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ZARZĄDZENIA DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
(od 19 października 2018 r. do 23 listopada 2018 r.)

l Zarządzenie nr 75 z dnia 26 października 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 42 z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie powołania 
stałego zespołu ds. wdrożenia i rozwoju systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją EZD PUW w PGL LP (EI.0441.3.1.2018)

 
l Zarządzenie nr 76 z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej kursu podstawowego dla kandydatów do 

pracy w Straży Leśnej (GS.0210.6.2018)

l Zarządzenie nr 77 z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie powołania zespołu ds. przygotowania opisu przedmiotu zamówienia na 
potrzeby centralnego systemu antywirusowego dla PGL LP (EI.0441.26.2018)  

DECYZJE DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
(od 19 października 2018 r. do 16 listopada 2018 r.)

l Decyzja nr 192 z dnia 22 października 2018 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do wyboru dzierżawcy powierzchni użytkowej 
z przeznaczeniem na działalność gastronomiczną w siedzibie DGLP w Warszawie przy ul. Grójeckiej 127 (EA.2130.2.2018)

l Decyzja nr 193 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie przeznaczenia środków związanych z funduszem leśnym na koszty udraż-
niania dróg publicznych w zakresie wspomagania administracji publicznej w związku z wystąpieniem stanu siły wyższej o zasięgu 
ponadlokalnym (ZI.0302.22.2018) 

l Decyzja nr 194 z dnia 29 października 2018 r. w sprawie zlecenia Instytutowi Dendrologii Polskiej Akademii Nauk realizacji usługi 
badawczej pn.: „Długoterminowe przechowywanie nasion dębu szypułkowego (Quercus robur L.)” (EO.5001. 13.1.2018) 

l Decyzja nr 195 z dnia 29 października 2018 r. w sprawie zlecenia Instytutowi Badawczemu Leśnictwa realizacji usługi badawczej pn.: 
„Przyrodniczo-ekonomiczny monitoring naturalnej i sztucznej regeneracji lasu w Nadleśnictwie Pisz po huraganie w 2002 r.; III etap” 
(EO.5001.14.1.2018) 

l Decyzja nr 196 z dnia  29 października 2018 r. w sprawie zlecenia Uniwersytetowi Rolniczemu im. Hugona Kołłątaja w Krakowie reali-
zacji usługi badawczej pn.: „Mobilny automat do leśnych prac odnowieniowych oraz zalesiania terenów porolnych i rekultywowanych 
(RoboFoR)” (EO.5001.15.1.2018) 

l Decyzja nr 197 z dnia 29 października 2018 r. w sprawie zlecenia Instytutowi Badawczemu Leśnictwa realizacji usługi badawczej pn.: 
„Opracowanie zasad postępowania hodowlano-ochronnego w drzewostanach I i II generacji na gruntach porolnych” (EO.5001.16.1.2018) 

l Decyzja nr 198 z dnia 29 października 2018 r. w sprawie zmiany składu Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego 
„Puszcza Niepołomicka” (ZE.7160.4.1.2018)

l Decyzja nr 199 z dnia 31 października 2018 r. w sprawie zmiany Decyzji nr 145 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia  
20 lipca 2018 r. (ZP.720.8.5.2018)

l Decyzja nr 200 z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie czasowego udostępnienia środków związanych z funduszem leśnym Nadleś- 
nictwu Miastko (RDLP w Szczecinku) (EP.363.8.2018) 

l Decyzja nr 201 z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie czasowego udostępnienia środków związanych z funduszem leśnym Nadleś- 
nictwu Szczecinek (RDLP w Szczecinku) (EP.363.8.2018) 

l Decyzja nr 202 z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie czasowego udostępnienia środków związanych z funduszem leśnym Nadleś- 
nictwu Tychowo (RDLP w Szczecinku) (EP.363.8.2018) 

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
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ZARZĄDZENIE NR 75
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 26 października 2018 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 42 z dnia 22 czerwca 2018 r. 
w sprawie powołania stałego zespołu ds. wdrożenia i rozwoju systemu 

elektronicznego zarządzania dokumentacją EZD PUW w PGL LP

EI.0441.3.1.2018

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, zwanego dalej „Statutem” – w wykona-
niu zadania Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, określo-
nego w art. 33 ust. 3 pkt 33 ustawy o lasach, mając na względzie, że 
postanowienie §10 Statutu4 stwarza możliwość powoływania przez 
Dyrektora Generalnego doraźnych zespołów doradczych dla określo-
nych spraw i problemów z zakresu działalności Lasów Państwowych 
oraz określania zasad i trybu działania takich zespołów – postana-
wiam, co następuje:

§ 1
§ 1 Zarządzenia otrzymuje brzmienie:
„Powołuję stały zespół zadaniowy ds. wdrożenia i rozwoju 

systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją EZD PUW, 
zwany dalej Zespołem, w składzie:

1. Agnieszka Świech – Wydział Informatyki DGLP – przewodni-
cząca

2. Marek Wirowski – Wydział Informatyki DGLP
3. Tomasz Wisłocki – Wydział Innowacji  i Organizacji DGLP
4. Karol Szlachta – RDLP w Krakowie
5. Agnieszka Janusz – RDLP w Łodzi
6. Michał Mrówczyński – RDLP w Warszawie”.

§ 2
W § 2 dodano treść:
„9. podejmowanie działań wspierających rozwój, bieżącą pracę, 

wymianę doświadczeń w systemie EZD poprzez współpracę 
z Podlaskim Urzędem Wojewódzkim oraz korzystanie z bazy 
wiedzy PUW znajdującej się na portalu ezd.gov.pl;

10. współpraca z Państwowym Instytutem Badawczym NASK w 
zakresie projektu nowego systemu elektronicznego zarza-
dzania dokumentacją EZD RP”.

§ 3
Zarządzanie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Andrzej Konieczny

1 Art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2017 r. poz. 788) 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 Art. 33 ust. 3 pkt 3 ustawy o lasach (tamże) stanowi, że Dyrektor Generalny w szczególności inicjuje, organizuje oraz koordynuje przedsięwzięcie na rzecz ochrony 
lasów, racjonalnej gospodarki leśnej i rozwoju leśnictwa.

4 § 10 Statutu Lasów Państwowych stanowi, że „Dyrektor Generalny może powoływać inne, stałe lub doraźnie zespoły doradcze dla określonych spraw i problemów z 
zakresu działalności Lasów Państwowych oraz określać zasady i tryb działania takich zespołów”.
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ZARZĄDZENIE NR 76
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 21 listopada 2018 r.

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

GS.0210.6.2018

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 
załącznika nr 2 do Zarządzenie 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 Państwowych 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 – Jan Paraniak (RDLP we Wrocławiu)
3. Członek – Adam Jamka (emerytowany pracownik RDLP w 

Radomiu).

