną dalej „Grupą roboczą”.

2. W skład Grupy roboczej spośród pracowników jednostek organi-
zacyjnych Lasów Państwowych wchodzą:  
1) kierownik komórki organizacyjnej DGLP właściwej ds. gospo-

darki leśnej – Przewodniczący,
2) kierownik komórki organizacyjnej DGLP  właściwej ds. infra-

struktury,
3) kierownik komórki organizacyjnej DGLP właściwej ds. 

edukacji i udostępniania lasu, 
4) kierownik komórki organizacyjnej DGLP właściwej  ds. stanu 

posiadania,
5) pracownik DGLP właściwy ds. gospodarki wodnej,
6) pracownik RDLP Lublin ds. koordynacji i wdrażania projektów 

rozwojowych, 
7) zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Biała Podlaska,
8) sekretarz Nadleśnictwa Biała Podlaska,
9) pracownik Nadleśnictwa Biała Podlaska ds. gospodarki 

leśnej.
3. Przedstawicieli administracji samorządowej do składu Grupy robo-

czej wyznaczy i powoła Prezydent Miasta Biała Podlaska. 

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

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

3 § 10 Statutu Lasów Państwowych stanowi, ze Dyrektor Generalny może powoływać inne, stałe lub doraźne, zespoły doradcze dla określonych spraw i problemów z 
zakresu działalności Lasów Państwowych oraz określać zasady i tryb działania takich zespołów.

4 Art. 33 ust. 3 pkt 8 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2100, z późn. zm.) stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych 
organizuje wspólne przedsięwzięcia jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych.

5 Art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2100, z późn. zm.) stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych dysponuje 
środkami funduszu leśnego.

6 Art. 58 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2100, z późn. zm.) stanowi, że środki funduszu leśnego mogą być przeznaczane 
również na wspólne przedsięwzięcia jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, w szczególności w zakresie gospodarki leśnej.
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§ 2
1. Grupa robocza realizuje swoje zadania w trybie posiedzeń robo-

czych w ramach obowiązków służbowych. 
2. Przewodniczący Grupy roboczej lub upoważniona przez niego 

osoba, za zgodą Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, 
może zapraszać do prac Grupy roboczej osoby z zewnątrz w 
charakterze doradców, konsultantów i ekspertów. 

§ 3
Do zadań Grupy roboczej należy w szczególności:
1) przeprowadzenie lustracji terenowej obszaru przeznaczo-

nego do zagospodarowania; 
2) przygotowanie koncepcji rewitalizacji działki gruntowej o nrze 

ewidencyjnym 236/6, położonej w obrębie nr 2, będącej w 
zarządzie Nadleśnictwa Biała Podlaska wraz z zagospodaro-
waniem okalających ją terenów należących do Miasta Biała 
Podlaska;  

3) stworzenie projektu edukacyjnego dla Doliny Krzny;
4) opracowanie zakresu i harmonogramu etapów poszczegól-

nych prac do wykonania;
5) wskazanie inwestora wiodącego dla poszczególnych zadań 

inwestycyjnych;
6) opracowanie zasad finansowania i partycypacji w kosztach 

realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych;
7) określenie warunków utrzymania i ewentualnej późniejszej 

modernizacji infrastruktury powstałej w wyniku realizacji 
wspólnego przedsięwzięcia.

§ 4
Grupę roboczą zobowiązuję do zaangażowania w pracę i opra-

cowania:
1) kompleksowego projektu programowo-przestrzennego będą-

cego jednocześnie dokumentem zawierającym wytyczne i 
rozwiązania do realizacji inwestycji wspólnej,

2) projektu umowy na realizację wspólnego przedsięwzięcia 
jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, zintegro-
wanego z jednostkami samorządu terytorialnego, w którym 
zostaną określone warunki współpracy oraz zasady finanso-
wania przedsięwzięcia.

 § 5
1. Do zadań Przewodniczącego Grupy roboczej należy w szcze-

gólności:
1) organizowanie pracy oraz kierowanie pracami Grupy robo-

czej,

2) zwoływanie posiedzenia oraz ustalanie miejsca posiedzenia 
Grupy roboczej,

3) przydzielanie zadań i rozliczanie z ich realizacji członków 
Grupy roboczej,

4) wyznaczenie spośród członków Grupy roboczej osoby 
pełniącej funkcję Sekretarza,

5) złożenie po zakończeniu prac Grupy roboczej sprawozdania 
końcowego Dyrektorowi Generalnemu Lasów Państwowych.

2. Do zadań Sekretarza Grupy roboczej należy w szczególności:
1) agregowanie dokumentów, opinii i opracowań wykonanych 

przez poszczególnych członków Grupy roboczej w ramach 
prac nad wspólnym projektem;

2) sporządzanie z każdego posiedzenia Grupy roboczej notatki 
służbowej zgodnie z przyjętą pragmatyką dokumentowania 
spotkań w Lasach Państwowych.

§ 6
1. Koszty przejazdów na posiedzenia robocze członków Grupy 

roboczej, o których mowa w § 1 ust. 2, pokrywają jednostki orga-
nizacyjne Lasów Państwowych będące ich pracodawcami, a 
koszty delegacji tych pracowników zostają wliczone w ciężar 
działalności administracyjnej jednostek organizacyjnych Lasów 
Państwowych – pracodawców. 

2. Koszty związane z zapraszaniem do prac Grupy roboczej osób 
z zewnątrz pokrywa Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych.

