BIULETYN INFORMACYJNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
Nr 3 (195)

MARZEC 2009

Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych
ul. Wawelska 52/54, 00–922 Warszawa
tel./fax 0 22 825 85 56
PL ISSN 1428-5940

CENA 5,00 ZŁ

DYREKCJA GENERALNA LASÓW PAŃSTWOWYCH

ul. Wawelska 52/54, 00–922 Warszawa tel./fax 0 22 825 85 56
Dyrektor generalny Lasów Państwowych – Marian Pigan
Sekretariat Dyrektora Generalnego
– naczelnik Anna TRZECIAK-WISZOWATA
– rzecznik prasowy Lasów Państwowych Anna MALINOWSKA
Wydział Kadr i Doskonalenia Zawodowego – naczelnik Agnieszka GRZEGORCZYK
Inspekcja Lasów Państwowych – główny inspektor Konrad GRZYBOWSKI
Zespół Radców Prawnych – koordynator Marek RATYŃSKI
Zespół ds. Obronności i Ochrony Informacji Niejawnych – Mariusz KWIECIŃSKI
Główny inspektor Straży Leśnej – Tadeusz Pasternak
Stanowisko ds. BHP – główny specjalista Piotr GOTOWICKI
Wydział ds. Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Lokalowymi – naczelnik Jerzy ŁOKIETKO

tel. 0 22 825 60 28
0 22 825 85 70
0 22 825 94 02
0 22 825 54 02
0 22 825 93 09
0 22 825 85 62
0 22 825 85 62
0 22 825 85 62
0 22 825 85 63
0 22 825 99 51

Zastępca dyrektora generalnego LP ds. gospodarki leśnej – Ryszard KAPUŚCIŃSKI
Wydział Hodowli i Użytkowania Lasu – naczelnik Wojciech FONDER
Wydział Ochrony Lasu – naczelnik Aldona PERLIŃSKA
Wydział Ochrony Przyrody – naczelnik Jolanta BŁASIAK
Wydział Stanu Posiadania – naczelnik Sławomir SAWICKI
Wydział Urządzania Lasu i Geoinformatyki – naczelnik Jacek PRZYPAŚNIAK
Stanowisko ds. Łowiectwa – główny specjalista Jan BŁASZCZYK

0 22 825 85 10
0 22 825 09 86
0 22 825 25 27
0 22 825 90 56 w. 254
0 22 825 25 27
0 22 825 85 63
0 22 825 85 62

Zastępca dyrektora generalnego LP ds. marketingu i organizacji – Tomasz WÓJCIK
Wydział Marketingu i Handlu – naczelnik Andrzej BALLAUN
Wydział Współpracy z Zagranicą – p.o. naczelnika Jakub SIEWKO
Wydział Rozwoju Organizacyjnego i Technologicznego – naczelnik Jerzy KAPRAL
Wydział Informatyki – naczelnik Mariusz BŁASIAK
Wydział ds. Zamówień Publicznych – kierownik Alina NIEWIADOMSKA

0 22 825 85 61
0 22 825 85 53 w. 111
0 22 825 99 51 w. 123
0 22 825 85 52
0 22 825 85 51
0 22 825 88 23

Zastępca dyrektora generalnego LP ds. ekonomicznych – Anna PASZKIEWICZ
Główny księgowy – Elżbieta GRAJNY-OLBROMSKA
Wydział Analiz Ekonomicznych i Planowania – naczelnik Artur KRÓLICKI
Wydział Logistyki – naczelnik Walerian ŻYNDUL

0 22 825 85 10
0 22 825 79 29
0 22 825 17 66
0 22 825 85 56

Adresy, telefony i telefaksy Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych
15–950 BIAŁYSTOK, ul. Lipowa 51
80–804 GDAŃSK, ul. Rogaczewskiego 9/19
40–952 KATOWICE, ul. Huberta 43/45
31–159 KRAKÓW, al. Słowackiego 17a
38–400 KROSNO, ul. Bieszczadzka 2
20–950 LUBLIN, ul. Czechowska 4
91–402 ŁÓDŹ, ul. J. Matejki 16
10–959 OLSZTYN, ul. Kościuszki 46/48
64–920 PIŁA – KALINA
60–815 POZNAŃ, ul. Gajowa 10
26–600 RADOM, ul. 25 Czerwca 68
70–965 SZCZECIN, ul. J. Słowackiego 2
78–400 SZCZECINEK, ul. Mickiewicza 2
87–100 TORUŃ, ul. Mickiewicza 9
03–841 WARSZAWA, ul. Grochowska 278
50–357 WROCŁAW, ul. Grunwaldzka 90
65–950 ZIELONA GÓRA, ul. Kazimierza Wlk. 24

tel. centr. 0 85 748 18 00, fax 0 85 652 23 73
0 58 302 00 71, fax 0 58 302 11 25
0 32 251 43 02 do 04, fax 0 32 251 57 39
0 12 633 54 33, fax 0 12 633 13 51
0 13 436 44 51, fax 0 13 436 43 01
0 81 532 70 31, fax 0 81 532 49 47
0 42 631 79 00, fax 0 42 631 79 82
0 89 527 05 09, fax 0 89 527 21 70
0 67 212 48 44, fax 0 67 212 64 78
0 61 866 82-41, fax 0 61 847 28 69
0 48 385 60 00, fax 0 48 385 60 01
0 91 432 87 00, fax 0 91 422 53 13
0 94 372 63 00, fax: 0 94 372 63 01
0 56 658 43 00, fax 0 56 658 43 66
0 22 517 33 00, fax 0 22 517 33 61
0 71 328 30 11, fax 0 71 328 24 01
0 68 325 44 51, fax 0 68 325 36 30

Zakłady o zasięgu krajowym podporządkowane dyrektorowi generalnemu LP

Centrum Informacyjne Lasów Państwowych ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3, 02–362 Warszawa
tel. 0 22 822 49 31
Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3, 02–362 Warszawa
0 22 356 18 16
Leśny Bank Genów Kostrzyca Miłków 300, 58–535 Miłków			
0 75 713 12 39
Ośrodek Kultury Leśnej ul. Działyńskich 2, 63–322 Gołuchów			
0 62 761 50 45
Ośrodek Rozwojowo-Wdrożeniowy Lasów Państwowych Bedoń, ul Sienkiewicza 19, 95–020 Andrespol
0 42 677 25 00
Ośrodek Techniki Leśnej ul. Zaciszna 2, 63–200 Jarocin			
0 62 747 35 82
Zakład Informatyki Lasów Państwowych Bedoń, ul. Sienkiewicza 19, 95–020 Andrespol			
0 42 677 25 45
BIULETYN INFORMACYJNY LASÓW PAŃSTWOWYCH
REDAGUJĄ: Sławomir Trzaskowski (redaktor naczelny), Zbigniew Święcicki (redaktor), Karolina Lew-Mirska (skład i opr. tech.)
ADRES REDAKCJI: ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r., nr 3, 02–362 Warszawa, tel. 0 22 822 49 31, 0 22 822 32 01 w. 515

Numer opublikowano 10.03.2009 r., nakład 1500 egz.

SPIS TREŚCI
ZARZĄDZENIA I DECYZJE DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH (od 1 do 28 lutego 2009 r.) ............................. 2
ZARZĄDZENIA
Nr 11 z 4 lutego 2009 r.
w sprawie powołania zespołu zadaniowego do spraw opracowania polityki informacyjnej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym
Lasy Państwowe .......................................................................................................................................................................................... 3
Nr 12 z 9 lutego 2009 r.
w sprawie zmiany zarządzenia dyrektora generalnego Lasów Państwowych z 18 kwietnia 2003 roku
w sprawie instrukcji urządzania lasu ............................................................................................................................................................ 4
Nr 13 z 13 lutego 2009 r.
w sprawie powołania jednostki realizującej projekt dla projektów indywidualnych, współfinansowanych z funduszu spójności
w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, planowanych do realizacji
przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe .......................................................................................................................... 6
Nr 14 z 13 lutego 2009 r.
w sprawie powołania jednostki realizującej projekt dla projektów indywidualnych, współfinansowanych z funduszu spójności
w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, planowanych do realizacji
przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe .......................................................................................................................... 7
Nr 15 z 13 lutego 2009 r.
w sprawie powołania jednostki realizującej projekt dla projektów indywidualnych, współfinansowanych z funduszu spójności
w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, planowanych do realizacji
przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe .......................................................................................................................... 8
Nr 17 z 24 lutego 2009 r.
w sprawie wprowadzenia obowiązku sporządzania arkusza ewidencyjnego pożaru lasu
w Systemie Informatycznym Lasów Państwowych ...................................................................................................................................... 8
DECYZJE
Nr 9 z 9 lutego 2009 r.
w sprawie zmian personalnych w składzie Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego
„LASY GOSTYNIŃSKO-WŁOCŁAWSKIE” .................................................................................................................................................. 9
Nr 10 z 9 lutego 2009 r.
w sprawie zmian personalnych w składzie Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego
„PUSZCZA NOTECKA” ............................................................................................................................................................................... 9
Nr 11 z 9 lutego 2009 r.
w sprawie zmian personalnych w składzie Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego
„PUSZCZE SZCZECIŃSKIE” ..................................................................................................................................................................... 10
Nr 17 z 25 lutego 2009 r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej kursu podstawowego dla kandydatów do pracy w Straży Leśnej ...................................... 10
SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży, zatwierdzone przez dyrektora generalnego Lasów Państwowych:
– Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Katowice ............................................................................................................................ 11
– Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Łódź ................................................................................................................................... 12
– Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Piła ..................................................................................................................................... 12
– Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Poznań ............................................................................................................................... 12
– Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Szczecin ............................................................................................................................ 14
– Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Szczecinek ......................................................................................................................... 15
OGŁOSZENIA ........................................................................................................................................................................................... 15
NOTATKI .................................................................................................................................................................................................... 16
BILP 03/2009