§ 2
Do zadań komisji należy przeprowadzenie w dniu 30 listopada 

2018 r. egzaminu wobec kandydatów do pracy w Straży Leśnej po 
przebytym centralnym kursie podstawowym organizowanym w 
terminie 20–28 października 2018 r. i 18–30 listopada 2018 r. przez 

Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych w Warszawie na terenie 
RDLP w Radomiu na podstawie Decyzji nr 186 Dyrektora General-
nego Lasów Państwowych z dnia 9 października 2018 r w sprawie 
organizacji kursu podstawowego dla kandydatów do pracy w Straży 
Leśnej (znak: GS.0210.4.2018).

§ 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. Andrzej Konieczny

1 Art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach  (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 788 ze zm.) stanowi, że „Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy 
pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych”. 

2 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego został nadany Zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r. 
w sprawie nadania Statutu PGL Lasy Państwowe; § 6 Statutu 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 § 1 i § 2 załącznika nr 2 do Zarządzenie 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 odrębnego zarządzenia. 
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ZARZĄDZENIE NR 77
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 23 listopada 2018 r.

w sprawie powołania zespołu ds. przygotowania opisu przedmiotu zamówienia 
na potrzeby centralnego systemu antywirusowego dla PGL LP

EI.0441.26.2018

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, zwanego dalej Statutem – w wykona-
niu zadania Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, określo-
nego w art. 33 ust. 3 pkt 33 ustawy o lasach, mając na względzie, że 
postanowienie § 10 Statutu4 stwarza możliwość powoływania przez 
Dyrektora Generalnego doraźnych zespołów doradczych dla określo-
nych spraw i problemów z zakresu działalności Lasów Państwowych 
oraz określania zasad i trybu działania takich zespołów – postana-
wiam, co następuje:

§ 1
Powołuję zespół zadaniowy ds. przygotowania OPZ oraz 

projektu umowy ramowej, zwany dalej Zespołem, w składzie:
1. Przemysław Galas – Wydział Informatyki DGLP – przewodni-

czący
2. Michał Mrówczyński – RDLP Warszawa
3. Dariusz Wilczyński  – RDLP Kraków
4. Krzysztof Kielar – RDLP Krosno 
5. Piotr Smorąg – RDLP Szczecin, Nadleśnictwo Barlinek.

§ 2
Zakres prac Zespołu obejmuje:
1) przygotowanie Opisu Przedmiotu Zamówienia na centralny 

system antywirusowy dla PGL LP,
2) przygotowanie projektu umowy ramowej na zakup licencji dla 

jednostek PGL LP.

§ 3
Członkowie Zespołu podporządkowani są organizacyjno-praw-

nie Dyrektorowi Generalnemu Lasów Państwowych.

§ 4
1. Zespół działa w formie spotkań roboczych.
2. W okresach pomiędzy spotkaniami roboczymi niezbędne prace 

realizowane są zdalnie w miejscu zatrudnienia członków 
Zespołu.

3. Spotkania Zespołu zwoływane są na wniosek przewodniczą-
cego Zespołu.

4. Pracami Zespołu kieruje przewodniczący, który przydziela 
członkom Zespołu zadania i rozlicza członków z ich realizacji.

5. Przewodniczący może wnioskować do Dyrektora Generalnego 
Lasów Państwowych o włączenie do prac Zespołu ekspertów 
spoza LP oraz pracowników jednostek organizacyjnych LP za 
zgodą kierowników tych jednostek.  

6. Prace Zespołu zakończą się w terminie do 31 marca 2019 r.

§ 5
Koszty funkcjonowania Zespołu obciążają Dyrekcję Generalną 

Lasów Państwowych.

§ 6
Kierownicy jednostek zatrudniających członków Zespołu zapew-

niają właściwą organizację pracy w celu umożliwienia realizacji 
zadań przez członków Zespołu. 

§ 7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY 
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Andrzej Konieczny

1 Art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2017 r. poz. 788) 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 Art. 33 ust. 3 pkt 3 ustawy o lasach (tamże) stanowi, że Dyrektor Generalny w szczególności inicjuje, organizuje oraz koordynuje przedsięwzięcie na rzecz ochrony 
lasów, racjonalnej gospodarki leśnej i rozwoju leśnictwa.

4 § 10 Statutu Lasów Państwowych stanowi, że „Dyrektor Generalny może powoływać inne, stałe lub doraźnie zespoły doradcze dla określonych spraw i problemów z 
zakresu działalności Lasów Państwowych oraz określać zasady i tryb działania takich zespołów.
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DECYZJA NR 193
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 23 października 2018 r.

w sprawie przeznaczenia środków związanych z funduszem leśnym na koszty udrażniania dróg publicznych  
w zakresie wspomagania administracji publicznej 

w związku z wystąpieniem stanu siły wyższej o zasięgu ponadlokalnym

ZI.0302.22.2018

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.  
o lasach1, zwanej dalej ustawą o lasach, w związku z § 6 Statutu 
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe2 – w 
wykonaniu zadań Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, 
wynikających z uprawnień i obowiązków Dyrektora Generalnego 
Lasów Państwowych, określonych w:

1) art. 33 ust. 3 pkt 3 ustawy o lasach, stanowiącym m.in., że 
Dyrektor Generalny Lasów Państwowych inicjuje, organizuje 
oraz koordynuje przedsięwzięcia na rzecz ochrony lasu, 
racjonalnej gospodarki leśnej;

2) art. 33 ust. 3 pkt 8 ustawy o lasach, stanowiącym, że 
Dyrektor Generalny Lasów Państwowych organizuje 
wspólne przedsięwzięcia jednostek organizacyjnych Lasów 
Państwowych;

3) art. 56 ust. 2 ustawy o lasach, stanowiącym, że Dyrektor 
Generalny Lasów Państwowych dysponuje środkami związa-
nymi z funduszem leśnym;

4) art. 3 ust. 5 ustawy o finansowaniu infrastruktury transportu 
lądowego3 stanowi, że budowa, przebudowa, remont, utrzy-
manie i ochrona dróg publicznych mogą być realizowane 
przy udziale środków rzeczowych i pieniężnych świadczo-
nych przez jednostki organizacyjne nieposiadające osobo-
wości prawnej –

– mając na względzie:
(1) postanowienia Decyzji nr 211 Dyrektora Generalnego Lasów 

Państwowych z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie konkrety-
zacji i uszczegółowienia postępowania nadzwyczajnego w 
związku z wystąpieniem w dniu 11 i 12 sierpnia 2017 r. w 
Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (dalej 
Lasy Państwowe lub LP) stanu siły wyższej o zasięgu ponad-
lokalnym (zn. ZM.800.19.2017) – zwanej dalej decyzją nr 
211/2017;