3. Koszty pozostałe, w tym koszty organizacji posiedzeń Grupy 
roboczej, pokrywa Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych.

§ 7
Ostateczny termin przedstawienia wyników prac Grupy roboczej 

wyznacza się na dzień  30 czerwca 2017 r.

§ 8
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH

dr inż. Konrad Tomaszewski
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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. Suwałki
Suwałki
33a (cz.), 
b (cz.), d (cz.)

Płociczno – Tartak
Suwałki
Dubowo II 23
16-402 Suwałki

33/3
SU1S/00039600/1
2122

budynek mieszkalny, 
jednorodzinny 
wraz z budynkiem 
gospodarczym, zasiedlony

2. Pisz
Dłutowo
(obszar nie objęty planem 
urządzenia lasu)

Pisz 1
Pisz
A.F. Czerniewskiego 1 m. 7
12-200 Pisz

1030/24
OL1P/00035521/6
1579
(udział 24/1000)

KW lokalu 
OL1P/00026659/6

samodzielny 
lokal mieszkalny 
w budynku wielorodzinnym, 
zasiedlony

3. Drygały
Grądówka
807dx (cz.), 
cx (cz.)

Drygały
Biała Piska
Drygały, ul. Zielona 32/1
12-230 Biała Piska

1021
OL1P/00027150/5
1804 
(udział 15011/60018)

1019
OL1P/00027152/9
1337 
(udział 2662/12402)

lokal mieszkalny w budynku 
sześciorodzinnym 
wraz z segmentem 
gospodarczym, zasiedlony 

4. Drygały
Grądówka
807dx (cz.), 
cx (cz.)

Drygały
Biała Piska
Drygały, ul. Zielona 30/1
12-230 Biała Piska

1022/2
OL1P/00029407/6
2143 
(udział 2502/10000)

1022/4
OL1P/00029408/3
1169 
(udział 2159/10000)

lokal mieszkalny w budynku 
sześciorodzinnym 
wraz z segmentem 
gospodarczym, zasiedlony 

5. Drygały
Grądówka
807dx (cz.), 
cx (cz.)

Drygały
Biała Piska
Drygały, ul. Zielona 30/6
12-230 Biała Piska

1022/2
OL1P/00029407/6
2143 
(udział 2511/10000)

1022/4
OL1P/00029408/3
1169 
(udział 2159/10000)

lokal mieszkalny w budynku 
sześciorodzinnym 
wraz z segmentem 
gospodarczym, zasiedlony 

6. Szczebra
Rospuda
23t, x (cz.)

Raczki
Raczki
ul. Szkolna 12/1
16-420 Raczki

580/6
SU1S/00021219/4
1365
(udział 4936/10000)

lokal mieszkalny w budynku 
dwurodzinnym 
wraz z budynkiem 
gospodarczym, zasiedlony

7. Szczebra
Rospuda
23t, x (cz.)

Raczki
Raczki
ul. Szkolna 12/2
16-420 Raczki

580/6
SU1S/00021219/4
1365
(udział 5064/10000)

lokal mieszkalny w budynku 
dwurodzinnym 
wraz z budynkiem 
gospodarczym, pustostan

Dokończenie tabeli na str. 30

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Białystok
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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

8. Augustów
Augustów
77g (cz.)

Augustów 6
Augustów
Sajenek 15
16-300 Augustów

5077/10
SU1A/00019684/0
1999

budynek mieszkalny,  
jednorodzinny wraz z dwoma 
budynkami gospodarczymi, 
zasiedlony

Zatwierdzam:
 

Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO

LASÓW PAŃSTWOWYCH

Zastępca Dyrektora Generalnego
ds. Gospodarki Finansowej

oraz Gospodarowania Zasobami Majątkowymi
Krzysztof Janeczko

Warszawa,  22 marca 2017 r.

Dokończenie tabeli ze str. 29

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. Lipusz
Sulęczyno
51g

Sulęczyno
Parchowo
Chośnica 20
77-124 Parchowo

51/3
SL1B/00023905/4
1481

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

2. Lipusz
Sulęczyno
126k

Sucha
Sulęczyno
Nowe Pole 23/2
83-320 Sulęczyno

3126/2
GD1R/00039099/5
1216

budynek mieszkalny,  
jednorodzinny, zasiedlony 
wraz z budynkiem 
gospodarczym 

Zatwierdzam:
 

Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO

LASÓW PAŃSTWOWYCH

Zastępca Dyrektora Generalnego
ds. Gospodarki Finansowej

oraz Gospodarowania Zasobami Majątkowymi
Krzysztof Janeczko

Warszawa,  22 marca 2017 r.   

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Gdańsk
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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. Myślenice
Myślenice
175i 

Trzebunia
Pcim
Trzebunia 1
32-438 Trzebunia

11006/1
KR1Y/00028525/9
1739

budynek mieszkalny, 
jednorodzinny, zasiedlony

Zatwierdzam:
 

Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO

LASÓW PAŃSTWOWYCH

Zastępca Dyrektora Generalnego
ds. Gospodarki Finansowej

oraz Gospodarowania Zasobami Majątkowymi
Krzysztof Janeczko

Warszawa, 22 marca 2017 r.   

