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ZARZĄDZENIA DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
(od 19 grudnia 2020 r. do 20 stycznia 2021 r.)

l Zarządzenie nr 80 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 12 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 
26 lutego 2020 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego do opracowania Porozumienia Państwowego Gospodarstwa Leśnego 
Lasy Państwowe z Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. w zakresie uregulowania stanu prawnego gruntów Skarbu Państwa w zarzą-
dzie nadleśnictw, na których posadowione są urządzenia własności spółki – w oparciu o służebność przesyłu (ES.2217.8.2020) 

l Zarządzenie nr 81 z dnia 31 grudnia 2020 r. zmieniające Zarządzenie nr 40 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 28 lipca 
2020 r. w sprawie zasad i sposobu działania stałych zespołów zadaniowych Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych 
(EI.0414.38.2020) 

l Zarządzenie nr 1 z dnia 4 stycznia 2021 r. zmieniające Zarządzenie nr 81 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 9 listo-
pada 2012 r. w sprawie wprowadzenia oferty minimalnej na sprzedaż polowań i trofeów w ośrodkach hodowli zwierzyny Lasów 
Państwowych (ZG.Ł 7326.1.2021 r.) 

l Zarządzenie nr 2 z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie procedur udzielania przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych zamówień 
nie podlegających ustawie – Prawo zamówień publicznych (EZ.021.1.2021) 

l Zarządzenie nr 3 z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia nowego podziału obszarów leśnych Polski na strefy progno-
styczne (ZO.2621.20.2020)

l Zarządzenie nr 4 z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie udzielania ulg w spłacie i umarzania należności pieniężnych Państwowego 
Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz zawierania ugód dotyczących tych należności (EP.0323.1.2021) 

DECYZJE DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
(od 18 grudnia 2020 r. do 19 stycznia 2021 r.)

l Decyzja nr 1 z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia przez Inspekcję Lasów Państwowych kontroli doraźnej w zakresie 
organizacji pracy, podziału zadań oraz poprawności prowadzenia postępowań przetargowych w obszarach IT przez Zakład Informatyki 
Lasów Państwowych w roku 2020, na przykładzie wybranego postępowania (GI.0210.20.2020)

l Decyzja nr 2 z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie udostępnienia jednolitych wzorów dokumentów oraz stosowania standardów jako-
ściowych odnoszących się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia dotyczących zamawiania usług wykonawstwa prac  
z zakresu gospodarki leśnej w jednostkach organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe (EZ.270.1.2021) 

l Decyzja nr 3 z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie zlecenia Instytutowi Badawczemu Leśnictwa realizacji usługi badawczej pod nazwą 
„Warunki klimatyczne i wodne Puszczy Białowieskiej” (EO.5001.5.1.2021) 

l Decyzja nr 4 z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia przez Inspekcję Lasów Państwowych kontroli doraźnej skargowej 
w zakresie spraw osobowych w biurze RDLP w Krakowie (GI.0210.1.2021)

l Decyzja nr 5 z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie zlecenia Instytutowi Badawczemu Leśnictwa realizacji usługi badawczej pod nazwą  
„Osłona naukowa nad realizacją Pilotażowego Projektu Rozwojowego pn. »Leśne Gospodarstwa Węglowe« w latach 2021–2024” 
(EO.5001.8.1.2021) 

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 80
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 12 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 26 lutego 2020 r. 
w sprawie powołania zespołu zadaniowego do opracowania 

Porozumienia Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe  
z Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. 

w zakresie uregulowania stanu prawnego gruntów Skarbu Państwa w zarządzie nadleśnictw,  
na których posadowione są urządzenia własności spółki – w oparciu o służebność przesyłu

ES.2217.8.2020

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.  
o lasach1, w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa 
Leśnego Lasy Państwowe2 – w wykonaniu zadania Dyrektora 
Generalnego Lasów Państwowych, określonego m.in. w art. 33 ust. 3 
pkt 1a3 ustawy o lasach – postanawia się, co następuje:

§ 1
1. Zmianie ulega treść § 1 pkt 7 Zarządzenia nr 12 z dnia 26 lutego 

2020 r., który przyjmuje brzmienie: 
 7. Marcin Jaruga – RDLP w Łodzi.
2. Zmianie ulega treść § 4 pkt 2 ww. zarządzenia, który przyjmuje 

brzmienie: 
 Termin zakończenia prac Zespołu ustala się na dzień  

31 grudnia 2021 r.