(2) postanowienia § 3 Decyzji nr 306 Dyrektora Generalnego 
Lasów Państwowych z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie 
uszczegółowienia nadzwyczajnego postępowania dotyczą-
cego wykorzystania środków związanych z funduszem 
leśnym, przeznaczonych na koszty udrażniania dróg publicz-
nych w zakresie wspomagania administracji publicznej, w 
związku z wystąpieniem stanu siły wyższej o zasięgu ponad-
lokalnym (zn. EI.770.28.2017); 

(5) wystąpienie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w 
Toruniu z dnia 17 września 2018 r. –

– postanawiam, co następuje:

§ 1
W wykonaniu § 3 ust. 2 Decyzji nr 306 Dyrektora Generalnego 

Lasów Państwowych z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie uszcze-
gółowienia nadzwyczajnego postępowania dotyczącego wykorzysta-
nia środków związanych z funduszem leśnym, przeznaczonych na 
koszty udrażniania dróg publicznych w zakresie wspomagania admi-
nistracji publicznej, w związku z wystąpieniem stanu siły wyższej o 
zasięgu ponadlokalnym, przyjmuje się do realizacji w roku gospodar-
czym 2018 wniosek w zakresie udrażniania dróg publicznych o dofi-
nansowanie środkami związanymi z funduszem leśnym z terenu 
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu.

§ 2
1. Przyjmuje się do realizacji wniosek Nadleśnictwa Rytel, doty-

czący zadania: „Remont drogi powiatowej nr 2627G Rytel-
-Raciąż”, planowanego do wykonania wspólnie z Powiatem 
Chojnickim i Powiatem Tucholskim. Wartość dofinansowania 
środkami związanymi z funduszem leśnym wynosi 800 000 zł.

§ 3
Przedsięwzięcie zatwierdzone do realizacji niniejszą decyzją 

podlega systematycznemu nadzorowaniu, dotyczącemu postępu 
realizacji przedsięwzięcia wspólnego, w tym kontroli funkcjonalnej 
nadleśnictwa w trakcie realizowania przedsięwzięcia.

§ 4
1. Rozrachunki wydatków środków związanych z funduszem 

leśnym, poniesione z tytułu zadania, o którym mowa w § 2, 
należy rozliczyć na podstawie sporządzonych not księgowych, 
zgodnie z procedurą określoną w zarządzeniu o planie finan-
sowo-gospodarczym.

2. Wskazana w § 1 regionalna dyrekcja Lasów Państwowych, 
przed przesłaniem do DGLP ww. not księgowych, jest obowią-
zana do ich przeanalizowania pod względem merytorycznym i 
finansowym, kwitując tę analizę w piśmie przewodnim.

§ 5
Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem podjęcia.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH 
dr inż. Andrzej Konieczny

1 Art. 33. 1. ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2017 r. poz.788 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 Art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. Nr 267 poz. 2251 z późn. zmian.) stanowi, że budowa, prze-
budowa, remont, utrzymanie i ochrona dróg publicznych mogą być realizowane przy udziale środków rzeczowych i pieniężnych świadczonych przez osoby fizyczne 
i osoby prawne, krajowe i zagraniczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, w tym w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.
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DECYZJA NR 194
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 29 października 2018 r.

w sprawie zlecenia Instytutowi Dendrologii Polskiej Akademii Nauk 
realizacji usługi badawczej pn.: 

„Długoterminowe przechowywanie nasion dębu szypułkowego (Quercus robur L.)”

EO.5001. 13.1.2018

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 Zarządze-
nia 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 pn.: „Długoterminowe przechowy-

wanie nasion dębu szypułkowego (Quercus robur L.)” należy 
zlecić Instytutowi Dendrologii Polskiej Akademii Nauk zgodnie z 
ustalonym poniżej okresem i kosztami realizacji oraz na warun-
kach, które zostaną określone w umowie:
a) okres realizacji badań – około 60 miesięcy,
b) koszty planowane ogółem – 3 200 000 zł brutto, w tym na 

2018 rok  – 123 000 zł brutto.

2. Ustalono przewidywane wykorzystanie uzyskanych w ramach 
realizacji ww. usługi badawczej wyników badań przez jednostki 
organizacyjne Lasów Państwowych 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. Andrzej Konieczny

1 Art. 33. ust. 1 ustawy o lasach z 28 września 1991 r o lasach (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 788 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 
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 2017 r. poz. 788 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 (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 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, określo-
nymi 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 wyna-
grodzenia 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 195
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 29 października 2018 r.

w sprawie zlecenia Instytutowi Badawczemu Leśnictwa realizacji usługi badawczej pn.: 
„Przyrodniczo-ekonomiczny monitoring naturalnej i sztucznej regeneracji lasu 

w Nadleśnictwie Pisz po huraganie w 2002 r.; III etap”

EO.5001.14.1.2018

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 Zarządze-
nia 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 pn.: „Przyrodniczo-ekonomiczny 
monitoring naturalnej i sztucznej regeneracji lasu w Nadleśnic-
twie Pisz po huraganie w 2002 r.; III etap” należy zlecić Instytu-
towi Badawczemu Leśnictwa zgodnie z ustalonym poniżej 
okresem i kosztami realizacji oraz na warunkach, które zostaną 
określone w umowie:
a) okres realizacji badań – około 53 miesiące,
b) koszty planowane ogółem – 1 500 000 zł brutto, w tym  na 

2018 rok  – 76 863 zł brutto.

2. Ustalono przewidywane wykorzystanie uzyskanych w ramach 
realizacji ww. usługi badawczej wyników badań przez jednostki 
organizacyjne Lasów Państwowych 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. Andrzej Konieczny

1 Art. 33. ust. 1 ustawy o lasach z 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 788 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 
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 2017 r. poz. 788 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 (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 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, określo-
nymi 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 wyna-
grodzenia 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 196
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia  29 października 2018 r.

w sprawie zlecenia Uniwersytetowi Rolniczemu im. Hugona Kołłątaja w Krakowie realizacji usługi badawczej pn.: 
„Mobilny automat do leśnych prac odnowieniowych oraz zalesiania terenów porolnych i rekultywowanych (RoboFoR)”

EO.5001.15.1.2018

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 Zarządze-
nia 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 pn.: „Mobilny automat do leśnych 
prac odnowieniowych oraz zalesiania terenów porolnych i rekul-
tywowanych (RoboFoR)” należy zlecić  Uniwersytetowi Rolni-
czemu im. Hugona Kołłątaja w Krakowie zgodnie z ustalonym 
poniżej okresem i kosztami realizacji oraz na warunkach, które 
zostaną określone w umowie:
a) okres realizacji badań – około 36 miesięcy,
b) koszty planowane ogółem – 3 907 562 zł brutto, w tym  na 

2019 rok  – 1 246 039 zł brutto.