1

ZARZĄDZENIA I DECYZJE DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH (od 1 do 28 lutego 2009 r.)
ZARZĄDZENIA

•
•
•
•
•
•
•

Zarządzenie nr 11 z 4 lutego 2009 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego do spraw opracowania polityki informacyjnej
w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (GD-013/C/2/09)
Zarządzenie nr 12 z 9 lutego 2009 r. w sprawie zmiany zarządzenia dyrektora generalnego Lasów Państwowych z 18 kwietnia
2003 roku w sprawie instrukcji urządzania lasu (ZU-7019-3/09)
Zarządzenie nr 13 z 13 lutego 2009 r. w sprawie powołania jednostki realizującej projekt dla projektów indywidualnych, współfinansowanych z funduszu spójności w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, planowanych do realizacji przez Państwowe
Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (ZH/CKPŚ/220/1/2009)
Zarządzenie nr 14 z 13 lutego 2009 r. w sprawie powołania jednostki realizującej projekt dla projektów indywidualnych, współfinansowanych z funduszu spójności w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, planowanych do realizacji przez Państwowe
Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (ZH/CKPŚ/740-2/2009)
Zarządzenie nr 15 z 13 lutego 2009 r. w sprawie powołania jednostki realizującej projekt dla projektów indywidualnych, współfinansowanych z funduszu spójności w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, planowanych do realizacji przez Państwowe
Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (ZH/CKPŚ/740-3/2009)
Zarządzenie nr 16 z 24 lutego 2009 r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do zarządzenia nr 89 dyrektora generalnego Lasów Państwowych z 20 listopada 2008 r. w sprawie sprzedaży drewna przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, znak: OM-906-1530/08 (OM-906-1-52/09) – bez publikacji (przyp. red.)
Zarządzenie nr 17 z 24 lutego 2009 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku sporządzania arkusza ewidencyjnego pożaru lasu
w Systemie Informatycznym Lasów Państwowych (ZO-01-6/09)

DECYZJE

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Decyzja nr 7 z 9 lutego 2009 r. w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi
pod nazwą „Nowelizacja instrukcji ochrony przeciwpożarowej obszarów leśnych” (OP-2715-2/09) – bez publikacji (przyp. red.)
Decyzja nr 8 z 9 lutego 2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej ds. zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej
ręki na wykonanie usługi pod nazwą „Nowelizacja instrukcji ochrony przeciwpożarowej obszarów leśnych” (OP-2715-3/09)
Decyzja nr 9 z 9 lutego 2009 r. w sprawie zmian personalnych w składzie Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego „LASY GOSTYNIŃSKO-WŁOCŁAWSKIE” (ZO-731-1/5/09)
Decyzja nr 10 z 9 lutego 2009 r. w sprawie zmian personalnych w składzie Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego „PUSZCZA NOTECKA” (ZO-731-1/6/09)
Decyzja nr 11 z 9 lutego 2009 r. w sprawie zmian personalnych w składzie Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego „PUSZCZE SZCZECIŃSKIE” (ZO-731-1/7/09)
Decyzja nr 12 z 9 lutego 2009 r. w sprawie przeprowadzenia wewnętrznej kontroli kancelarii tajnej Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych (GD-021-1-1-79/09) – bez publikacji (przyp. red.)
Decyzja nr 13 z 17 lutego 2009 r. w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na obsługę prawną
biura Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych (OP-2715-1/09) – bez publikacji (przyp. red.)
Decyzja nr 14 z 17 lutego 2009 r. w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na bieżącą obsługę
prawną Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych (OP-2715-3/09) – bez publikacji (przyp. red.)
Decyzja nr 15 z 17 lutego 2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie
zamówienia z wolnej ręki na wybór kancelarii prawnej do świadczenia usług w zakresie obsługi prawnej Dyrekcji Generalnej Lasów
Państwowych (OP-2715-1/09) – bez publikacji (przyp. red.)
Decyzja nr 16 z 24 lutego 2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do sprawy zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na wykonanie usługi pod nazwą „Monitoring zagrożenia pożarowego lasów (OP-2710-3/09) – bez publikacji
(przyp. red.)
Decyzja nr 17 z 25 lutego 2009 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej kursu podstawowego dla kandydatów do pracy w Straży
Leśnej (OS-021-1/09)
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ZARZĄDZENIE NR 11
dyrektora generalnego Lasów Państwowych
z 4 lutego 2009 r.
W SPRAWIE POWOŁANIA
ZESPOŁU ZADANIOWEGO
DO SPRAW OPRACOWANIA
POLITYKI INFORMACYJNEJ
W PAŃSTWOWYM GOSPODARSTWIE LEŚNYM
LASY PAŃSTWOWE
GD-013/C/2/09
Na podstawie art. 33, ust. 1 ustawy z 28 września 1991 r
o lasach (tekst jednolity w Dz. U. z 2005 r., nr 45, poz. 435,
z późniejszymi zmianami) oraz § 6 i 10 Statutu Państwowego
Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, nadanego zarządzeniem nr 50 ministra ochrony środowiska, zasobów naturalnych
i leśnictwa z 18 maja 1994 r., zarządzam, co następuje.
§1
Powołuję zespół zadaniowy ds. opracowania polityki informacyjnej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe,
zwany dalej zespołem, w składzie:
Mariusz Turczyk – rzecznik prasowy RDLP Radom, przewodniczący.
Członkowie:
Anna Malinowska – rzecznik prasowy LP,
Andrzej Radecki – dyrektor Ośrodka Rozwojowo-Wdrożeniowego
Lasów Państwowych w Bedoniu,
Sławomir Trzaskowski – dyrektor Centrum Informacyjnego Lasów
Państwowych,
Artur Rutkowski – główny specjalista w Centrum Informacyjnym
Lasów Państwowych,
Edward Marszałek – rzecznik prasowy RDLP w Krośnie,
Marek Taradejna – rzecznik prasowy RDLP w Białymstoku,
Jarosław Jańczyk – nadleśniczy Nadleśnictwa Kup,
Witold Ciechanowicz – specjalista służby leśnej w Nadleśnictwie
Gdańsk.
§2
Zadaniem zespołu jest opracowanie spójnej, długofalowej polityki informacyjnej Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy
Państwowe, zwanego dalej PGL LP, poprzez:
1. Przeprowadzenie wielowymiarowej analizy postrzegania pozycji
PGL LP i oczekiwań z punktu widzenia odbiorcy wizerunku
PGL LP.
2. Określenie kluczowych grup docelowych w komunikacji z otoczeniem PGL LP.
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3. Przeprowadzenie analizy dotychczas stosowanych narzędzi
w komunikacji z odbiorcą.
4. Opracowanie standardów i stworzenie rekomendacji w komunikacji wewnętrznej PGL LP.
5. Określenie kluczowych komunikatów dotyczących PGL LP
w celu poprawy poziomu zrozumienia między uczestnikami
komunikacji.
6. Wskazanie zasobów PGL LP dotychczas niewykorzystywanych
w komunikacji.
7. Wypracowanie narzędzi do efektywnego komunikowania
z poszczególnymi grupami docelowymi.
8. Określenie potrzeb zespołów realizujących komunikację
w PGL LP.
9. Opracowanie długofalowego harmonogramu działań do zrealizowania przez wyspecjalizowane w komunikacji komórki PGL
LP.
10. Przedstawienie dyrektorowi generalnemu LP do akceptacji
raportu z pracy zespołu w formie dokumentu „Polityka informacyjna LP”.
§3
1. Pracami zespołu kieruje jego przewodniczący.
2. Zespół realizuje swoje zadania w trybie posiedzeń roboczych,
zwoływanych przez przewodniczącego.
3. Zasady pracy zespołu, tryb i miejsca posiedzeń oraz szczegółowe zadania dla poszczególnych członków zespołu ustala przewodniczący.
4. Przewodniczący jest upoważniony do zapraszania do prac
zespołu pracowników jednostek organizacyjnych PGL LP –
– za zgodą ich przełożonych – oraz innych ekspertów.
§4
1. Kierownicy jednostek organizacyjnych PGL LP, będący przełożonymi pracowników, wymienionych w § 1, umożliwią członkom
zespołu udział w pracy zespołu, a koszty delegacji tych pracowników odniosą w ciężar działalności administracyjnej danej
jednostki.
2. Koszty delegacji zaproszonych do pracy zespołu pracowników
PGL LP i ekspertów spoza PGL LP pokryje DGLP.
3. Koszty spotkań roboczych zespołu pokrywa DGLP ze środków
funduszu leśnego, w ramach wspólnych przedsięwzięć PGL LP.
§5
Zakończenie pracy zespołu ustalam na 22 czerwca 2009 roku.
§6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Marian Pigan
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ZARZĄDZENIE NR 12
dyrektora generalnego Lasów Państwowych
z 9 lutego 2009 r.
W SPRAWIE ZMIANY ZARZĄDZENIA NR 43
DYREKTORA GENERALNEGO
LASÓW PAŃSTWOWYCH
Z 18 KWIETNIA 2003 ROKU
W SPRAWIE INSTRUKCJI URZĄDZANIA LASU
ZU-7019-3/09
Na podstawie art. 33, ust. 1 i 3, pkt 3 i 4 ustawy z 28 września
1991 r. o lasach (Dz. U. z 1991 r., nr 101, poz. 444, z późniejszymi
zmianami) oraz § 6 i 8, ust. 1, pkt 1 i 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do
zarządzenia nr 50 ministra ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa z 18 maja 1994 r. w sprawie nadania Statutu
Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe, a także
w związku z § 130, ust. 2 i 3 „Instrukcji urządzania lasu” (Warszawa,
2003), zarządzam, co następuje.
§1
1. Uchylam wytyczne w sprawie prowadzenia konsultacji społecznych planu urządzenia lasu, zamieszone w tomie III „Instrukcji
urządzania lasu” (Warszawa, 2003), strony 151–158, „Część III.
Konsultowanie planu urządzenia lasu”, z zastrzeżeniem,
o którym mowa w pkt. 3.