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Kraków

Lp.
Nazwa nadleśnictwa,

obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu 
ewidencyjnego,

gmina,
adres nieruchomości

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,

pow. działki (m2)
Rodzaj zabudowy

i sposób zagospodarowania

1. Baligród
Baligród
31p, ay, zx

Baligród
Baligród
ul. Balów 6/10
38-606 Baligród

345; 346/2; 349/2
KS1E/00033596/1
2911; 168; 751
(udział 720/10000)

samodzielny 
lokal mieszkalny 
w budynku wielorodzinnym 
wraz z udziałem w środkach 
trwałych, zasiedlony

2. Cisna
Wetlina
83a (cz.)

Smerek
Cisna
Smerek 15
38-608 Wetlina

223/1
KS1E/00008034/0
2000

budynek mieszkalny,  
jednorodzinny, zasiedlony 
wraz z budynkiem 
gospodarczym

3. Dukla
Dukla
7 l

Równe
Dukla
ul. Popardy 46/1
38-451 Równe

505/12
KS1K/00021043/9
2351 
(udział 19560/27305)

samodzielny 
lokal mieszkalny 
w budynku dwurodzinnym 
wraz z częścią budynku 
gospodarczego i udziałami 
w środkach trwałych, 
zasiedlony

4. Dukla
Dukla
7 l

Równe
Dukla
ul. Popardy 46/2
38-451 Równe

505/12
KS1K/00021043/9
2351 
(udział 7745/27305)

samodzielny 
lokal mieszkalny 
w budynku dwurodzinnym 
wraz z częścią budynku 
gospodarczego i udziałami 
w środkach trwałych, 
zasiedlony

5. Lutowiska
Lutowiska
124j

Dwerniczek
Lutowiska
Dwerniczek 5
38-713 Lutowiska

38/6
KS2E/00034044/1
1271

budynek mieszkalny,  
jednorodzinny 
wraz z budynkiem 
gospodarczym, zasiedlony

6. Lutowiska
Lutowiska
38Ax

Lutowiska
Lutowiska
Lutowiska 33/3
38-713 Lutowiska

539
KS2E/00030638/4
1878
(udział 61/1000)

samodzielny 
lokal mieszkalny 
w budynku trzyrodzinnym, 
zasiedlony 

Dokończenie tabeli na str. 32

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Krosno
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Dokończenie tabeli ze str. 31

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

7. Rymanów
Jaśliska
400a, b, c, d, f, g

Wola Niżna
Jaśliska
Wola Niżna 45/8
38-485 Jaśliska

526/11
KS1K/00096574/6
700 
(udział 179/1000)

526/7
KS1K/00096576/0
700 
(udział 124/1000)

526/10; 526/9; 526/2
KS1K/00093763/7
300; 400; 700
(udział 56/1000)

samodzielny 
lokal mieszkalny 
w budynku ośmiorodzinnym, 
część budynku 
gospodarczego, udziały 
w środkach trwałych, 
zasiedlony

Zatwierdzam:
 

Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO

LASÓW PAŃSTWOWYCH

Zastępca Dyrektora Generalnego
ds. Gospodarki Finansowej

oraz Gospodarowania Zasobami Majątkowymi
Krzysztof Janeczko

Warszawa,  22 marca 2017 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. Janów Lubelski
Janów Lubelski
210i (cz.), 
j (cz.)

Ruda 
Janów Lubelski
Szklarnia 10
23-300 Janów Lubelski

7234/8
ZA1J/00069198/8
1719

budynek mieszkalny, 
jednorodzinny 
wraz z przydomową 
oczyszczalnią ścieków, 
zasiedlony

2. Janów Lubelski
Janów Lubelski
210j (cz.)

Ruda 
Janów Lubelski
Szklarnia 12
23-300 Janów Lubelski

7234/7
ZA1J/00069197/1
2166

budynek mieszkalny,  
jednorodzinny 
wraz z budynkiem 
gospodarczym, zasiedlony

Zatwierdzam:
 

Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO

LASÓW PAŃSTWOWYCH

Zastępca Dyrektora Generalnego
ds. Gospodarki Finansowej

oraz Gospodarowania Zasobami Majątkowymi
Krzysztof Janeczko

Warszawa,  22 marca 2017 r.   

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Lublin
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Lp.
Nazwa nadleśnictwa,

obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu 
ewidencyjnego,

gmina,
adres nieruchomości

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,

pow. działki (m2)
Rodzaj zabudowy

i sposób zagospodarowania

1. Poddębice
Poddębice
84Ac

Miasto Poddębice 01
Poddębice
ul. Zielona 5 m. 29
99-200 Poddębice

185/2
SR2L/00023822/0
1475 
(udział 59/1000)

lokal mieszkalny w budynku 
wielorodzinnym, zasiedlony

2. Poddębice
Poddębice
48d

Gostków
Wartkowice
Stary Gostków 2
99-220 Wartkowice

403/4
SR2L/00022197/2
1491

budynek mieszkalny, 
jednorodzinny 
wraz z budynkiem 
gospodarczym, zasiedlony

Zatwierdzam:
 

Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO

LASÓW PAŃSTWOWYCH

Zastępca Dyrektora Generalnego
ds. Gospodarki Finansowej

oraz Gospodarowania Zasobami Majątkowymi
Krzysztof Janeczko

Warszawa,  22 marca 2017 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. Radziwiłłów
Radziwiłłów
81h

Teresin Gaj
Teresin
ul. Szymanowska 46
96-515 Teresin

81/1203
PL1O/00028188/7
1256

budynek mieszkalny, 
jednorodzinny 
wraz z budynkiem 
gospodarczym, zasiedlony

2. Kutno
Kutno
59Ad

Chrosno
Łanięta
Chrosno 13D/3
99-306 Łanięta

6/8
LD1K/00040754/4
1676
(udział 411/1676)

samodzielny 
lokal mieszkalny 
w budynku czterorodzinnym, 
zasiedlony

Zatwierdzam:
 

Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO

LASÓW PAŃSTWOWYCH

Zastępca Dyrektora Generalnego
ds. Gospodarki Finansowej

oraz Gospodarowania Zasobami Majątkowymi
Krzysztof Janeczko

Warszawa,  22 marca 2017 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. Iława
Smolniki
137j, i

Smolniki
Iława
Smolniki 10/3
14-200 Iława

3137/3
EL1I/00042356/3
7064 
(udział 26/1000)

3137/4
EL1I/00042357/0
2481 
(udział 2/76)

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

Zatwierdzam:
 

Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO

LASÓW PAŃSTWOWYCH

Zastępca Dyrektora Generalnego
ds. Gospodarki Finansowej

oraz Gospodarowania Zasobami Majątkowymi
Krzysztof Janeczko

Warszawa,  22 marca 2017 r.   

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Olsztyn

Lp.
Nazwa nadleśnictwa,

obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu 
ewidencyjnego,

gmina,
adres nieruchomości

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,

pow. działki (m2)
Rodzaj zabudowy

i sposób zagospodarowania

1. Lidzbark
Kostkowo
498 l (cz.)

Wielki Łęck
Płośnica
Wielki Łęck 89
13-230 Lidzbark

3177/3
EL1D/00010460/7
1719

budynek mieszkalny,  
jednorodzinny, zasiedlony

2. Lidzbark
Kostkowo
102m (cz.)

Rybno
Rybno
Kostkowo 2
13-220 Rybno

4357/1
EL1D/00031909/0
1893

budynek mieszkalny,  
jednorodzinny, zasiedlony 
wraz z trzema budynkami 
gospodarczymi

3. Lidzbark
Konopaty
622f

Lidzbark
Lidzbark
Jeleńska 15/2
13-230 Lidzbark

521/5
EL1D/00015748/5
449 
(udział 121/4200) 
KW lokalu 
EL1D/00028776/4

lokal mieszkalny w budynku 
wielorodzinnym, zasiedlony

4. Kudypy
Kudypy
225b (cz.), c, d, 
f  (cz.), g (cz.)

Kajny
Jonkowo
Kajny 6/1
11-042 Jonkowo

27/1
OL1O/00014322/7
6912
(udział 56/100)

lokal mieszkalny w budynku 
dwurodzinnym, zasiedloony

Zatwierdzam:
 

Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO

LASÓW PAŃSTWOWYCH

Zastępca Dyrektora Generalnego
ds. Gospodarki Finansowej

oraz Gospodarowania Zasobami Majątkowymi
Krzysztof Janeczko

Warszawa,  22 marca 2017 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. Ostrołęka
Ostrołęka
354 o (cz.), 
m (cz.)

Kruszewo
Goworowo
Kruszewo 70
07-440 Goworowo

689; 691
OS1O/00056255/0
1753; 43

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

2. Nowe Ramuki
Nowe Ramuki
466t (cz.)

Pokrzywy
Purda
Pokrzywy 1
10-687 Olsztyn

3466/21
OL1O/00055770/1
1399

budynek mieszkalny,  
jednorodzinny wraz z dwoma 
budynkami gospodarczymi, 
zasiedlony

Zatwierdzam:
 

Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO

LASÓW PAŃSTWOWYCH

Zastępca Dyrektora Generalnego
ds. Gospodarki Finansowej

oraz Gospodarowania Zasobami Majątkowymi
Krzysztof Janeczko

Warszawa,  22 marca 2017 r.   

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Olsztyn

Lp.
Nazwa nadleśnictwa,

obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu 
ewidencyjnego,

gmina,
adres nieruchomości

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,

pow. działki (m2)
Rodzaj zabudowy

i sposób zagospodarowania

1. Złotów
Złotów
40g

Zakrzewo
Zakrzewo
ul. Osmańczyka 5/1
77-424 Zakrzewo

272/14
PO1Z/00041627/1
156

lokal mieszkalny 
w zabudowie szeregowej, 
zasiedlony

2. Złotów
Złotów
40f

Zakrzewo
Zakrzewo 
ul. Osmańczyka 5/4
77-424 Zakrzewo

272/17
PO1Z/00041627/1
111

lokal mieszkalny 
w zabudowie szeregowej, 
pustostan

Zatwierdzam:
 

Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO

LASÓW PAŃSTWOWYCH

Zastępca Dyrektora Generalnego
ds. Gospodarki Finansowej

oraz Gospodarowania Zasobami Majątkowymi
Krzysztof Janeczko

Warszawa,  22 marca 2017 r.   