2. Ustalono przewidywane wykorzystanie uzyskanych w ramach 
realizacji ww. usługi badawczej wyników badań przez jednostki 
organizacyjne Lasów Państwowych 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. Andrzej Konieczny

1 Art. 33. ust.1 ustawy o lasach z 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 788 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 
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 2017 r. poz. 788 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 (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) 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 rozpo-
rządzeniu (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 197
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 29 października 2018 r.

w sprawie zlecenia Instytutowi Badawczemu Leśnictwa realizacji usługi badawczej pn.: 
„Opracowanie zasad postępowania hodowlano-ochronnego 

w drzewostanach I i II generacji na gruntach porolnych”

EO.5001.16.1.2018

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 Zarządze-
nia 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 pn.: „Opracowanie zasad postępo-
wania hodowlano-ochronnego w drzewostanach I i II generacji 
na gruntach porolnych” należy zlecić Instytutowi Badawczemu 
Leśnictwa zgodnie z ustalonym poniżej okresem i kosztami reali-
zacji oraz na warunkach, które zostaną określone w umowie:
a) okres realizacji badań – około 24 miesiące,
b) koszty planowane ogółem – 2 345 814 zł brutto, w tym na 

2019 rok  – 1 176 597 zł brutto.

2. Ustalono przewidywane wykorzystanie uzyskanych w ramach 
realizacji ww. usługi badawczej wyników badań przez jednostki 
organizacyjne Lasów Państwowych 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. Andrzej Konieczny 

1 Art. 33. ust. 1 ustawy o lasach z 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 788 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 
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 2017 r. poz. 788 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 (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) 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 rozpo-
rządzeniu (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 198
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

 
z dnia 29 października 2018 r. 

w sprawie zmiany składu Rady Naukowo-Społecznej 
Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Puszcza Niepołomicka”

ZE.7160.4.1.2018

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 art. 13b 
ust. 4 ustawy o lasach3 – postanawiam, co następuje:

§ 1
Na wniosek Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwo-

wych w Krakowie zmieniam skład Rady Naukowo-Społecznej Leś-
nego Kompleksu Promocyjnego „Puszcza Niepołomicka” w 
następujący sposób:

1. Odwołuję ze składu Rady Panią Bożenę Kotońską – byłą 
Regionalną Konserwator Przyrody w Krakowie.

2. Powołuję w skład Rady Pana Rafała Rosteckiego – Regio-
nalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie.

§ 2
Skład osobowy Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu 

Promocyjnego „Puszcza Niepołomicka” powołanej decyzją nr 8 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 4 lutego 2015 r., 
zmieniony decyzją nr 299 Dyrektora Generalnego Lasów Państwo-
wych z dnia 21 listopada 2017 r., nie ulega innym zmianom. 

§ 3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Andrzej Konieczny

1 Art. 33. 1. ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 788) stanowi, że „Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy dyrek-
torów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych”. Art. 13b. 4. niniejszej ustawy stanowi, że „Dla każdego leśnego kompleksu promocyjnego Dyrektor Generalny 
powołuje radę naukowo-społeczną, do której należy inicjowanie oraz ocena realizacji działań podejmowanych w leśnym kompleksie promocyjnym”. 

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 wykonywaniu 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. 13b. 4. ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 788) stanowi, że „Dla każdego leśnego kompleksu promocyjnego Dyrektor Generalny 
powołuje radę naukowo-społeczną, do której należy inicjowanie oraz ocena realizacji działań podejmowanych w leśnym kompleksie promocyjnym”.

DECYZJA  NR 200
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 16 listopada 2018 r.

w sprawie czasowego udostępnienia środków związanych 
z funduszem leśnym Nadleśnictwu Miastko (RDLP w Szczecinku)

EP.363.8.2018

1 Art. 33 ust.1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 788 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.

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy o lasach1, w związku z § 6 
Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe2 – 
w wykonaniu zadań wynikających z uprawnień i obowiązków 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, określonych w:

1) art. 56 ust. 2 ustawy o lasach, stanowiącym, że Dyrektor 
Generalny Lasów Państwowych dysponuje środkami związa-
nymi z funduszem leśnym;

2) art. 33 ust. 3 pkt 7 ustawy o lasach, stanowiącym, że Dyrektor 
Generalny Lasów Państwowych wyrównuje niedobory 
środków finansowych w nadleśnictwach i regionalnych dyrek-
cjach Lasów Państwowych, wynikające ze zróżnicowanych 
warunków gospodarki leśnej –

– mając na względzie:
(1) zapis art. 58 ust. 1 ustawy o lasach, zgodnie z którym środki 

funduszu leśnego przeznacza się dla nadleśnictw na wyrów-
nywanie niedoborów powstających przy realizacji zadań:  
1) gospodarki leśnej, 2) dotyczących administracji publicznej 
w zakresie leśnictwa;

(2) sygnalizowaną konieczność zapłaty większej, niż wcześniej 
deklarowanych (za lata 2013–2017) kwot podatku od nieru-
chomości za grunty wykorzystywane przez operatorów 
napowietrznych linii elektroenergetycznych i wynikającą z 
tego faktu możliwość powstania czasowego niedoboru środ-
ków finansowych w Nadleśnictwie Miastko, w związku z 
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brakiem własnych środków obrotowych na sfinansowanie 
zobowiązań z tytułu wykonywania bieżących zadań, w tym z 
zakresu gospodarki leśnej –

– postanawiam, co następuje: 

§ 1
W sytuacji zagrożenia czasową utratą płynności finansowej i 

braku możliwości prowadzenia planowej gospodarki leśnej Nadleś-
niczy Nadleśnictwa Miastko, za pośrednictwem Dyrektora Regional-
nej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku, wystąpi do 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z wnioskiem o czasowe 
udostępnienie środków związanych z funduszem leśnym, opracowa-
nym według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej decyzji. 
(Załącznika nr 1 nie drukujemy – przyp. red.)

§ 2
1. Wniosek, o którym mowa w § 1, po wpłynięciu do Dyrekcji Gene-

ralnej Lasów Państwowych, przekazywany jest do wydziału 
właściwego ds. planowania, który koordynuje dalsze prace zwią-
zane z jego opracowaniem.

2. Po akceptacji wniosku przez Dyrektora Generalnego Lasów 
Państwowych, wydział właściwy ds. planowania przygotuje 
porozumienie w sprawie czasowego udostępnienia środków 
związanych z funduszem leśnym wg wzoru stanowiącego suple-
ment nr 3 do wniosku, o którym mowa w § 1, i przekaże drogą 
służbową, celem podpisania przez Nadleśniczego Nadleśnictwa 
Miastko, a następnie przez Dyrektora Regionalnej Dyrekcji 
Lasów Państwowych w Szczecinku i w dalszej kolejności Dyrek-
tora Generalnego Lasów Państwowych.