2. Wprowadzam do stosowania „Wytyczne”, stanowiące załącznik
nr 1 do niniejszego zarządzenia, w sprawie konsultacji społecznych oraz czynności zmierzających do sporządzenia „Prognozy
oddziaływania na środowisko”, o której mowa w art. 51 ustawy
z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r.,
nr 199, poz. 1227), w ramach prac dotyczących sporządzenia
planu urządzenia lasu dla nadleśnictwa.
3. W okresie przejściowym dla projektów planów urządzenia lasu
będących w końcowym opracowaniu, tj. projektów planów urządzenia lasu, dla których wykonano taksację lasu i prace kameralne (projekty planów urządzenia lasu przed II KTG), zachowuje
się procedurę konsultacji społecznych w trybie dotychczasowym,
obowiązującym przed wejściem niniejszego zarządzenia.
§2
1. Wytyczne, o których mowa w § 1, pkt 2, dotyczą sporządzenia
projektów planów urządzenia lasu, dla których umowa została
zawarta po 15 listopada 2008 roku.
2. Wytyczne, o których mowa w § 1, pkt 2, stanowią rozdział części
III: „Część III. Konsultowanie planu urządzenia lasu”, w tomie III
„Instrukcji urządzania lasu” (Warszawa, 2003).
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Marian Pigan

ZAŁĄCZNIK NR 1
do zarządzenia nr 12 dyrektora generalnego Lasów Państwowych z 9 lutego 2009 r.

Wytyczne w sprawie konsultacji społecznych oraz czynności zmierzających do sporządzenia
„Prognozy oddziaływania na środowisko”, o której mowa w art. 51 ustawy z 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., nr 199, poz. 1227),
w ramach prac dotyczących sporządzenia planu urządzenia lasu dla nadleśnictwa
W dniu 15 listopada 2008 r. weszła w życie ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko, nazywana dalej ustawą o udostępnianiu, która –
– łącznie z wprowadzonymi w tym samym czasie zmianami w ustawie o ochronie przyrody (art. 33, ust. 3 tej ustawy) – ustanowiła
obowiązek i ogólne zasady strategicznej oceny oddziaływania
na środowisko oraz na obszary Natura 2000, dla wszelkich polityk,
strategii, planów i programów, w tym planu urządzenia lasu
dla nadleśnictwa.
Strategiczna ocena oddziaływania planu urządzenia lasu
na środowisko to postępowanie w sprawie oddziaływania
na środowisko skutków realizacji tego planu, obejmujące następujące działania dyrektora RDLP:
a) uzgodnienie (jako sporządzającego projekt planu) z regionalnym
dyrektorem ochrony środowiska oraz państwowym wojewódzkim
inspektorem sanitarnym stopnia szczegółowości informacji
zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko;
b) sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko;
c) uzyskanie od regionalnego dyrektora ochrony środowiska
oraz państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego opinii
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na temat projektu planu urządzenia lasu, wraz z prognozą jego
oddziaływania na środowisko;
d) zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu.
I. Postępowanie w sprawie sporządzenia planów urządzenia
lasu, dla których umowa na ich sporządzenie została zawarta
po 15 listopada 2008 roku, przewiduje się jak niżej.
1. Przed przystąpieniem do zawarcia umowy na sporządzenie
planu urządzenia lasu – minimum w terminie 6 miesięcy
przed ogłoszeniem zamówienia na jego sporządzenie
(a doraźnie dla planów, dla których umowa została zawarta
po dniu 15 listopada 2008 roku, z dniem podpisania niniejszego zarządzenia) – dyrektor RDLP występuje z wnioskiem
o uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji
wymaganych w prognozie oddziaływania planu urządzenia
lasu na środowisko do dyrektora regionalnej dyrekcji ochrony
środowiska lub z propozycją odstąpienia od sporządzenia tej
prognozy wraz z uzasadnieniem. Z wnioskiem o uzgodnienie
zakresu informacji wymaganych w prognozie oddziaływania
należy wystąpić również do państwowego wojewódzkiego
BILP 03/2009

2.

3.

4.

5.

6.