§ 2
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 2020 r. poz. 1463) 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 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 1a ustawy o lasach stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych inicjuje, koordynuje oraz nadzoruje działalność dyrektorów regionalnych 
dyrekcji Lasów Państwowych oraz kierowników innych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych o zasięgu krajowym.

ZARZĄDZENIE NR 81
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 31 grudnia 2020 r.

zmieniające Zarządzenie nr 40 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 28 lipca 2020 r. 
w sprawie zasad i sposobu działania 

stałych zespołów zadaniowych Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych

EI.0414.38.2020

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.  
o lasach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 6) oraz § 6 Statutu Państwowego 
Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, wprowadzonego zarzą-
dzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych 
i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r. – w wykonaniu zadań Dyrektora 
Generalnego Lasów Państwowych, wynikających z realizacji jego 
uprawnienia określonego w § 10 ww.  statutu oraz art. 33 ust. 3  
pkt 1a ww. ustawy – zarządzam, co następuje:

§ 1
1. W Zarządzeniu nr 40 Dyrektora Generalnego Lasów Państwo-

wych z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie zasad i sposobu działania 
stałych zespołów zadaniowych Dyrektora Generalnego Lasów 
Państwowych zmienia się treść:

1) § 2 ust. 5, który otrzymuje brzmienie:
 Członków (w tym przewodniczących i koordynatorów) 

zespołów, o których mowa w § 1 ust. 2:
1) pkt 1 – wyznacza każdorazowo naczelnik Wydziału 

Informatyki Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w 
zakresie informatyki, właściwy merytorycznie naczelnik 
DGLP w zakresie gospodarki leśnej;

2) pkt 2 do 4 – wyznacza każdorazowo naczelnik Wydziału 
Informatyki Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych;

3) pkt 5 – wyznacza każdorazowo naczelnik Wydziału 
Urządzenia Lasu Dyrekcji Generalnej Lasów Państwo-
wych;

4) pkt 6 – wyznacza każdorazowo naczelnik Biura Marke-
tingu Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.
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2) § 5 ust. 3 pkt 1, który otrzymuje brzmienie:
1) aplikacji mobilnych oraz informatyzacji stanowiska leśni-

czego w zakresie informatyki,

3) § 5 ust. 5, który otrzymuje brzmienie:
5. Komórką organizacyjną Dyrekcji Generalnej Lasów 

Państwowych, właściwą dla wspomagania wypełniania 
kierowniczej roli Dyrektora Generalnego Lasów Państwo-
wych wobec zespołu zadaniowego do spraw budowy, 
utrzymania i rozwoju elektronicznego systemu sprzedaży 
drewna w Lasach Państwowych oraz wobec zespołu 
zadaniowego ds. aplikacji mobilnych oraz informatyzacji 
stanowiska leśniczego w zakresie gospodarki leśnej, z 
uwzględnieniem związanego z tym obowiązku sprawo-
wania nadzoru merytorycznego, jest Biuro Marketingu.

2. W załączniku do Zarządzeniu nr 40 Dyrektora Generalnego 
Lasów Państwowych z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie zasad i 
sposobu działania stałych zespołów zadaniowych Dyrektora 
Generalnego Lasów Państwowych zmienia się treść:
1) § 1, który otrzymuje brzmienie:
 Skład zespołu zadaniowego ds. aplikacji mobilnych oraz 

informatyzacji stanowiska leśniczego:
Przewodniczący: Artur Andrzejewski – RDLP Gdańsk.
Koordynator w zakresie informatyki: Marek Wirowski – DGLP.

 Koordynator w zakresie gospodarki leśnej: Tomasz Maje-
rowski – DGLP.
Członkowie: 
l Przemysław Kuczyński – RDLP Szczecinek
l Michał Fabrowski – RDLP Poznań
l Maciej Włodarczak – Nadleśnictwo Konstantynowo
l Paweł Szczygielski – Nadleśnictwo Bielsk
l Marcin Rutkowski – Nadleśnictwo Kaliska
l Andrzej Dańczyszyn – Nadleśnictwo Wyszków
l Michał Gubała – Nadleśnictwo Chojnów.