3. Porozumienie, po podpisaniu przez Dyrektora Generalnego 
Lasów Państwowych, podlega rejestracji w wydziale właściwym 
ds. planowania Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych i prze-
kazaniu poszczególnych egzemplarzy stronom – dwa egzem-
plarze otrzymuje Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w 
Szczecinku, w tym jeden dla Nadleśnictwa Miastko i po jednym 
egzemplarzu do wydziałów Dyrekcji Generalnej Lasów Państwo-
wych właściwych ds. księgowości i planowania.

4. Wydział właściwy ds. księgowości Dyrekcji Generalnej Lasów 
Państwowych przekazuje środki na rachunek Regionalnej Dyrekcji 
Lasów Państwowych w Szczecinku, a Regionalna Dyrekcja 
niezwłocznie po ich otrzymaniu – na rachunek Nadleśnictwa Miastko.
 

§ 3
1. Rozliczenie środków otrzymanych w ramach czasowego 

udostępnienia środków związanych z funduszem leśnym nastę-
puje w terminie określonym w porozumieniu, o którym mowa w  
§ 2 ust. 2.

2. Zobowiązuje się Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwo-
wych w Szczecinku do monitorowania bieżącej kondycji finan-
sowej Nadleśnictwa Miastko i spowodowanie zwrotu na 
rachunek właściwy w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych 
części lub całości środków czasowo udostępnionych z funduszu 
leśnego, w terminie wcześniejszym, niż wskazany w porozu-
mieniu, o którym mowa w § 2 ust. 2, w sytuacji poprawy płyn-
ności finansowej nadleśnictwa.

3. W sytuacji braku możliwości zwrotu czasowo udostępnionych 
środków związanych z funduszem leśnym w terminie wskazanym 
w porozumieniu, o którym mowa w § 2 ust. 2, Nadleśnictwo Miastko, 
za pośrednictwem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w 
Szczecinku, może wystąpić z wnioskiem do Dyrektora General-
nego Lasów Państwowych o zmianę terminu zwrotu środków.

4. Akceptacja Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w przed-
miocie wniosku, o którym mowa w ust. 3,  stanowi podstawę do 
zawarcia aneksu do porozumienia, o którym mowa w § 2 ust. 2. 

§ 4
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania. 

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Andrzej Konieczny

DECYZJA NR 201
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 16 listopada 2018 r.

w sprawie czasowego udostępnienia środków związanych z funduszem leśnym 
Nadleśnictwu Szczecinek (RDLP w Szczecinku)

EP.363.8.2018

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy o lasach1, w związku z § 6 
Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe2 – 
w wykonaniu zadań wynikających z uprawnień i obowiązków 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, określonych w:

1) art. 56 ust. 2 ustawy o lasach, stanowiącym, że Dyrektor 
Generalny Lasów Państwowych dysponuje środkami związa-
nymi z funduszem leśnym;

2) art. 33 ust. 3 pkt 7 ustawy o lasach, stanowiącym, że Dyrektor 
Generalny Lasów Państwowych wyrównuje niedobory 

środków finansowych w nadleśnictwach i regionalnych dyrek-
cjach Lasów Państwowych, wynikające ze zróżnicowanych 
warunków gospodarki leśnej – 

– mając na względzie:
(1) zapis art. 58 ust. 1 ustawy o lasach, zgodnie z którym środki 

funduszu leśnego przeznacza się dla nadleśnictw na wyrów-
nywanie niedoborów powstających przy realizacji zadań:  
1) gospodarki leśnej, 2) dotyczących administracji publicznej 
w zakresie leśnictwa;

1 Art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 788 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.
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(2) sygnalizowaną konieczność zapłaty większej, niż wcześniej 
deklarowanych (za lata 2013–2017) kwot podatku od nieru-
chomości za grunty wykorzystywane przez operatorów 
napowietrznych linii elektroenergetycznych i wynikającą z 
tego faktu możliwość powstania czasowego niedoboru 
środków finansowych w Nadleśnictwie Szczecinek, w 
związku z brakiem własnych środków obrotowych na sfinan-
sowanie zobowiązań z tytułu wykonywania bieżących zadań, 
w tym z zakresu gospodarki leśnej –

– postanawiam, co następuje: 

§ 1
W sytuacji zagrożenia czasową utratą płynności finansowej i 

braku możliwości prowadzenia planowej gospodarki leśnej Nadleś-
niczy Nadleśnictwa Szczecinek, za pośrednictwem Dyrektora Regio-
nalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku, wystąpi do 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z wnioskiem o czasowe 
udostępnienie środków związanych z funduszem leśnym, opracowa-
nym według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.  
(Załącznika nr 1 nie drukujemy – przyp. red.)

§ 2
1. Wniosek, o którym mowa w § 1, po wpłynięciu do Dyrekcji Gene-

ralnej Lasów Państwowych, przekazywany jest do wydziału 
właściwego ds. planowania, który koordynuje dalsze prace zwią-
zane z jego opracowaniem.

2. Po akceptacji wniosku przez Dyrektora Generalnego Lasów 
Państwowych, wydział właściwy ds. planowania przygotuje 
porozumienie w sprawie czasowego udostępnienia środków 
związanych z funduszem leśnym wg wzoru stanowiącego suple-
ment nr 3 do wniosku, o którym mowa w § 1, i przekaże drogą 
służbową, celem podpisania przez Nadleśniczego Nadleśnictwa 
Szczecinek, a następnie przez Dyrektora Regionalnej Dyrekcji 
Lasów Państwowych w Szczecinku i w dalszej kolejności Dyrek-
tora Generalnego Lasów Państwowych.

3. Porozumienie, po podpisaniu przez Dyrektora Generalnego 
Lasów Państwowych, podlega rejestracji w wydziale właściwym 
ds. planowania Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych i prze-
kazaniu poszczególnych egzemplarzy stronom – dwa egzem-
plarze otrzymuje Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w 

Szczecinku, w tym jeden dla Nadleśnictwa Szczecinek i po 
jednym egzemplarzu do wydziałów Dyrekcji Generalnej Lasów 
Państwowych właściwych ds. księgowości i planowania.

4. Wydział właściwy ds. księgowości Dyrekcji Generalnej Lasów 
Państwowych przekazuje środki na rachunek Regionalnej 
Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku, a Regionalna 
Dyrekcja niezwłocznie po ich otrzymaniu – na rachunek Nadleś- 
nictwa Szczecinek.
 

§ 3
1. Rozliczenie środków otrzymanych w ramach czasowego 

udostępnienia środków związanych z funduszem leśnym nastę-
puje w terminie określonym w porozumieniu, o którym mowa w  
§ 2 ust. 2.