inspektora sanitarnego. Wniosek powinien zawierać
elementy, o których mowa w art. 51 i 52, ustawy o udostępnianiu, w tym:
• propozycje zakresu i szczegółowości prognozy oddziaływania planu urządzania lasu na środowisko i obszar Natura
2000 na podstawie danych z Programu Ochrony Przyrody
(POP) oraz odpowiednio dla obszaru Natura 2000 według
aktualnego Standardowego Formularza Danych (SDF);
• mapę obszarów chronionych wraz z ewentualną lokalizacją – na obszarze Natura 2000 – siedlisk przyrodniczych
oraz gatunków roślin i zwierząt, dla których wyznaczono
obszar Natura 2000;
• propozycji monitorowania zadań określonych w decyzji
ministra właściwego w sprawach środowiska w sprawie
zatwierdzenia planu urządzenia lasu.
Po uzyskaniu stosownych uzgodnień, o których mowa
w pkt. 1., dyrektor RDLP zwołuje komisję założeń planu
(KZP), której zadaniem jest wypracowanie „Założeń
do sporządzenia projektu planu urządzenia lasu” wraz z POP
i prognozą oddziaływania tego planu na środowisko.
W trakcie KZP, na podstawie referatu nadleśniczego
oraz koreferatu naczelnika RDLP (właściwego w sprawach
urządzania lasu), uwzględniającego stanowiska wydziałów
merytorycznych RDLP, ustala się w szczególności wytyczne
w sprawach:
• wymienionych w § 126 i 127 części I, IUL, Warszawa,
2003;
• składników prognozy oddziaływania na środowisko
na podstawie przyjętych uzgodnień (patrz pkt 1);
• założeń do wykonania mapy przeglądowej na potrzeby
projektu prognozy oddziaływania.
Uczestnikami KZP są: nadleśniczy, przedstawiciele RDLP
i Zespołu Ochrony Lasu. Z ustaleń i wytycznych z KZP, przewodniczący (dyrektor RDLP lub jego zastępca) sporządza
protokół, którego głównym składnikiem są „Założenia
do sporządzenia projektu planu urządzenia lasu wraz
z prognozą oddziaływania tego planu na środowisko”.
Niezwłocznie po przyjęciu ustaleń i wytycznych KZP, dyrektor
RDLP na podstawie „Założeń….” , o których mowa w pkt. 2,
zapewnia udział społeczeństwa w postępowaniu poprzez
podanie do publicznej wiadomości w BIP RDLP i lokalnej
prasie informacji o:
• przystąpieniu do opracowania projektu planu ul;
• możliwościach zapoznania się z „Założeniami …”, o których
mowa w pkt. 2 oraz o miejscu ich wyłożenia do wglądu;
• sposobie i miejscu składania uwag i wniosków, wskazując
jednocześnie termin ich składania (co najmniej 21 dni);
• właściwości dyrektora RDLP do rozpatrywania uwag
i wniosków.
Równolegle w BIP właściwej RDLP umieszcza się ogłoszenie
o przystąpieniu do zamówienia na sporządzenie projektu
planu urządzenia lasu. „Założenia ...”, o których mowa
w pkt. 2, są składnikiem SIWZ na sporządzenie projektu
planu urządzenia lasu.
Następuje wyłonienie wykonawcy projektu planu urządzenia
lasu wraz z prognozą oceny oddziaływania planu urządzenia
lasu na środowisko (nie później niż w 9. roku obowiązującego
planu urządzenia lasu).
Po wykonaniu przez wykonawcę projektu planu urządzenia
lasu prac terenowych i kameralnych oraz zestawień zbiorczych danych inwentaryzacyjnych wraz z ich zobrazowaniem
na mapach przeglądowych, prognozy oddziaływania
na środowisko, aktualizacji POP – dyrektor RDLP zwołuje
Naradę Techniczno-Gospodarczą (NTG), której zadaniem jest:
• ocena i analiza gospodarki przeszłej na podstawie referatu
nadleśniczego i koreferatu Inspekcji LP (ILP);
• omówienie projektu Programu Ochrony Przyrody
na podstawie referatu wykonawcy projektu planu urządzenia lasu;
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• ocena projektu planu urządzenia lasu na podstawie referatu wykonawcy i koreferatu nadleśniczego oraz Inspekcji LP;
• akceptacja lub korekta prognozy oddziaływania planu
urządzenia lasu na środowisko na podstawie referatu
wykonawcy projektu planu.
Uczestnikami NTG są: nadleśniczy, przedstawiciele RDLP,
DGLP, ILP, ZOL oraz wykonawca projektu planu urządzenia
lasu. Z ustaleń Narady Techniczno-Gospodarczej wykonawca
projektu planu urządzenia lasu sporządza protokół, który jest
zatwierdzany przez przewodniczącego narady (dyrektor
RDLP lub jego zastępca). Głównym składnikiem tego protokołu jest „Projekt planu urządzenia lasu”, który wraz
z prognozą oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 54
ustawy o udostępnianiu, zostaje przekazany do regionalnego
dyrektora ochrony środowiska oraz państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego z wnioskiem o wydanie opinii.
Wymienione organy wydają opinię w terminie do 30 dni
od daty otrzymania wniosku.
7. Dyrektor RDLP podaje do publicznej wiadomości informacje
o możliwościach zapoznania się z „Projektem planu
urządzenia lasu” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, o których mowa w pkt. 6, według procedury opisanej
w pkt. 3.
8. Po uzyskaniu opinii oraz uwag i wniosków, o których mowa
w pkt. 3, 6 i 7, dyrektor RDLP zwołuje – poprzez ogłoszenie
w prasie lokalnej i w BIP RDLP – Komisję Projektu Planu
(KPP), której zadaniem jest omówienie opinii, uwag i wniosków zgłoszonych (patrz pkt. 3, 6 i 7) oraz wstępne sformułowanie uzasadnienia, o którym mowa w art. 42, pkt 2 ustawy
o udostępnieniu. Komisja Projektu Planu ma charakter debaty
publicznej.
9. Przed skierowaniem projektu planu urządzenia lasu
do zatwierdzenia przez ministra właściwego do spraw środowiska, dyrektor RDLP sporządza (patrz art. 55, ust. 3 ustawy
o udostępnianiu) pisemne podsumowanie, zawierające
uzasadnienie wyboru właściwego wariantu przyjmowanego
planu urządzenia lasu, uzasadnienie zawierające informacje
o udziale społeczeństwa, a także w jaki sposób zostały wzięte
pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione:
1) ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko, w tym propozycje w sprawie monitoringu, o którym
mowa w pkt. 1;
2) opinie regionalnego dyrektora ochrony środowiska oraz
państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego,
o których mowa w pkt. 6;
3) wyniki postępowania dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko, jeżeli zostało przeprowadzone.
10. Dyrektor RDLP kieruje, poprzez dyrektora generalnego LP,
projekt planu urządzenia lasu wraz z podsumowaniem,
o którym mowa w pkt. 9, do zatwierdzenia przez ministra
właściwego do spraw środowiska.
11. Po zatwierdzeniu, w drodze decyzji, planu urządzenia lasu
przez ministra właściwego do spraw środowiska, dyrektor
RDLP:
1) podaje do publicznej wiadomości informację o zatwierdzeniu planu przez ministra właściwego do spraw środowiska i możliwościach zapoznania się z jego treścią oraz
uzasadnieniem, o którym mowa w pkt. 8 i posumowaniem,
o którym mowa w pkt. 9;
2) przekazuje decyzję o zatwierdzeniu planu urządzenia lasu
wraz z podsumowaniem, o którym mowa w pkt. 9, regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska oraz państwowemu wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu;
3) monitoruje oddziaływanie planu urządzenia lasu na środowisko.
II. Dla projektów planów urządzenia lasu – niezależnie od daty
podpisania umowy na ich sporządzenie – które w dniu
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wejścia w życie niniejszych wytycznych znajdują się
w końcowej fazie opracowania (tj. są po wykonaniu prac terenowych i przed zwołaniem II KTG), zachowuje się odpowiednio
sposób konsultacji społecznych oraz procedurę zmierzającą
do zatwierdzenia projektu planu przez ministra właściwego w sprawach środowiska w dotychczasowym trybie.
III. W związku z przyjętą procedurą ,opisaną w części I „Wytycznych”, odpowiednio w Instrukcji Urządzania
Lasu
(Warszawa, 2003) pod pojęciem:
a) „Narada wstępna” oraz „I Komisja Techniczno-Gospodarcza”
należy rozumieć „Komisja Założeń Planu”,
b) „II Komisja Techniczno-Gospodarcza” należy rozumieć
„Narada Techniczno-Gospodarcza”,

ZARZĄDZENIE NR 13
dyrektora generalnego Lasów państwowych
z 13 lutego 2009 r.
W SPRAWIE POWOŁANIA JEDNOSTKI
REALIZUJĄCEJ PROJEKT
DLA PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH,
WSPÓŁFINANSOWANYCH
Z FUNDUSZU SPÓJNOŚCI
W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO
INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO,
PLANOWANYCH DO REALIZACJI
PRZEZ PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE
LASY PAŃSTWOWE
ZH/CKPŚ/740-1/ 2009
Na podstawie § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego
Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 50
ministra ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa
z 18 maja 1994 r. w sprawie nadania Statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe, a także w związku z upoważnieniem zawartym w art.33, ustawy z 28 września 1991 r. o lasach
(jednolity tekst w Dz. U. z 2005 r., poz. 435, z późniejszymi zmianami), zarządzam, co następuje.
§1
W celu prawidłowej i sprawnej realizacji projektu indywidualnego, umieszczonego na liście indykatywnej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, pt.: „Zwiększanie możliwości
retencyjnych ekosystemów leśnych oraz przeciwdziałanie przyczynom suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych”, współfinansowanego z Funduszu Spójności, powołuję Jednostkę
Realizującą Projekt (JRP 1), wewnętrzną komórkę w Centrum
Koordynacji Projektów Środowiskowych (CKPŚ).
§2
Dyrektor Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych
lub osoba przez niego upoważniona jest kierownikiem JRP 1, który
jest odpowiedzialny przed pełnomocnikiem ds. realizacji projektu
(MAO) w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych. Jednocześnie
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c) „Projekt planu urządzenia lasu” należy rozumieć „Projekt
planu urządzenia lasu” wraz z Programem Ochrony Przyrody
oraz Prognozą Oddziaływania na Środowisko.
IV. Dla nadleśnictw, w których odbyły się I Komisje Techniczno-Gospodarcze, w terminie po 15 listopada 2008
roku do dnia wejścia niniejszego zarządzenia, należy
uzupełnić odpowiednio działania wymienione w części
I wytycznych, w pkt. 1 i 3, w celu uzyskania właściwych dokumentów i ich udostępnieniu społeczeństwu
(rozumie się przez to protokoły z I KTG i opinie dyrektora RDOŚ oraz państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego), które należy uzupełnić przed zwołaniem NTG.