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Piła
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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. Łopuchówko
Łopuchówko
75b

Głębocko
Murowana Goślina
Łopuchówko 1a/11
62-095 Murowana Goślina

123
PO1P/00187985/6
9314 
(udział 683/20453)

samodzielny 
lokal mieszkalny 
w budynku wielorodzinnym 
wraz z pomieszczeniami 
przynależnymi, pustostan

2. Sieraków
Sieraków
193c (cz.)

Kwilcz
Kwilcz
Leśnik 6/1
64-420 Kwilcz

708
PO2A/00036860/3
2133 
(udział 21737/53460)

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

3. Przedborów
Sokolniki
882 l01

Józefów
Czastary
Józefów, ul. Kolejowa 24
98-410 Czastary

152/3
SR1W/00104667/9
1526

budynek mieszkalny, 
jednorodzinny, zasiedlony

4. Przedborów
Węglewice
683h01

Węglewice
Galewice
Węglewice, ul. Szkolna 8/1
98-405 Galewice

3290/2
SR1W/00099024/1
941
(udział 8941/20019)

samodzielny 
lokal mieszkalny 
w budynku dwurodzinnym, 
zasiedlony

5. Przedborów
Węglewice
683h01

Węglewice
Galewice
Węglewice, ul. Szkolna 8/2
98-405 Galewice

3290/2
SR1W/00099024/1
941
(udział 11078/20019)

samodzielny 
lokal mieszkalny 
w budynku dwurodzinnym, 
pustostan

Zatwierdzam:
 

Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO

LASÓW PAŃSTWOWYCH

Zastępca Dyrektora Generalnego
ds. Gospodarki Finansowej

oraz Gospodarowania Zasobami Majątkowymi
Krzysztof Janeczko

Warszawa, 22 marca 2017 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. Zagnańsk
Zagnańsk
137g99, f99

Jaworze
Zagnańsk
ul. Przemysłowa 1/1
26-050 Zagnańsk

375/6
KI1L/00100108/5
2455 
(udział 1906/3752)

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

Dokończenie tabeli na str. 37

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Radom
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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. Zagnańsk
Zagnańsk
137g99, f99

Jaworze
Zagnańsk
ul. Przemysłowa 1/2
26-050 Zagnańsk

375/6
KI1L/00100108/5
2455 
(udział 1846/3752)

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

Zatwierdzam:
 

Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO

LASÓW PAŃSTWOWYCH

Zastępca Dyrektora Generalnego
ds. Gospodarki Finansowej

oraz Gospodarowania Zasobami Majątkowymi
Krzysztof Janeczko

Warszawa,  22 marca 2017 r.   

Dokończenie tabeli ze str. 36

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. Dębno
Dębno
262i

Dębno 6
Dębno
ul. Sportowa 1
74-400 Dębno

281/8
SZ1M/00047629/3
2080

budynek mieszkalny,  
jednorodzinny, zasiedlony 
wraz z dwoma budynkami 
gospodarczymi 

2. Dębno
Dębno
229y

Dębno 4
Dębno
ul. Dzicze 1/1
74-400 Dębno

248/9
SZ1M/00047628/6
1797 
(udział 495/1000)

samodzielny 
lokal mieszkalny 
w budynku dwurodzinnym, 
zasiedlony, 
ogrodzenie z siatki

3. Dębno
Dębno
229y

Dębno 4
Dębno
ul. Dzicze 1/2
74-400 Dębno

248/9
SZ1M/00047628/6
1797 
(udział 505/1000)

samodzielny 
lokal mieszkalny 
w budynku dwurodzinnym, 
zasiedlony, 
ogrodzenie z siatki

4. Drawno
Drawno
239x, w

Barnimie
Drawno
Barnimie 69D
73-220 Drawno

239/9; 239/7
SZ1C/00024840/1
1569; 117

budynek mieszkalny,  
jednorodzinny w zabudowie 
bliźniaczej, pustostan 
wraz z budynkiem 
gospodarczym i studnią

5. Skwierzyna
Skwierzyna
366c

Skwierzyna – 3
Skwierzyna
ul. Jana XXIII 23
66-440 Skwierzyna

2337
GW1M/00030637/3
418

budynek mieszkalny,  
jednorodzinny w zabudowie 
bliźniaczej, zasiedlony 
wrazz budynkiem 
gospodarczym

6. Skwierzyna
Skwierzyna 
37j

Glinik 
Deszczno
Glinik, ul. Lipowa 62
66-446 Deszczno

341
GW1G/00117110/1
610 

budynek mieszkalny,  
jednorodzinny, zasiedlony 
wraz z wiatą na drewno 

Dokończenie tabeli na str. 38

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Szczecin
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Dokończenie tabeli ze str. 37

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

7. Strzelce Krajeńskie
Strzelce Krajeńskie
82h01

Ługi
Dobiegniew
Ługi 42
66-520 Dobiegniew

402/4
GW1K/00020208/2
1356

budynek mieszkalny,  
jednorodzinny, zasiedlony 
wraz z budynkiem 
gospodarczym

8. Międzyrzecz
Międzyrzecz
127j

Kursko
Międzyrzecz
Kursko 15
66-300 Międzyrzecz

2127/3
GW1M/00040863/9
1387

budynek mieszkalny,  
jednorodzinny, zasiedlony 
wraz z dwoma budynkami 
gospodarczymi

Zatwierdzam:
 

Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO

LASÓW PAŃSTWOWYCH

Zastępca Dyrektora Generalnego
ds. Gospodarki Finansowej

oraz Gospodarowania Zasobami Majątkowymi
Krzysztof Janeczko

Warszawa,  22 marca 2017 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. Gryfice
Gryfice
369i

Mechowo
Golczewo
Gacko 3a
72-410 Golczewo

369/8
SZ1K/00019445/2
798

budynek mieszkalny,  
jednorodzinny, pustostan  
wraz z budynkiem 
gospodarczym

2. Głusko
Głusko
33y, t, p01

Nowa Korytnica
Drawno
Nowa Korytnica 2/1
73-220 Drawno

28/5
SZ1C/00016646/2
2133 
(udział 267/1000)

28/6
SZ1C/00017362/4
339 
(udział 250/1000)