2. Zobowiązuje się Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwo-
wych w Szczecinku do monitorowania bieżącej kondycji finan-
sowej Nadleśnictwa Szczecinek i spowodowanie zwrotu na 
rachunek właściwy w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych 
części lub całości środków czasowo udostępnionych z funduszu 
leśnego, w terminie wcześniejszym, niż wskazany w porozu-
mieniu, o którym mowa w § 2 ust. 2, w sytuacji poprawy płyn-
ności finansowej nadleśnictwa.

3. W sytuacji braku możliwości zwrotu czasowo udostępnionych 
środków związanych z funduszem leśnym w terminie wska-
zanym w porozumieniu, o którym mowa w § 2 ust. 2, Nadleś- 
nictwo Szczecinek, za pośrednictwem Regionalnej Dyrekcji 
Lasów Państwowych w Szczecinku, może wystąpić z wnioskiem 
do Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych o zmianę 
terminu zwrotu środków.

4. Akceptacja Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w przed-
miocie wniosku, o którym mowa w ust. 3,  stanowi podstawę do 
zawarcia aneksu do porozumienia, o którym mowa w § 2 ust. 2. 

§ 4
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Andrzej Konieczny

DECYZJA NR 202
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 16 listopada 2018 r.

w sprawie czasowego udostępnienia środków związanych z funduszem leśnym 
Nadleśnictwu Tychowo (RDLP w Szczecinku)

EP.363.8.2018

1 Art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 788 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.

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy o lasach1, w związku z § 6 
Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe2 – 
w wykonaniu zadań wynikających z uprawnień i obowiązków 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, określonych w:

1) art. 56 ust. 2 ustawy o lasach, stanowiącym, że Dyrektor 
Generalny Lasów Państwowych dysponuje środkami związa-
nymi z funduszem leśnym;

2) art. 33 ust. 3 pkt 7 ustawy o lasach, stanowiącym, że Dyrektor 
Generalny Lasów Państwowych wyrównuje niedobory środków 

finansowych w nadleśnictwach i regionalnych dyrekcjach 
Lasów Państwowych, wynikające ze zróżnicowanych 
warunków gospodarki leśnej –

– mając na względzie:
(1) zapis art. 58 ust. 1 ustawy o lasach, zgodnie z którym środki 

funduszu leśnego przeznacza się dla nadleśnictw na wyrów-
nywanie niedoborów powstających przy realizacji zadań:  
1) gospodarki leśnej, 2) dotyczących administracji publicznej 
w zakresie leśnictwa;
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(2) sygnalizowaną konieczność zapłaty większej, niż wcześniej 
deklarowanych (za lata 2013–2017) kwot podatku od nieru-
chomości za grunty wykorzystywane przez operatorów 
napowietrznych linii elektroenergetycznych i wynikającą z 
tego faktu możliwość powstania czasowego niedoboru 
środków finansowych w Nadleśnictwie Tychowo, w związku 
z brakiem własnych środków obrotowych na sfinansowanie 
zobowiązań z tytułu wykonywania bieżących zadań, w tym z 
zakresu gospodarki leśnej –

– postanawiam, co następuje: 

§ 1
W sytuacji zagrożenia czasową utratą płynności finansowej i 

braku możliwości prowadzenia planowej gospodarki leśnej Nadleś-
niczy Nadleśnictwa Tychowo, za pośrednictwem Dyrektora Regio-
nalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku, wystąpi do 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z wnioskiem o 
czasowe udostępnienie środków związanych z funduszem leśnym, 
opracowanym według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniej-
szej decyzji. (Załącznika nr 1 nie drukujemy – przyp. red.)

§ 2
1. Wniosek, o którym mowa w § 1, po wpłynięciu do Dyrekcji Gene-

ralnej Lasów Państwowych, przekazywany jest do wydziału 
właściwego ds. planowania, który koordynuje dalsze prace zwią-
zane z jego opracowaniem.

2. Po akceptacji wniosku przez Dyrektora Generalnego Lasów 
Państwowych wydział właściwy ds. planowania przygotuje poro-
zumienie w sprawie czasowego udostępnienia środków związa-
nych z funduszem leśnym wg wzoru stanowiącego suplement  
nr 3 do wniosku, o którym mowa w § 1, i przekaże drogą służ-
bową, celem podpisania przez Nadleśniczego Nadleśnictwa 
Tychowo, a następnie przez Dyrektora Regionalnej Dyrekcji 
Lasów Państwowych w Szczecinku i w dalszej kolejności Dyrek-
tora Generalnego Lasów Państwowych.

3. Porozumienie, po podpisaniu przez Dyrektora Generalnego 
Lasów Państwowych, podlega rejestracji w wydziale właściwym 
ds. planowania Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych i prze-
kazaniu poszczególnych egzemplarzy stronom – dwa egzem-
plarze otrzymuje Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w 
Szczecinku, w tym jeden dla Nadleśnictwa Tychowo i po jednym 
egzemplarzu do wydziałów Dyrekcji Generalnej Lasów Państwo-
wych właściwych ds. księgowości i planowania.

4. Wydział właściwy ds. księgowości Dyrekcji Generalnej Lasów 
Państwowych przekazuje środki na rachunek Regionalnej 
Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku, a Regionalna 
Dyrekcja niezwłocznie po ich otrzymaniu – na rachunek Nadleś- 
nictwa Tychowo.
 

§ 3
1. Rozliczenie środków otrzymanych w ramach czasowego 

udostępnienia środków związanych z funduszem leśnym nastę-
puje w terminie określonym w porozumieniu,
o którym mowa w § 2 ust. 2.

2. Zobowiązuje się Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwo-
wych w Szczecinku do monitorowania bieżącej kondycji finan-
sowej Nadleśnictwa Tychowo i spowodowanie zwrotu na 
rachunek właściwy w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych 
części lub całości środków czasowo udostępnionych z funduszu 
leśnego, w terminie wcześniejszym, niż wskazany w porozu-
mieniu, o którym mowa w § 2 ust. 2, w sytuacji poprawy płyn-
ności finansowej nadleśnictwa.

3. W sytuacji braku możliwości zwrotu czasowo udostępnionych 
środków związanych z funduszem leśnym w terminie wska-
zanym w porozumieniu, o którym mowa w § 2 ust. 2, Nadleś- 
nictwo Tychowo, za pośrednictwem Regionalnej Dyrekcji Lasów 
Państwowych w Szczecinku, może wystąpić z wnioskiem do 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych o zmianę terminu 
zwrotu środków.

4. Akceptacja Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w przed-
miocie wniosku, o którym mowa w ust. 3,  stanowi podstawę do 
zawarcia aneksu do porozumienia, o którym mowa w § 2 ust. 2. 

§ 4
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania. 