Dyrektor CKPŚ lub Kierownik JRP może pełnić funkcję zastępcy
MAO, w zależności od przyjętej struktury organizacyjnej.
§3
Do zadań JRP 1 należy realizacja działań związanych z zarządzaniem ww. projektem, a w szczególności:
• Przygotowanie projektu do realizacji – przygotowanie koncepcji
realizacji oraz zakresu rzeczowego projektu, przygotowanie
wniosku o dofinansowanie wraz z niezbędną dokumentacją,
określenie procedur i zakresu działań inwestycyjnych, udział
w przygotowaniu studium wykonalności i strategicznej oceny
oddziaływania środowiskowego projektu oraz innych dokumentów formalno-prawnych związanych z realizacją projektu.
• Wdrażanie projektu – przygotowanie dokumentacji przetargowej,
przeprowadzenie postępowań przetargowych, aktualizacja
dokumentów składanych w instytucjach, śledzenie zmian prawnych oraz procedur wdrażania, aktualizacja procedur wewnętrznych, koordynacja prac konsultantów pomocy technicznej itp.
• Nadzór nad realizacją – nadzór nad kontraktami na usługi
i roboty budowlane, nadzór nad pracami inżyniera kontraktu,
monitorowanie postępu prac budowlanych, bezpośrednia współpraca z beneficjentami końcowymi oraz wykonawcami robót
i inżynierem kontraktu, koordynacja prac wszystkich służb zaangażowanych w przygotowanie projektu do realizacji oraz ostateczne wdrożenie, rozliczenie i przekazanie projektu do eksploatacji.
• Finansowanie i planowanie – zarządzanie finansowe projektem
i prowadzenie rachunkowości projektu, prawidłowe planowanie
finansowania, zapewnienie finansowania projektu, uwzględniające różne jego źródła, dokonywanie płatności, wnioskowanie
o środki itp.
• Monitoring i sprawozdawczość – sporządzanie niezbędnych
sprawozdań na potrzeby monitorowania realizacji projektu,
udzielanie informacji instytucjom kontrolującym, określenie
postępu w realizacji inwestycji, prawidłowe prowadzenie dokumentacji zgodnie z wytycznymi, prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych.
§4
Szczegółowy tryb pracy JRP 1, struktura organizacyjna i zakres
zadań określone zostaną przez dyrektora CKPŚ.
§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Marian Pigan
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ZARZĄDZENIE NR 14
dyrektora generalnego Lasów Państwowych
z 13 lutego 2009 r.
W SPRAWIE POWOŁANIA JEDNOSTKI
REALUIZUJĄCEJ PROJEKT
DLA PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH,
WSPÓŁFINANSOWANYCH
Z FUNDUSZU SPÓJNOŚCI
W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO
INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO,
PLANOWANYCH DO REALIZACJI
PRZEZ PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE
LASY PAŃSTWOWE
ZH/CKPŚ/740-2 /2009
Na podstawie § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego
Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 50
ministra ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa
z 18 maja 1994 r. w sprawie nadania Statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe, a także w związku z upoważnieniem zawartym w art.33, ustawy z 28 września 1991 r. o lasach
(jednolity tekst w Dz. U. z 2005 r., poz. 435, z późniejszymi zmianami), zarządzam, co następuje.
§1
W celu prawidłowej i sprawnej realizacji projektu indywidualnego, umieszczonego na liście indykatywnej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, pt.: „Przeciwdziałanie erozji
wodnej na terenach górskich, związanej ze spływem wód opadowych oraz utrzymanie potoków górskich i związanej z nimi infrastruktury w dobrym stanie”, współfinansowanego z Funduszu
Spójności, powołuję
jednostkę realizującą projekt (JRP 2),
wewnętrzną komórkę w Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych (CKPŚ).
§2
Dyrektor Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych lub
osoba przez niego upoważniona jest kierownikiem JRP 2, który jest
odpowiedzialny przed pełnomocnikiem ds. realizacji projektu (MAO)
w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych. Jednocześnie dyrektor CKPŚ lub Kierownik JRP może pełnić funkcje zastępcy MAO
w zależności od przyjętej struktury organizacyjnej.
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§3
Do zadań JRP 2 należy realizacja działań związanych z zarządzaniem ww. projektem, a w szczególności:
• Przygotowanie projektu do realizacji – przygotowanie koncepcji
realizacji oraz zakresu rzeczowego projektu, przygotowanie
wniosku o dofinansowanie wraz z niezbędną dokumentacją,
określenie procedur i zakresu działań inwestycyjnych, udział
w przygotowaniu studium wykonalności, a także strategicznej
oceny oddziaływania środowiskowego projektu oraz innych
dokumentów formalno-prawnych związanych z realizacją
projektu.
• Wdrażanie projektu – przygotowanie dokumentacji przetargowej,
przeprowadzenie postępowań przetargowych, aktualizacja
dokumentów składanych w instytucjach, śledzenie zmian prawnych oraz procedur wdrażania, aktualizacja procedur wewnętrznych, koordynacja prac konsultantów pomocy technicznej itp.
• Nadzór nad realizacją – nadzór: nad kontraktami na usługi
i roboty budowlane, nad pracami inżyniera kontraktu, monitorowanie postępu prac budowlanych, bezpośrednia współpraca
z beneficjentami końcowymi oraz wykonawcami robót i inżynierem kontraktu, koordynacja prac wszystkich służb zaangażowanych w przygotowanie projektu do realizacji oraz ostateczne
wdrożenie, rozliczenie i przekazanie projektu do eksploatacji.
• Finansowanie i planowanie – zarządzanie finansowe projektem
i prowadzenie rachunkowości projektu, prawidłowe planowanie
finansowania, zapewnienie finansowania projektu uwzględniające różne jego źródła, dokonywanie płatności, wnioskowanie
o środki itp.
• Monitoring i sprawozdawczość – sporządzanie niezbędnych
sprawozdań na potrzeby monitorowania realizacji projektu,
udzielanie informacji instytucjom kontrolującym, określenie
postępu w realizacji inwestycji, prawidłowe prowadzenie dokumentacji zgodnie z wytycznymi, prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych.
§4
Szczegółowy tryb pracy JRP 2, struktura organizacyjna i zakres
zadań określone zostaną przez dyrektora CKPŚ.
§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Marian Pigan
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ZARZĄDZENIE NR 15
dyrektora generalnego Lasów Państwowych
z 13 lutego 2009 r.
W SPRAWIE POWOŁANIA JEDNOSTKI
REALIZUJĄCEJ PROJEKT
DLA PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH,
WSPÓŁFINANSOWANYCH
Z FUNDUSZU SPÓJNOŚCI
W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO
INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO,
PLANOWANYCH DO REALIZACJI
PRZEZ PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE
LASY PAŃSTWOWE
ZH/CKPŚ/740-3/2009
Na podstawie § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego
Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 50
ministra ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa
z 18 maja 1994 r. w sprawie nadania Statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe, a także w związku z upoważnieniem zawartym w art.33, ustawy z 28 września 1991 r. o lasach
(jednolity tekst w Dz. U. z 2005 r., poz. 435, z późniejszymi zmianami), zarządzam, co następuje.
§1
W celu prawidłowej i sprawnej realizacji projektu indywidualnego
z listy indykatywnej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, pt.: „Rekultywacja na cele przyrodnicze terenów zdegradowanych, popoligonowych i powojskowych zarządzanych przez PGL
LP”, współfinansowanego z Funduszu Spójności, powołuję
jednostkę realizującą projekt (JRP 3), wewnętrzną komórkę
w Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych (CKPŚ).
§2
Dyrektor Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych lub
osoba przez niego upoważniona jest kierownikiem JRP 3, który jest
odpowiedzialny przed pełnomocnikiem ds. realizacji projektu (MAO)
w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych. Jednocześnie dyrek-

ZARZĄDZENIE NR 17
dyrektora generalnego Lasów Państwowych
z 24 lutego 2009 r.
W SPRAWIE WPROWADZENIA
OBOWIĄZKU SPORZĄDZANIA
ARKUSZA EWIDENCYJNEGO POŻARU LASU
W SYSTEMIE INFORMATYCZNYM
LASÓW PAŃSTWOWYCH

tor CKPS lub kierownik JRP może pełnić funkcję zastępcy MAO
w zależności od przyjętej struktury organizacyjnej.
§3
Do zadań JRP 3 należy realizacja działań związanych z zarządzaniem ww. projektem, a w szczególności:
• Przygotowanie projektu do realizacji – przygotowanie koncepcji
realizacji oraz zakresu rzeczowego projektu, przygotowanie
wniosku o dofinansowanie wraz z niezbędną dokumentacją,
określenie procedur i zakresu działań inwestycyjnych, udział
w przygotowaniu studium wykonalności i strategicznej oceny
oddziaływania środowiskowego projektu oraz innych dokumentów formalno-prawnych związanych z realizacją projektu.
• Wdrażanie projektu – przygotowanie dokumentacji przetargowej,
przeprowadzenie postępowań przetargowych, aktualizacja
dokumentów składanych w instytucjach, śledzenie zmian prawnych oraz procedur wdrażania, aktualizacja procedur wewnętrznych, koordynacja prac konsultantów pomocy technicznej itp.
• Nadzór nad realizacją – nadzór: nad kontraktami na usługi
i roboty budowlane, nad pracami inżyniera kontraktu, monitorowanie postępu prac budowlanych, bezpośrednia współpraca
z beneficjentami końcowymi oraz wykonawcami robót i inżynierem kontraktu, koordynacja prac wszystkich służb zaangażowanych w przygotowanie projektu do realizacji oraz ostateczne
wdrożenie, rozliczenie i przekazanie projektu do eksploatacji.
• Finansowanie i planowanie – zarządzanie finansowe projektem
i prowadzenie rachunkowości projektu, prawidłowe planowanie
finansowania, zapewnienie finansowania projektu uwzględniając
różne jego źródła, dokonywanie płatności, wnioskowanie
o środki itp.
• Monitoring i sprawozdawczość – sporządzanie niezbędnych
sprawozdań na potrzeby monitorowania realizacji projektu,
udzielanie informacji instytucjom kontrolującym, określenie
postępu w realizacji inwestycji, prawidłowe prowadzenie dokumentacji zgodnie z wytycznymi, prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych.
§4
Szczegółowy tryb pracy JRP 3, struktura organizacyjna i zakres
zadań zostaną określone przez dyrektora CKPŚ.
§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Marian Pigan
Państwowe, wprowadzonego w życie zarządzeniem nr 50 ministra
ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa z 18 maja
1994 r. w sprawie nadania Statutu Państwowemu Gospodarstwu
Leśnemu Lasy Państwowe, zarządzam, co następuje.
§1
Wprowadzam obowiązek sporządzania arkusza ewidencyjnego pożaru
lasu w Systemie Informatycznym Lasów Państwowych przez jednostki
organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.