28/14
SZ1C/00017362/4
16 
(udział 125/1000)

lokal mieszkalny w budynku 
czterorodzinnym, pustostan 
wraz z budynkiem 
gospodarczym w zabudowie 
oraz udziałem w hydroforni 
i studni wierconej 

3. Głusko
Głusko
33y, t, p01

Nowa Korytnica
Drawno
Nowa Korytnica 2/2
73-220 Drawno

28/5
SZ1C/00016646/2
2133 
(udział 232/1000)

28/6
SZ1C/00017362/4
339 
(udział 250/1000)

28/14
SZ1C/00017362/4
16 
(udział 125/1000)

lokal mieszkalny w budynku 
czterorodzinnym, pustostan 
wraz z budynkiem 
gospodarczym w zabudowie 
oraz udziałem w hydroforni 
i studni wierconej 

Dokończenie tabeli na str. 39

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Szczecin
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Dokończenie tabeli ze str. 38

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. Głusko
Głusko
33y, t, p01

Nowa Korytnica
Drawno
Nowa Korytnica 2/3
73-220 Drawno

28/5
SZ1C/00016646/2
2133 
(udział 231/1000)

28/6
SZ1C/00017362/4
339 
(udział 250/1000)

28/14
SZ1C/00017362/4
16 
(udział 125/1000)

lokal mieszkalny w budynku 
czterorodzinnym, pustostan 
wraz z budynkiem 
gospodarczym w zabudowie 
oraz udziałem w hydroforni 
i studni wierconej 

5. Głusko
Głusko
33y, t, p01

Nowa Korytnica
Drawno
Nowa Korytnica 2/4
73-220 Drawno

28/5
SZ1C/00016646/2
2133 
(udział 270/1000)

28/6
SZ1C/00017362/4
339 
(udział 250/1000)

28/14
SZ1C/00017362/4
16 
(udział 125/1000)

lokal mieszkalny w budynku 
czterorodzinnym, pustostan 
wraz z budynkiem 
gospodarczym w zabudowie 
oraz udziałem w hydroforni 
i studni wierconej 

Zatwierdzam:
 

Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO

LASÓW PAŃSTWOWYCH

Zastępca Dyrektora Generalnego
ds. Gospodarki Finansowej

oraz Gospodarowania Zasobami Majątkowymi
Krzysztof Janeczko

Warszawa,  22 marca 2017 r.   

Lp.
Nazwa nadleśnictwa/

jednostki PGL LP,
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. RDLP 
w Szczecinku
Biuro RDLP
1a

Szczecinek 07
Szczecinek
ul. Koszalińska 76d/15
78-400 Szczecinek

23/3
KO1I/00028741/0
276 
(udział 349/10000)

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

2. Trzebielino
Wiatrołom
15 l

Barnowiec
Kołczygłowy
Barnowiec 23A 
77-140 Kołczygłowy

15/5
SL1B/00026931/6
897 
(udział 70/100)

samodzielny 
lokal mieszkalny 
w budynku dwurodzinnym, 
pustostan wraz z segmentem 
w budynku gospodarczym

Dokończenie tabeli na str. 40

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Szczecinek
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Lp.
Nazwa nadleśnictwa/

jednostki PGL LP,
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. Polanów
Polanów
17p

Drzeńsko
Malechowo
Wodzisław 2
76-142 Wodzisław

17/2
KO1K/00054381/1
698

samodzielny 
lokal mieszkalny 
w budynku dwurodzinnym, 
pustostan wraz budynkiem 
gospodarczym

4. Sławno
Stary Kraków
190i

Stary Kraków
Sławno
Borzyszkowo 2/2
76-150 Darłowo

190/2
KO1E/00015766/3
1661 
(udział 50/100)

samodzielny 
lokal mieszkalny 
w budynku dwurodzinnym, 
pustostan

Zatwierdzam:
 

Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO

LASÓW PAŃSTWOWYCH

Zastępca Dyrektora Generalnego
ds. Gospodarki Finansowej

oraz Gospodarowania Zasobami Majątkowymi
Krzysztof Janeczko

Warszawa, 22 marca 2017 r.

Dokończenie tabeli ze str. 39

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. Czersk
Giełdon
16c01, d

Męcikał
Brusy
Spierwia 1
89-632 Brusy

3016/4
SL1C/00032081/8
2340

budynek mieszkalny,  
jednorodzinny 
wraz budynkiem 
gospodarczym, ogrodzeniem 
oraz przyłączem 
wodociągowym, zasiedlony

2. Żołędowo
Żołędowo
455mx

336 Miasto Bydgoszcz
Miasto Bydgoszcz
ul. Wyrzyska 28/1
85-438 Bydgoszcz

455/11
BY1B/00107605/8
2371
(udział 66/2371)

samodzielny 
lokal mieszkalny 
w budynku wielorodzinnym, 
zasiedlony

Zatwierdzam:
 

Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO

LASÓW PAŃSTWOWYCH

Zastępca Dyrektora Generalnego
ds. Gospodarki Finansowej

oraz Gospodarowania Zasobami Majątkowymi
Krzysztof Janeczko

Warszawa, 22 marca 2017 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Toruń
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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. Gniewkowo
Gniewkowo
271o04, o01

Wielowieś
Gniewkowo
Wielowieś 63a
88-140 Gniewkowo

307
BY1I/00036016/0
1296

budynek mieszkalny,  
jednorodzinny w zabudowie 
szeregowej, zasiedlony 
wraz z budynkiem 
gospodarczym, ogrodzeniem  
i zewnętrznymi instalacjami 
wodno-kanalizacyjnymi