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Andrzej Konieczny
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NIERUCHOMOŚCI ZBYWANE I NABYWANE
przez Skarb Państwa – Lasy Państwowe

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Kraków
Nadleśnictwo Nawojowa

Zgodnie z Ramowymi wytycznymi w sprawie zamian lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów 
Państwowych, zamian dokonywanych na podstawie przepisów art. 38e ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity: Dz. U.  
z 2017 r. poz. 788),  Nadleśnictwo Nawojowa podaje do publicznej wiadomości, że zamierza dokonać zamiany nieruchomości. Zgodę 
dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie na zamianę nadleśnictwo uzyskało 15 listopada 2018 r., znak sprawy: 
ZZ.2261.10.2018.

Informacja o zamiarze przeprowadzenia transakcji zamiany z dnia 27 listopada 2018 r.

Data zgody
na zamianę

Nieruchomości zbywane przez Lasy Państwowe

adres leśny adres administracyjny kategoria 
użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

15.11.2018 r.

03-16-1-01-1  -i -00 121004_2.0008.2404 Ls III 0,0300
(1/2 z 0,0600) 3,49

03-16-1-01-1  -h -00 121004_2.0008.2432 Ls III 0,1150
(1/2 z 0,2300) 12,35

03-16-1-01-1  -h -00 121004_2.0008.2433 Ls III 0,0475
(20/80 z 0,1900)   2,38

Razem: 0,1925 18,22

Nieruchomości nabywane przez Lasy Państwowe

właściciel adres administracyjny kategoria 
użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

Osoba 
fizyczna 121004_2.0008.2152/4

Ł V 0,0424
(1/2 z 0,0848)

15,85
Ls III 0,1236

(1/2 z 0,2472)

Razem: 15,85

Dopłata ze strony osoby fizycznej w wysokości 2,37 tys. zł.
                                                                            
     Nadleśniczy 

Nadleśnictwa Nawojowa
Tomasz Romanowski

Nawojowa, 27 listopada 2018 r.
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Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Olsztyn
Nadleśnictwo Młynary

Na podstawie art. 38e ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U.2017.788), Ramowych wytycznych w sprawie zamian lasów, gruntów 
i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych (pismo Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 grud-
nia 2012 r., zn. spr.: ZS-D-2141-11-2/12) oraz zgody dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 29 października 
2018 r., znak: ZS.2261.13.2018, Nadleśnictwo Młynary informuje o zamiarze przeprowadzenia transakcji zamiany nieruchomości: 

Data zgody
na zamianę

Nieruchomości zbywane przez Lasy Państwowe

adres leśny adres administracyjny kategoria 
użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

29.10.2018 r. 07-13-1-02-84-m-00 28-04-075-0012-3088/12 B 0,1001 10,400

Nieruchomości nabywane przez Lasy Państwowe

właściciel adres administracyjny kategoria 
użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

Osoba fizyczna 28-04-075-0012-3088/11 Bp 0,1001 10,400

Nadleśniczy 
           Nadleśnictwa Młynary
                            mgr inż. Andrzej Albiński 

Młynary, 8 listopada 2018 r. 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Poznań
Nadleśnictwo Konin

Zgodnie z Ramowymi wytycznymi w sprawie zamian lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów 
Państwowych, obowiązującymi od dnia 1 stycznia 2013 r., zamian dokonywanych na podstawie art. 38e ustawy z dnia 28 września 1991 r. o 
lasach (tekst jednolity Dz. U. z 13 listopada 2018 r. poz. 2129), Nadleśnictwo Konin informuje o zamiarze przeprowadzenia transakcji 
zamiany nieruchomości, na którą w dniu 16 marca 2018 r., ze zmianą w dniu 7 listopada 2018 r., uzyskało zgodę dyrektora Regionalnej 
Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu, zn. spr.: ZS.2261.8.2017. Transakcję zamierza się przeprowadzić w formie bezgotówkowej, 
tzn. bez dopłaty ze strony Lasów Państwowych.

Data zgody
na zamianę

Nieruchomości zbywane przez Lasy Państwowe

adres leśny adres administracyjny kategoria 
użytku

powierzchnia
(w ha) wartość

(w tys. zł)użytków 
i klas działki

16.03.2018 r.,  
zmieniona  

w dniu 7.11.2018 r.
09-09-1-04-10B-b-00 30-10-092-0015-173/6 B 0,0092 0,0092 1,58

Razem: 0,0092 1,58

Nieruchomości nabywane przez Lasy Państwowe

właściciel adres administracyjny kategoria 
użytku

powierzchnia
(w ha) wartość

(w tys. zł)użytków 
i klas działki

Osoba fizyczna 30-10-092-0015-175/5 Ls VI 0,0600 0,0600 2,02

Razem: 0,0600 2,02

 Nadleśniczy 
Nadleśnictwa Konin

                                                                                                   Waldemar Kubiak
Konin, 14 listopada 2018 r.
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Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Szczecin
Nadleśnictwo Łobez

Zgodnie z Ramowymi wytycznymi w sprawie zamian lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów 
Państwowych, zamian dokonywanych na podstawie przepisów art. 38e ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach ( Dz. U. z 2017 r.  
poz. 788 z późn. zm.), Nadleśnictwo Łobez informuje o zamiarze przeprowadzenia transakcji zamiany gruntów pomiędzy Nadleśnictwem 
Łobez a osobą fizyczną po otrzymaniu zgody dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie (pismo z dnia 12 czerwca 
2018 r., zn. spr.: ZS.2261.17.2017).

Informacja o zamiarze transakcji zamiany z dnia 15 listopada 2018 r.

Data zgody
na zamianę

Nieruchomości zbywane przez Lasy Państwowe

adres leśny adres administracyjny kategoria 
użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

12.06.2018 r. 10 -16 – 2 – 09 – 179m 321805_5.0022.179/5 Ls 0,6398 14 671,00

Nieruchomości nabywane przez Lasy Państwowe

właściciel adres administracyjny kategoria 
użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

Osoba fizyczna 321805_5.0011.129/1 LsV 0,7892 16 092,00

Różnica wartości nie podlega dopłacie przez Lasy Państwowe.
                                                         Nadleśniczy

                                           Wiesław Rymszewicz
Łobez, 15 listopada 2018 r.          

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Szczecinek
Nadleśnictwo Złocieniec

Na podstawie art. 38e ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2129 z późn. zm.), 
uwzględniając Ramowe wytyczne w sprawie zamian lasów, gruntów i innych  nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwo-
wych, wydane przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, oraz Wytyczne w sprawie zamian lasów, gruntów i innych nieruchomo-
ści znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych będących w zasięgu terytorialnego działania Regionalnej  Dyrekcji  Lasów 
Państwowych w Szczecinku, wydane przez dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku, Nadleśnictwo Złocieniec 
informuje o zamiarze przeprowadzenia transakcji zamiany z Gminą Ostrowice niżej wymienionych nieruchomości gruntowych. Zgoda na 
dokonanie zamiany nieruchomości została wydana w dniu 28 listopada 2018 r. przez dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych 
w Szczecinku (zn. spr.: ZS.2261.22.2018.KK).