ZO-01-6/09

§2
Dane o pożarach lasu pobierane są automatycznie z baz danych
systemu LAS jednostek organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, a następnie przesyłane do hurtowni
danych Lasów Państwowych.

Na podstawie art. 33, ust. 1 i 3, pkt 3 ustawy z 28 września
1991 r. o lasach (Dz. U. z 2005 r., nr 45, poz. 435, z późn. zm.)
oraz § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy

§3
Za prawidłowość danych zapisanych w bazach danych systemu
LAS odpowiadają kierownicy jednostek organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.
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§4
Udostępnianie danych odbywa się poprzez portal internetowy
w formie gotowych raportów odświeżanych co najmniej
raz w miesiącu (w okresie sprawozdawczym) oraz raportów uzyskanych z wykorzystaniem programów komputerowych typu Business
Intelligence.
§5
Wprowadzam obowiązek zatwierdzania:
1. Sprawozdania rocznego – w terminach określanych każdorazowo w odrębnych pismach dotyczących terminów składania
i zakresu sprawozdań za dany rok.
2. Sprawozdania miesięcznego – nadleśnictwa najpóźniej
do 10 dnia następnego miesiąca po miesiącu sprawozdawczym, zbiorczo RDLP do 13 dnia następnego miesiąca
po miesiącu sprawozdawczym.
3. Sprawozdania zatwierdza kierownik jednostki organizacyjnej
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, każdy
w swoim zakresie.

DECYZJA NR 9
dyrektora generalnego Lasów Państwowych
z 9 lutego 2009 r.
W SPRAWIE ZMIAN PERSONALNYCH
W SKŁADZIE RADY NAUKOWO-SPOŁECZNEJ
LEŚNEGO KOMPLEKSU PROMOCYJNEGO
„LASY GOSTYNIŃSKO-WŁOCŁAWSKIE”
ZO-731-1/5/09
Na podstawie art. 33, ust.1 oraz art. 13b, ust. 4 ustawy
z 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r., nr 45,
poz. 435, z późniejszymi zmianami) oraz § 6 i 10 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego
załącznik do zarządzenia nr 50 MOŚZNiL z 18 maja 1994 r., ustalam, co następuje.

§6
Z dniem 1 stycznia 2009 r. znoszę obowiązek sporządzania
miesięcznego sprawozdania LPIO-10 „Informacja o pożarach lasu”
przez jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.
§7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą
obowiązującą od 1 stycznia 2009 r.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Marian Pigan

„LASY GOSTYNIŃSKO-WŁOCŁAWSKIE”, powołanej decyzją
nr 28 dyrektora generalnego Lasów Państwowych z 4 kwietnia
2007 r. w sprawie powołania składu IV kadencji Rady NaukowoSpołecznej LKP „LASY GOSTYNIŃSKO-WŁOCŁAWSKIE”
oraz na wniosek dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych Toruń – na podstawie paragrafu 7 Regulaminu Rady odwołuję ze składu Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu
Promocyjnego „LASY GOSTYNIŃSKO-WŁOCŁAWSKIE” na lata
2007–2009 Panią Magdalenę Kozłowską – dyrektorkę Biura Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego
i powołuję do składu Rady Naukowo-Społecznej Leśnego
Kompleksu
Promocyjnego
„LASY
GOSTYNIŃSKOWŁOCŁAWSKIE” na lata 2007–2009 Panią Agnieszkę Żukowską
– przedstawicielkę Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego.
§2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

§1
W związku z rezygnacją z przewodniczenia i członkowstwa
w Radzie Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Marian Pigan

DECYZJA NR 10
dyrektora generalnego Lasów Państwowych
z 9 lutego 2009 r.

Na podstawie art. 33, ust. 1 oraz art. 13 b, ust. 4 ustawy
z 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r., nr
45, poz. 435, z późniejszymi zmianami) oraz § 6 i 10 Statutu
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe,
stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 50 MOŚZNiL z 18
maja 1994 r., ustalam, co następuje.

W SPRAWIE ZMIAN PERSONALNYCH
W SKŁADZIE RADY NAUKOWO-SPOŁECZNEJ
LEŚNEGO KOMPLEKSU PROMOCYJNEGO
„PUSZCZA NOTECKA”
ZO- 731-1/6/09
BILP 03/2009

§1
W związku z potrzebą zwiększenia składu osobowego
Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego „PUSZCZA NOTECKA”, powołanej decyzją nr 32
dyrektora generalnego Lasów Państwowych z 8 maja 2008 r.
w sprawie powołania Rady Naukowo-Społecznej II kadencji
LKP „PUSZCZA NOTECKA” na wniosek dyrektora Regional-
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nej Dyrekcji Lasów Państwowych Poznań powołuję do
składu Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu
Promocyjnego „PUSZCZA NOTECKA” na lata 2008–2011
Pana mgr. inż. Mieczysława Trafisa – burmistrza Gminy
Sieraków.

DECYZJA NR 11
dyrektora generalnego Lasów Państwowych
z 9 lutego 2009 r.
W SPRAWIE ZMIAN PERSONALNYCH
W SKŁADZIE RADY NAUKOWO-SPOŁECZNEJ
LEŚNEGO KOMPLEKSU PROMOCYJNEGO
„PUSZCZE SZCZECIŃSKIE”
ZO-731-1/7/09
Na podstawie art. 33, ust. 1 oraz art. 13 b, ust. 4 ustawy
z 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r., nr 45,
poz. 435, z późniejszymi zmianami) oraz § 6 i 10 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego
załącznik do zarządzenia nr 50 MOŚZNiL z 18 maja 1994 r., ustalam, co następuje.

§2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Marian Pigan

nowego przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Zachodniopomorskiego do prac w Radzie Naukowo-Społecznej
Leśnego Kompleksu Promocyjnego „PUSZCZE SZCZECIŃSKIE”,
powołanej decyzją nr 18 dyrektora generalnego Lasów Państwowych z 22 marca 2007 r. oraz na wniosek dyrektora Regionalnej
Dyrekcji Lasów Państwowych Szczecin odwołuję ze składu Rady
Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego „PUSZCZE SZCZECIŃSKIE” na lata 2007–2009 Pana Piotra Mysłka –
– inspektora w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego i powołuję do składu Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu
Promocyjnego „PUSZCZE SZCZECIŃSKIE” na lata 2007–2009
Pana Marka Szczepaniaka – podinspektora w Wydziale Rolnictwa
i Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Zachodniopomorskiego.
§2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

§1
W związku z uchwałą nr 12/09 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z 8 stycznia 2009 r., w sprawie wyznaczenia

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Marian Pigan

DECYZJA NR 17
dyrektora generalnego Lasów Państwowych
z 25 lutego 2009 r.

1. Tadeusz Pasternak, główny inspektor Straży Leśnej DGLP –
– przewodniczący.
2. Adam Jamka, inspektor Straży Leśnej RDLP w Radomiu –
– członek.
3. Lech Mikołajczyk, inspektor Straży Leśnej RDLP w Łodzi –
– członek.

W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI
EGZAMINACYJNEJ KURSU PODSTAWOWEGO
DLA KANDYDATÓW DO PRACY W STRAŻY LEŚNEJ
OS-021-1/09
Na podstawie § 6 i 10 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego
Lasy Państwowe, wprowadzonego zarządzeniem nr 50 ministra ochrony
środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa z 18 maja 1994 roku w sprawie nadania Statutu PGL Lasy Państwowe oraz na podstawie § 9, ust. 1
załącznika nr 1 do zarządzenia nr 45 dyrektora generalnego Lasów
Państwowych z 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, a także szczegółowych zasad szkolenia strażników leśnych
(GO-021-230/99, ze zm.), ustalam, co następuje.
§1
Powołuję komisję egzaminacyjną, zwaną dalej komisją, celem
przeprowadzenia egzaminu dla kandydatów do pracy w Straży
Leśnej w składzie:
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§2
Do zadań komisji należy przeprowadzenie egzaminu kandydatów do pracy w Straży Leśnej po odbytym centralnym kursie podstawowym, organizowanym od 7 do 28 lutego 2009 r. przez Dyrekcję
Generalną Lasów Państwowych w Warszawie.
§3
Egzamin obejmuje problematykę wynikającą z programu kursu.
§4
Komisja ze swojej pracy sporządzi protokół, który przedstawi
dyrektorowi generalnemu LP w terminie 10 dni.
§5
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Marian Pigan

BILP 03/2009

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY,
ZATWIERDZONE PRZEZ DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Katowice

Lp.
1.