2. Przymuszewo
Przymuszewo
116w

Orlik
Brusy
Orlik 20
89-632 Brusy

3116/5
SL1C/00000278/3
2097

budynek mieszkalny,  
jednorodzinny, zasiedlony 
wraz z dwoma budynkami 
gospodarczymi

Zatwierdzam:
 

Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO

LASÓW PAŃSTWOWYCH

Zastępca Dyrektora Generalnego
ds. Gospodarki Finansowej

oraz Gospodarowania Zasobami Majątkowymi
Krzysztof Janeczko

Warszawa, 22 marca 2017 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Toruń

Lp.
Nazwa nadleśnictwa

obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu 
ewidencyjnego,

gmina,
adres nieruchomości

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,

pow. działki (m2)
Rodzaj zabudowy

i sposób zagospodarowania

1. Miradz
Miradz
311 l

Gocanowo
Kruszwica
Grodztwo, ul. Dobra 40
88-150 Kruszwica

327
BY1I/00020647/7
975

budynek mieszkalny, 
jednorodzinny 
wraz z budynkiem 
gospodarczym, zasiedlony

Zatwierdzam:
 

Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO

LASÓW PAŃSTWOWYCH

Zastępca Dyrektora Generalnego
ds. Gospodarki Finansowej

oraz Gospodarowania Zasobami Majątkowymi
Krzysztof Janeczko

Warszawa, 22 marca 2017 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Toruń
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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. Bolesławiec
Bolesławiec
423f (cz.)

Nowa Wieś
Bolesławiec
Nowa Wieś 2
59-700 Bolesławiec

500
JG1B/00024282/4
1736

budynek mieszkalny, 
jednorodzinny, zasiedlony

2. Bolesławiec
Bolesławiec
503m01

Bolesławiec 9
Bolesławiec
ul. Mikołaja Brody 2/3
59-700 Bolesławiec

508/1
JG1B/00042481/1
704
(udział 182/1000)

samodzielny 
lokal mieszkalny 
w budynku ośmiorodzinnym 
zasiedlony 
wraz z przynależnym garażem

3. Jawor
Bolków
73x

Mysłów 
Bolków 
Mysłów 12
59-420 Bolków

785
JG1K/00008820/9
600

budynek mieszkalny,  
jednorodzinny, pustostan

4. Oborniki Śląskie
Bagno
60c

Skokowa
Prusice
Skokowa, ul. Przemysłowa 1
55-110 Prusice

453
WR1W/00024001/1
1261

budynek mieszkalny,  
jednorodzinny, zasiedlony 
wraz z budynkiem 
gospodarczym

5. Lądek Zdrój
Stronie Śląskie
117fx99

Sienna 
Stronie Śląskie
Sienna 8
57-550 Stronie Śląskie

141/34
SW1K/00050340/9
1448

budynek mieszkalny,  
jednorodzinny, zasiedlony 
wraz z trzema budynkami 
gospodarczymi

Zatwierdzam:
 

Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO

LASÓW PAŃSTWOWYCH

Zastępca Dyrektora Generalnego
ds. Gospodarki Finansowej

oraz Gospodarowania Zasobami Majątkowymi
Krzysztof Janeczko

Warszawa, 22 marca 2017 r.

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

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Krosno
Nadleśnictwo Lesko

Zgodnie z Zarządzeniem nr 23 z dnia 27 marca 2009 r. i nr 32 z dnia 15 lipca 2011 r. Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych  
w sprawie dokonywania zamian nieruchomości na podstawie przepisów art. 38e ustawy z dnia 28 września 1991 r. Nadleśnictwo Lesko 
informuje o zamiarze przeprowadzenia transakcji zamiany nieruchomości, na którą dnia 28 lutego 2017 r. uzyskało zgodę dyrektora 
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie, znak spr.: ZS.2261.6.2016.

Data zgody
na zamianę

Nieruchomości zbywane przez Lasy Państwowe

adres leśny adres administracyjny kategoria użytku powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

28.02.2017 r. 04-14-1-08-183-g-00 182103_5.0013,  
dz. nr 809/8 RIIIa 0,0608 17,20

Nieruchomości nabywane przez Lasy Państwowe

właściciel adres administracyjny kategoria użytku powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

Jednostka administracji samorządowej 182103_5.0006, 
dz. nr 22 Dr 0,7231 17,15

Nadleśniczy
mgr inż. Józef Kosiba

Łączki, 10 marca 2017 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Warszawa 
Nadleśnictwo Sokołów

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, znak: ZS-D-2141-11/12, 
Nadleśnictwo Sokołów informuje o zamiarze przeprowadzenia transakcji zamiany gruntów po otrzymaniu zgody dyrektora Regionalnej 
Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie na zamianę nieruchomości (pismo z dnia 28 lutego 2017 r., znak spr.: ZS.2261.1.2017).