2) § 7, który otrzymuje brzmienie:
 Skład zespołu zadaniowego ds. serwisu merytorycznego  

w zakresie Systemu Informatycznego Lasów Państwowych:
Przewodniczący: Mariusz Dobrowolski – ZILP.

Koordynator: Katarzyna Osińska – DGLP.
Członkowie: 
l Irena Hoffer – RDLP w Szczecinie
l Stanisława Linhard – Nadleśnictwo Łobez
l Ewa Olejnik – Nadleśnictwo Gościno
l Wojciech Górka – Nadleśnictwo Szczebra
l Celina Wielkowska – RDLP Warszawa
l Jacek Krzyżanowski – RDLP Toruń
l Marek Zeller – Nadleśnictwo Jabłonna
l Wojciech Pranke – RDLP Piła
l Katarzyna Lis – Nadleśnictwo Stary Sącz
l Aneta Stańkowska – Nadleśnictwo Bogdaniec.

3) § 11, który otrzymuje brzmienie:
 Skład zespołu zadaniowego ds. budowy, utrzymania i rozwoju 

elektronicznego systemu sprzedaży drewna w Lasach 
Państwowych:
Przewodniczący: Cezary Godziszewski – ZILP.
Koordynator: Andrzej Uchman – DGLP.
Członkowie:
l Arkadiusz Dudek – RDLP Katowice
l Michał Mendyk – RDLP Piła
l Przemysław Rojek – RDLP Olsztyn
l Marcin Pelcner – RDLP Poznań
l Tomasz Sobol – RDLP Kraków
l Tomasz Świca – RDLP Lublin 
l Katarzyna Dzięgielewska – ZILP.

§ 2
Pozostałe przepisy zarządzenia pozostają bez zmian.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Andrzej Konieczny

ZARZĄDZENIE NR 1
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 4 stycznia 2021 r.

zmieniające Zarządzenie nr 81 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych 
z dnia 9 listopada 2012 r. w sprawie wprowadzenia oferty minimalnej na sprzedaż polowań i trofeów 

w ośrodkach hodowli zwierzyny Lasów Państwowych

ZG.Ł 7326.1.2021 r. 

Na podstawie art. 33 ust. 1 oraz ust. 3 pkt 1a ustawy z dnia  
28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1463 ze zm.) 
oraz § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy 
Państwowe, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 Ministra 
Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia  
18 maja 1994 r. w sprawie nadania Statutu Państwowemu Gospo-
darstwu Leśnemu Lasy Państwowe, zarządza się, co następuje:

§ 1
W zarządzeniu nr 81 Dyrektora Generalnego Lasów Państwo-

wych z dnia 9 listopada 2012 r., zmienionym zarządzeniem nr 56 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 9 września 
2014 r., w § 4:

1) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
 „Dopuszcza się pobieranie przez zarządców ośrodków 

hodowli zwierzyny Lasów Państwowych, za zgodą dyrektora 
RDLP, opłat niższych od określonych w załączniku do zarzą-
dzenia nr 81 z dnia 9 listopada 2012 r. Dyrektora General-
nego Lasów Państwowych od myśliwych wykonujących 
polowanie, niezależnie od charakteru świadczenia,   w przy-
padku wystąpienia na danym terenie utrudnień w wykony-
waniu polowania związanych z wystąpieniem choroby 
zakaźnej wywołującej zagrożenie epizootyczne bądź 
konieczności przeprowadzenia redukcji liczebności zwie-
rzyny, jeżeli liczebność ta zagraża podstawowym kierunkom 
użytkowania terenów rolnych, leśnych i rybackich”;
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2) po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
 „Dopuszcza się pobieranie przez zarządców ośrodków 

hodowli zwierzyny Lasów Państwowych, za zgodą dyrektora 
RDLP, opłat niższych od określonych w załączniku do zarzą-
dzenia nr 81 z dnia 9 listopada 2012 r. Dyrektora General-
nego Lasów Państwowych od myśliwych wykonujących 
polowanie, niezależnie od charakteru świadczenia, w przy-
padku wystąpienia utrudnień w wykonywaniu polowaniu 
związanych z wprowadzeniem na terytorium Rzeczypospo-
litej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii 
lub stanu nadzwyczajnego”.