Nazwa obrębu ewidencyjnego,
gmina,
adres nieruchomości

Nazwa nadleśnictwa,
obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.
Turawa
Turawa
160c

Osowiec
Turawa
ul. Polna 37
Trzęsina
46–045 Turawa

Nazwa obrębu ewidencyjnego,
gmina,
adres nieruchomości

Nazwa nadleśnictwa,
Lp.
obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.
Kluczbork
Zameczek
38a, b

Zawiść
Pokój
Zawiść
ul. Odrodzenia 37
46–035 Domaradzka Kuźnia

1.

Nazwa obrębu ewidencyjnego,
gmina,
adres nieruchomości

Nazwa nadleśnictwa,
obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.
Ustroń
Hażlach
111t

Zebrzydowice Dolne
Zebrzydowice
ul. Zamkowa 2
43–410 Zebrzydowice

Warszawa, 16 lutego 2009 r.

BILP 03/2009

budynek jednorodzinny,
zasiedlony

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,
Sąd Rejonowy,
pow. działki (m2)
38/7
63471
SR w Kluczborku
2006

Rodzaj zabudowy
i sposób
zagospodarowania
budynek jednorodzinny,
zasiedlony,
bud. gospodarczy

Zatwierdzam:
DYREKTOR GENERALNY LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Marian Pigan

Warszawa, 13 lutego 2009 r.

Lp.

Rodzaj zabudowy
i sposób
zagospodarowania

Zatwierdzam:
DYREKTOR GENERALNY LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Marian Pigan

Warszawa, 4 lutego 2009 r.

1.

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,
Sąd Rejonowy,
pow. działki (m2)
160/3
93499
SR w Opolu
766

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,
Sąd Rejonowy,
pow. działki (m2)
513/2
BB1C/00076594/1
SR w Cieszynie
1154

Rodzaj zabudowy
i sposób
zagospodarowania
budynek jednorodzinny,
zasiedlony,
bud. gospodarczy

Zatwierdzam:
DYREKTOR GENERALNY LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Marian Pigan
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Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Łódź

Lp.
1.

Nazwa obrębu ewidencyjnego,
gmina,
adres nieruchomości

Nazwa nadleśnictwa,
obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.
Opoczno
Brudzewice
82j

Inowłódz
Inowłódz
ul. Klasztorna 66
97–215 Inowłódz

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,
Sąd Rejonowy,
pow. działki (m2)
3260/2
20922
SR w Tomaszowie Mazowieckim
3078

Rodzaj zabudowy
i sposób
zagospodarowania
budynek mieszkalny,
dwurodzinny,
lokal nr 1 zasiedlony, lokal nr 2
niezasiedlony (pustostan),
4 bud. gospodarcze

Zatwierdzam:
DYREKTOR GENERALNY LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Marian Pigan

Warszawa, 17 lutego 2009 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Piła
Lp.

1.

Nazwa obrębu ewidencyjnego,
gmina,
adres nieruchomości

Nazwa nadleśnictwa,
obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.
Trzcianka
Rychlik
25Al

Rychlik
Trzcianka
Rychlik 27
64–980 Trzcianka

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,
Sąd Rejonowy,
pow. działki (m2)
522
4935
SR w Trzciance
1939

Rodzaj zabudowy
i sposób
zagospodarowania
Budynek mieszkalny,
jednorodzinny, zasiedlony,
2 bud. gospodarcze

Zatwierdzam:
DYREKTOR GENERALNY LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Marian Pigan

Warszawa, 23 lutego 2009 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Poznań

Lp.
1.

Nazwa nadleśnictwa,
obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.
Turek
Turek
150k

Nazwa obrębu ewidencyjnego,
gmina,
adres nieruchomości
Obrębizna
Turek
Obrębizna
62–700 Turek

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,
Sąd Rejonowy,
pow. działki (m2)
5150/26
29249
SR w Turku
380
5150/27
29249
SR w Turku
348

Warszawa, 4 lutego 2009 r.
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Rodzaj zabudowy
i sposób
zagospodarowania
1) pięć budynków
mieszkalnych (segment
w budowie – fundamenty),
do sprzedaży dwa budynki
jak wyżej
2) 5 bud. gospodarczych
(fundamenty),
do sprzedaży
2 bud. jak wyżej

Zatwierdzam:
DYREKTOR GENERALNY LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Marian Pigan

BILP 03/2009

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Poznań

Lp.

Nazwa obrębu ewidencyjnego,
gmina,
adres nieruchomości

Nazwa nadleśnictwa,
obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

1.

Łopuchówko
Katy
28r

2.

Łopuchówko
Łopuchówko
133n

3.

Łopuchówko
Łopuchówko
25i, j

Potrzanowo
Skoki
Potrzanowo-Włókna 93 m.1
62–085 Skoki
Głęboczek
Murowana Goślina
Głęboczek 14 m. 3
62–095 Murowana Goślina
Niedźwiedziny
Skoki
Niedźwiedziny 6A m. 3
62–085 Skoki

Nazwa obrębu ewidencyjnego,
gmina,
adres nieruchomości

Nazwa nadleśnictwa,
obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

1.

Grodziec
Zbiersk
222l

2.

Grodziec
Zbiersk
264b

Brudzew
Blizanów
Korab 66
62–814 Blizanów
Petryki
Stawiszyn
Petryki 65A
62–830 Stawiszyn

Warszawa, 23 lutego 2009 r.
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763
52501
SR w Wągrowcu
1817 (udział 652/1282
214
PO1P/00183166/1
PO1P/00183163/0
SR w Poznaniu
760 (udział 392/1671)
199, 200
47518
SR w Wągrowcu
3734 (udział 892/8349)

Rodzaj zabudowy
i sposób
zagospodarowania
lokal mieszkalny, pustostan,
w budynku dwurodzinnym
i część
bud. gospodarczego
lokal mieszkalny, pustostan,
w budynku trzyrodzinnym

lokal mieszkalny,
pustostan,
w budynku wielorodzinnym
i część
bud. gospodarczego

Zatwierdzam:
DYREKTOR GENERALNY LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Marian Pigan

Warszawa, 9 lutego 2009 r.

Lp.

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,
Sąd Rejonowy,
pow. działki (m2)

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,
Sąd Rejonowy,
pow. działki (m2)
5222/1
52146
SR w Kaliszu
2445
5264/2
50021
SR w Kaliszu
1769

Rodzaj zabudowy
i sposób
zagospodarowania
budynek mieszkalny,
jednorodzinny,
zasiedlony,
4 bud. gospodarcze
budynek mieszkalny,
jednorodzinny,
zasiedlony,
2 bud. gospodarcze

Zatwierdzam:
DYREKTOR GENERALNY LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Marian Pigan
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Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Szczecin

Lp.
1.

Nazwa obrębu ewidencyjnego,
gmina,
adres nieruchomości

Nazwa nadleśnictwa,
obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.
Międzychód
Krobielewko
491a

Wiejce
Skwierzyna
Borzym 18
66–440 Skwierzyna

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,
Sąd Rejonowy,
pow. działki (m2)
2491/4
41975
SR w Międzyrzeczu
1411

Rodzaj zabudowy
i sposób
zagospodarowania
budynek mieszkalny,
jednorodzinny, zasiedlony,
bud. gospodarczy

Korekta wykazu nieruchomości RDLP Szczecin,
ogłoszonego w numerze 8/2008 BILP, poz. 10

Lp.
1.

Nazwa obrębu ewidencyjnego,
gmina,
adres nieruchomości

Nazwa nadleśnictwa,
obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.
Gryfino
Gryfino
164g

Borzym
Gryfino
Borzym 18
74–100 Gryfino

Lp.

Nazwa obrębu ewidencyjnego,
gmina,
adres nieruchomości

1.

Bolewice
Lewice
325d, g, h

2.

Bogdaniec
Mosina
162l

3.

Choszczno
Choszczno
480i

4.

Trzciel
Pszczew
1w

Płotno
Pełczyce
Sułkowo 1
72–260 Pełczyce
Stołuń
Pszczew
Stołuń 65

5.

Trzciel
Brójce
179kx

Szumiąca
Międzyrzecz
Szumiąca 3

Warszawa, 9 lutego 2009 r.
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12
53185
SR w Gryfinie
2673

Rodzaj zabudowy
i sposób
zagospodarowania
budynek mieszkalny,
ośmiorodzinny,
bud. gospodarcze,
do sprzedaży siedem lokali:
dwa pustostany
i pięć lokali zasiedlonych

Zatwierdzam:
DYREKTOR GENERALNY LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Marian Pigan

Warszawa, 30 stycznia 2009 r.