Data zgody
na zamianę

Nieruchomości zbywane przez Lasy Państwowe

adres leśny adres administracyjny kategoria użytku powierzchnia
(w ha)

wartość
(w zł)

28.02.2017 r. 17-10-1-09-39A-h-00

14-29-055-0011-119/2
woj. mazowieckie
powiat sokołowski
gm. Kosów Lacki
obr. ew. Henrysin
działka nr 119/2

Ls 0,4977 20 600,00

Razem: 0,4977 20 600,00

Dokończenie na str. 44
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Nieruchomości nabywane przez Lasy Państwowe

właściciel adres administracyjny kategoria użytku powierzchnia
(w ha)

wartość
(w zł)

Osoba fizyczna

14-29-055-0011-119/1
woj. mazowieckie
powiat sokołowski
gm. Kosów Lacki
obr. ew. Henrysin
działka nr 119/1

Ls 0,6045

61 900,00

14-29-055-0011-186/2
woj. mazowieckie
powiat sokołowski
gm. Kosów Lacki
obr. ew. Henrysin
działka nr 186/2

Ls 0,3290

14-29-055-0011-186/4
woj. mazowieckie
powiat sokołowski
gm. Kosów Lacki
obr. ew. Henrysin
działka nr 186/4

Ls 0,3370

14-29-055-0011-212
woj. mazowieckie
powiat sokołowski
gm. Kosów Lacki
obr. ew. Henrysin

działka nr 212

Ls 0,2225

Razem: 1,4930 61 900,00

Nadleśniczy 
Nadleśnictwa Sokołów

                                                                                                                                         mgr inż. Robert Płocki
Sokołów Podlaski, 20 marca 2017 r.

Dokończenie ze str. 43
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***
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie 

informuje o zagubieniu cechówki legalizacyjnej do cechowania 
drewna w ramach nadzoru nad lasami niestanowiącymi 
własności Skarbu Państwa na terenie Regionalnej Dyrekcji 
Lasów Państwowych w Krakowie, Nadleśnictwo Dębica, leś-
nictwo Wolica – cechówka nr 18 LN 0301.

W przypadku ujawnienia ww. rzeczy proszę o podjęcie 
czynności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i 
kontakt z Wydziałem Kontroli, Audytu Wewnętrznego, Ochrony 
Mienia i Obronności Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych 
w Krakowie.

Zastępca Dyrektora 
ds. Ekonomicznych

Zbigniew Gurgul
Kraków, 3 marca 2017 r. 

***
Nadleśnictwo Sława Śląska w Sławie (RDLP Zielona Góra) 

informuje o zagubieniu przez pracownika Służby Leśnej, pana 
Zbigniewa Kowalczuka, zatrudnionego na stanowisku leśni-
czego, legitymacji służbowej nr 1/2007, wystawionej w dniu  
4 lipca 2007 r. Zagubiona legitymacja ulega unieważnieniu.

Nadleśniczy
Wiesław Daszkiewicz

Sława, 13 marca 2017 r.

***
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie 

informuje, że na terenie leśnictwa Strzmiele, Nadleśnictwo 
Łobez, stwierdzono kradzież płytki do numerowania drewna o 
numerze 6522, kod jednostki: 101604. Podjęte działania w celu 
odnalezienia zagubionego przedmiotu nie przyniosły rezultatu.

W przypadku ujawnienia płytki prosimy o jej konfiskatę  
i przekazanie informacji do Nadleśnictwa Łobez lub do RDLP  
w Szczecinie.

Dyrektor
Regionalnej Dyrekcji 
Lasów Państwowych

Sławomir Wencel
Szczecin, 15 marca 2017 r.

***
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 (GK-125-2/98) Nadleśnictwo 
Szczebra (RDLP Białystok) unieważnia legitymację służbową 
nr 32 z 1999 r. pracownika Służby Leśnej, wystawioną na 
nazwisko: Makarczyk Grzegorz.

Nadleśniczy
Wojciech Stankiewicz 

Szczebra, 15 marca 2017 r.

***
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu 

informuje, że na terenie Nadleśnictwa Świdnica, leśnictwa 
Mrowiny, zagubiono młotek z logo LP do numerowania i 
cechowania drewna oraz 19 oznaczników o numerach 5982– 
–6000 i kodzie adresowym 132601.

Dyrektor
Regionalnej Dyrekcji 
Lasów Państwowych

we Wrocławiu
Adam Płaksej

Wrocław, 20 marca 2017 r.

***
Nadleśnictwo Daleszyce (RDLP Radom) informuje, że w 

dniu 2 marca 2017 r. została zagubiona legitymacja służbowa 
nr 4/2014 wydana 27 listopada 2014 r. na nazwisko: Krzysztof 
Gola – Starszy Strażnik Leśny – Komendant Posterunku 
Straży Leśnej w Nadleśnictwie Daleszyce.

Nadleśniczy
mgr inż. Tomasz Guz

Daleszyce, 24 marca 2017 r.

***
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie 

informuje, że na terenie leśnictwa Śmierdnica, Nadleśnictwo 
Gryfino, zagubiono 34 płytki do numerowania drewna, od 
numeru 1887 do numeru 1920, kod jednostki 101207.

Podjęte działania w celu odnalezienia zagubionych przed-
miotów nie przyniosły rezultatu.

W wypadku ujawnienia płytek prosimy o ich konfiskatę i 
przekazanie informacji do Nadleśnictwa Gryfino lub do RDLP 
w Szczecinie.

Dyrektor 
Regionalnej Dyrekcji 
Lasów Państwowych

Sławomir Wencel
Szczecin, 28 marca 2017 r.
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CENNIK REKLAM
Obowiązuje od 1 stycznia 2017 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: Elanders Polska Sp. z o.o., ul. Mazowiecka 2, 09-100 Płońsk, tel. 23 662 23 16, www.elanders.com

Czasopisma Lasów Państwowych
„Echa Leśne”

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

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

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

*) 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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