Data zgody
na zamianę

Nieruchomości zbywane przez Lasy Państwowe

adres leśny adres administracyjny kategoria 
użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

28.11.2018 r. 11-22-1-01-69-bx-00 32-03-042-0015 
dz. ew. nr 69/6 Ls 0,1498 7 626,00

Razem: 0,1498 7 626,00 

Dokończenie na str. 19
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Nieruchomości nabywane przez Lasy Państwowe

właściciel adres administracyjny kategoria 
użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

Gmina Ostrowice 32-03-042-0008
dz. ew. nr 212 Dr 0,1384 7 726,00

Razem: 0,1384 7 726,00 

Nadleśniczy                            
Nadleśnictwa Złocieniec

                    Henryk  Kaczmarek

Złocieniec, 28 listopada 2018 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Toruń
Nadleśnictwo Włocławek

Działając na podstawie art. 38e ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2129), przy uwzględnieniu Ramowych 
wytycznych w sprawie zamian lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych, wytycznych 
wprowadzonych do stosowania przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych pismem z dnia 12 grudnia 2012 r., znak sprawy: ZS-D-
2141-11-2/12, oraz zgody dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu, wyrażonej w piśmie z dnia 22 listopada 2018 r., 
znak sprawy: ZS.2261.13.2018.AH, Nadleśnictwo Włocławek informuje o zamiarze przeprowadzenia transakcji zamiany nieruchomości  
z Gminą Lubanie w zakresie opisanym w tabelach:

Informacja o zamiarze dokonania transakcji zamiany z dnia 26 listopada 2018 r.

Data zgody
na zamianę

Nieruchomości zbywane przez Lasy Państwowe

adres leśny adres administracyjny kategoria 
użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość netto
(w tys. zł)

22.11.2018 r.

12-20-1-02-85-ax-00 041810_2 0008.25/4 dr 0,0545 4,90

12-20-1-02-85-bx-00 041810_2 0008.49/6 dr 0,0355 3,70

12-20-1-02-73-f-00 041810_2 0010.396/1 dr 0,2412 14,90

12-20-1-02-73-d-00 041810_2 0010.465/1 dr 0,4279 38,40

Razem: 0,7591 61,90

Nieruchomości nabywane przez Lasy Państwowe

właściciel adres administracyjny kategoria 
użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość netto
(w tys. zł)

Gmina Lubanie 041810_2 0010.194/2 dr 1,0161 63,00

Nadleśniczy
Nadleśnictwa Włocławek

Przemysław Jagiełło
Włocławek, 26 listopada 2018 r. 

Dokończenie ze str. 18
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Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Wrocław
Nadleśnictwo Chocianów

 
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 spra-
wie dokonywania zamian nieruchomości na podstawie przepisów art. 38e ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2017 r. poz. 
788 ze zm.), Nadleśnictwo Chocianów informuje o zamiarze przeprowadzenia transakcji zamiany nieruchomości gruntowych własności 
Skarbu Państwa w zarządzie PGL Lasy Państwowe, Nadleśnictwa Chocianów, i osoby fizycznej. Zgoda na dokonanie zamiany gruntów 
została wydana w dniu 22 października 2018 r. przez dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu (zn. spr.: 
DZ.2261.5.2018).

 
Informacja o zamiarze transakcji zamiany z dnia 30 października 2018 r.

Data zgody
na zamianę

Nieruchomości zbywane przez Lasy Państwowe

adres leśny adres administracyjny kategoria 
użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

22.10.2018 r. 13-05-1-02-42-t-02 02-16-015-0002  
działka 2567/2 N 0,24 72,97

Nieruchomości nabywane przez Lasy Państwowe

właściciel adres administracyjny kategoria 
użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł netto)

Osoba fizyczna 02-16-015-0012  
działka 79 Ls 2,11 72,79

 Nadleśniczy 
Nadleśnictwa Chocianów

  Stanisław Mazan
Chocianów 30 października 2018 r.
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OGŁOSZENIA

***
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi infor-

muje, że na terenie Nadleśnictwa Złoczew, leśnictwa Dąbrowa 
o numerze adresowym 062108, z odebranego drewna został 
skradziony oznacznik do cechowania drewna o numerze 2089.

W wypadku ujawnienia ww. oznacznika proszę o konfiskatę 
i kontakt z Nadleśnictwem Złoczew lub RDLP w Łodzi.

Dyrektor
Regionalnej Dyrekcji
Lasów Państwowych

w Łodzi
dr inż. Dariusz Pieniak

Łódź, 30 października 2018 r.

***
Nadleśnictwo Ełk (RDLP Białystok) unieważnia zagubioną 

legitymację nr 1/2014 pracownika Służby Leśnej, wystawioną 
na nazwisko Grzegorz Gilejsza – leśniczy leśnictwa Buczki. 

Nadleśniczy 
Nadleśnictwa Ełk 
Andrzej Wyłucki 

Mrozy Wielkie, 8 listopada 2018 r.

***
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi infor-

muje, że na terenie Nadleśnictwa Poddębice (leśnictwa Redu-
chów), należącego do RDLP w Łodzi, stwierdzono kradzież 
dwóch płytek do cechowania drewna z odebranego surowca; 
kod jednostki – 061013, numery płytek – 9002, 6843.

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

Dyrektor
Regionalnej Dyrekcji
Lasów Państwowych 

w Łodzi
dr inż. Dariusz Pieniak

Łódź, 13 listopada 2018 r. 
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CENNIK ZAMIESZCZANYCH WKŁADEK
Obowiązuje od 1 stycznia 2018 roku

„Głos Lasu”
Wymiar pisma: 205 x 285 plus spady po 5 mm

Wkładki dostarczone przez zamawiającego – 0,60 zł za szt.
Waga do 50 g (w wypadku cięższych wkładek cena do negocjacji)

Kontakt: Jerzy Drabarczyk
tel. 22 185 53 74

e-mail: jerzy.drabarczyk@cilp.lasy.gov.pl
CILP, ul. Grójecka 127, 02-124 Warszawa

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

Wkładki dostarczone przez zamawiającego –  0,60 zł za szt.
Waga do 50 g (w wypadku cięższych wkładek cena do negocjacji)

Kontakt: Maria Kluczek
tel. 22 185 53 81

e-mail: maria.kluczek@cilp.lasy.gov.pl
CILP, ul. Grójecka 127, 02-124 Warszawa

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
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