Nazwa nadleśnictwa,
obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,
Sąd Rejonowy,
pow. działki (m2)

Silna Nowa
Miedzichowo
Silna Nowa 8
64–361 Miedzichowo
Mosina
Witnica
Mosina 54/1

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,
Sąd Rejonowy,
pow. działki (m2)
392
27346
SR w Nowym Tomuślu
2075 (udział 699/1673)
639
71956
SR w Gorzowie Wielkopolskim
3830 (udział 0,6401)
26/1
13622A
SR w Choszcznie
2371
386/1
35882
SR w Międzyrzeczu
1763
2179/11
30239
SR w Międzyrzeczu
2894

Rodzaj zabudowy
i sposób
zagospodarowania
lokal (pustostan)
w budynku mieszkalnym,
dwurodzinnym,
bud. gospodarczy
lokal zasiedlony
w budynku mieszkalnym,
trzyrodzinnym,
4 bud. gospodarcze
budynek mieszkalny,
jednorodzinny, zasiedlony,
bud. gospodarczy
lokal w budynku mieszkalnym,
dwurodzinnym, pustostan

budynek mieszkalny,
dwurodzinny, zasiedlony,
bud. gospodarczy

Zatwierdzam:
DYREKTOR GENERALNY LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Marian Pigan
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Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Szczecinek

Lp.

Nazwa nadleśnictwa,
obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu ewidencyjnego,
gmina,
adres nieruchomości

1.

Połczyn
Połczyn
120Ad

Połczyn Zdrój
Połczyn Zdrój
ul. Okrzei 11A m. 4
78–320 Połczyn Zdrój

2.

Połczyn
Połczyn
120Ad

Połczyn Zdrój
Połczyn Zdrój
ul. Okrzei 11A m. 6
78–320 Połczyn Zdrój

Warszawa, 3 lutego 2009 r.

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,
Sąd Rejonowy,
pow. działki (m2)
84/1; 147/7
41978
SR w Białogardzie
3118,76
(udział 361/10000)
84/1; 147/7
41978
SR w Białogardzie
3118,76
(udział 362/10000)

Rodzaj zabudowy
i sposób
zagospodarowania
lokal mieszkalny
w budynku
dwunastorodzinnym,
zasiedlony
lokal mieszkalny
w budynku
dwunastorodzinnym,
zasiedlony

Zatwierdzam:
DYREKTOR GENERALNY LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Marian Pigan

OGŁOSZENIA

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Lublin informuje, że z magazynu Nadleśnictwa Kraśnik zaginęła płytka do znakowania
drewna o numerze 04780, kod cyfrowy jednostki 050910. W wypadku ujawnienia proszę o konfiskatę i kontakt z Nadleśnictwem Kraśnik.

DYREKTOR
mgr inż. Jan Kraczek

Nadleśnictwo Świdwin (RDLP Szczecinek) informuje, że 31 stycznia 2009 r. na terenie leśnictwa Sławoborze, w oddziale 107d,
podczas wykonywania czynności służbowych zgubiono cechówkę defraudacyjną o symbolu cechy D1119. W wypadku ujawnienia opisanej cechówki prosimy o jej konfiskatę i przekazanie do Nadleśnictwa Świdwin.

ZASTĘPCA NADLEŚNICZEGO
mgr inż. Beata Zbonikowska

Nadleśnictwo Bełchatów (RDLP Łódź) powiadamia, że w leśnictwie Kluki zaginęła część urządzenia do numeracji drewna, tj. magazynek z automatycznym podajnikiem numerków, tuszownica, zasobnik na numerki oraz płytki do numerowania drewna od numeru 2036
do numeru 2120 (85 sztuk), z kodem cyfrowym jednostki 060106.
Jednocześnie zawiadamiamy, że postanowienia zarządzenia nr 55 z 4 listopada 1998 r. oraz nr 30 z 17 maja 2000 r. dyrektora generalnego Lasów Państwowych w sprawie obrotu i prowadzenia ewidencji urządzeń do cechowania pozyskanego drewna w jednostkach
organizacyjnych Lasów Państwowych zostały zachowane.

NADLEŚNICZY
mgr inż. Jarosław Zając

BILP 03/2009
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notatki

UWAGA!
Biuletyn tylko w prenumeracie
realizowanej przez Centrum Informacyjne Lasów Państwowych
Zamówienia należy składać do Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych:

• faxem: 022 823 96 79,
• e-mailem: prenumerata@cilp.lasy.gov.pl,
• lub pocztą pod adresem redakcji.
Zamówienie jest podstawą do wystawienia faktury.
Jednostki organizacyjne związane z Lasami Państwowymi – płatność na podstawie faktury.
Pozostali do zamówienia powinni dołączyć dowód wpłaty.
Wpłat na prenumeratę „Biuletynu Informacyjnego Lasów Państwowych” prosimy dokonywać na konto:
BOŚ SA II O/Warszawa, nr 96 1540 1157 2001 6612 0610 0003
Druk zamówienia znajduje się na stronie internetowej http://www.lasy.gov.pl/media/prasa_l/prenumerata
Cena prenumeraty jednego egzemplarza wynosi:
– kwartalnie – 15,00 zł
– półrocznie – 3
 0,00 zł
– rocznie – 60,00 zł
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Czasopisma Lasów Państwowych
„Echa Leśne”
Miesięcznik przyrodniczo-kulturalny nie tylko dla leśników. Ukazuje się od 1924 r. Pismo popularyzujące wiedzę o lesie i przyrodzie.
„Głos Lasu”
Miesięcznik branżowy dla leśników, w którym prezentowane są specjalistyczne artykuły na temat gospodarki leśnej.
Adres obydwu redakcji: ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3, 02-362 Warszawa,
tel. 0 22 822 49 31, e-mail: echa.lesne@cilp.lasy.gov.pl, glos.lasu@cilp.lasy.gov.pl

Cennik reklam

w miesięcznikach wydawanych przez Centrum Informacyjne Lasów Państwowych
„Echa Leśne”

„Biuletyn Informacyjny LP”

Wymiar pisma 205x285 plus spady po 5 mm
Rodzaj
ogłoszenia

Cała kolumna

1/2 kolumny

Wymiary [mm]

182,5x253

182,5x126,5; 122x189,8

Miejsce

Cena
zł netto

Rodzaj ogłoszenia
Cała kolumna
205x285
Wymiar zadruku kolumny
190x250

Miejsce

Cena
zł netto
(czarno-białe)

2 strona okładki

2500

3 strona okładki

2500

4 strona okładki

3000

wewnątrz numeru

2000

2 strona okładki

x

2 strona okładki

1400

3 strona okładki

800

3 strona okładki

1400

4 strona okładki

1100

4 strona okładki

1700

wewnątrz numeru

1100

1/2 kolumny

3 strona okładki

1500

4 strona okładki

2000

wewnątrz numeru

1000

wewnątrz numeru

550

1/4 kolumny

wewnątrz numeru

300

1/3 kolumny

122x126,5; 60x253

wewnątrz numeru

800

1/8 kolumny

wewnątrz numeru

170

1/4 kolumny

122x95; 60x190

wewnątrz numeru

600

1/16 kolumny

wewnątrz numeru

90

1/6 kolumny

122x63,25; 60x126,5

wewnątrz numeru

400

1/12 kolumny

60x63,25

wewnątrz numeru

Okładki w biuletynu
w kolorze zielono-białym

Artykuły promocyjne – 1 strona ze zdjęciem

200

4 strona okładki

3000

3 strona okładki

2500

wewnątrz numeru

2000

Wkładki dostarczone przez zamawiajacego*
(max format 200x285 mm)

Pismo czarno-białe

0,80 zł za szt

„Głos Lasu”

Wymiar pisma 205x285 plus spady po 5 mm
Rodzaj
ogłoszenia

Cała strona

Moduł 2/3

Moduł 1/2

Wymiary [mm]

205x285 + po 5

205x190, 117x245
+po 5

205x142 + po 5

Miejsce

Do ceny należy doliczyć 22% VAT

Cena
zł netto

2 strona okładki

2500

3 strona okładki

2500

4 strona okładki

3000

wewnątrz numeru

2000

wewnątrz numeru

1600

2 strona okładki

1400

3 strona okładki

1400

4 strona okładki

1700

wewnątrz numeru

1100

Moduł 1/3

117x120; 56x245; 205x95

wewnątrz numeru

800

Moduł 1/4

do uzgodnienia

wewnątrz numeru

600

Moduł 1/6

56x120

wewnątrz numeru

400

Moduł 1/12

28x120

wewnątrz numeru

Artykuły promocyjne – 1 strona ze zdjęciem

Za zlecenie 3-krotnego powtórzenia
– 20% rabatu
Za jednoczesną reklamę
w „Echach Leśnych” i „Głosie Lasu”
– 15% rabatu

200

4 strona okładki

3000

3 strona okładki

2500

wewnątrz numeru

2000

Wkładki dostarczone przez zamawiającego*
(max format 200x285 mm)

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

0,80 zł za szt

kontakt: Jolanta Stankiewicz,
tel.: 0 22 822 49 31, w. 517, fax: 0 22 823 96 79,
e-mail: jolanta.stankiewicz@cilp.lasy.gov.pl

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

Druk: Drukarnia ART, ul. Fortuny 5, 01–339 Warszawa, tel.: 0 22 664 75 75, 666 30 36-37

Centrum Informacyjne Lasów Państwowych
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3, 02–362 Warszawa
tel./fax 0 22 822 49 31, 0 22 822 32 01 w. 515
PL ISSN 1428-5940