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z upoważnienia
Dyrektora Generalnego

Lasów Państwowych

Zastępca Dyrektora Generalnego 
ds. Gospodarki Leśnej 

mg inż. Bogusław Piątek

ZARZĄDZENIE NR 2
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 19 stycznia 2021 r.

w sprawie procedur udzielania przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych 
zamówień nie podlegających ustawie – Prawo zamówień publicznych 

EZ.021.1.2021

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.  
o lasach (tekst jedn. z 2020 r.: Dz. U. poz. 1463) oraz § 6 Statutu 
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowią-
cego załącznik do Zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, 
Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r. w sprawie 
nadania statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy 
Państwowe, zarządzam, co następuje:

§ 1
1. Zarządzenie reguluje procedury udzielania przez Dyrekcję 

Generalną Lasów Państwowych zamówień o wartości poniżej 
130 000 złotych oraz innych zamówień nie podlegających 
ustawie – Prawo zamówień publicznych1 na podstawie jej art. 10 
ust. 2, oraz art. 11 ust. 1 i 5, z wyjątkiem zamówień na usługi  
w zakresie badań naukowych, regulowanych odrębnym zarzą-
dzeniem.

2. Procedurę udzielenia zamówienia:
1) o wartości do 1000 złotych oraz zamówienia związanego  

z podróżą służbową, udzielanego samodzielnie przez pracow-
nika odbywający podróż – regulują przepisy §§ 2–3 i 11;

2) o wartości powyżej 1000 złotych do 25 000 złotych – regulują 
przepisy §§ 2–4 i 11;

3) o wartości powyżej 25 000 złotych –  regulują przepisy  
§§ 2–3 i 5–11.

§ 2
1. Zamówienia powinny być udzielane w sposób celowy i 

oszczędny, przy zachowaniu zasady uzyskiwania założonych 
efektów.

2. Zakazuje się dzielić zamówienia na części lub zaniżać jego 
wartości w celu uniknięcia stosowania przepisów niniejszego 
zarządzenia lub ustawy – Prawo zamówień publicznych. 

3. Przy ustalaniu wartości zamówienia należy opierać się na prze-
pisach ustawy – Prawo zamówień publicznych dotyczących 
szacowania wartości zamówienia, a w szczególności na art. 28 
tej ustawy2.

§ 3
1. Komórką organizacyjną odpowiedzialną za udzielanie zamó-

wień jest Wydział Administracji, a w przypadku zamówienia o 
charakterze specjalistycznym – komórka organizacyjna zainte-
resowana jego udzieleniem.

2. Zamówienia związanego z podróżą służbową może udzielić 
samodzielnie pracownik odbywający podróż.

3. Zamówienia o wartości do 1000 złotych może udzielić komórka 
organizacyjna zainteresowana jego udzieleniem.

§ 4
1. Udzielenie zamówienia o wartości powyżej 1000 złotych  

do 25 000 złotych euro wymaga sporządzenia wniosku o udzie-
lenie zamówienia przez komórkę organizacyjną zaintereso-
waną jego udzieleniem oraz komórkę odpowiedzialną  
wskazaną w § 3. Wzór wniosku określa załącznik do zarzą-
dzenia.

2. Wniosek o udzielenie zamówienia wymaga akceptacji przez 
Zespół ds. Zamówień Publicznych, a także kontrasygnaty i 
zatwierdzenia przez stanowiska pracy określone w Zasadach 
obiegu dokumentów w DGLP3.

3. Po akceptacji i zatwierdzeniu wniosek jest realizowany przez 
komórkę odpowiedzialną wskazaną w § 3. 

4. Wniosek o udzielenie zamówienia podlega rejestracji w EZD 
przez komórkę odpowiedzialną wskazaną w § 3. Komórka ta 
odpowiada za sporządzenie i archiwizację dokumentacji z 
postępowania.

1 Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019; z 2020 r. poz. 1492 i 2275).
2 Art. 28 ustawy – Prawo zamówień publicznych brzmi: Podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy bez podatku 

od towarów i usług, ustalone z należytą starannością.
3 Na dzień podpisania niniejszego zarządzenia zasady obiegu dokumentów w DGLP określa załącznik nr 1 do zarządzenia nr 38 Dyrektora Generalnego LP z dnia 26 

czerwca 2020 r.; wniosek o udzielenie zamówienia opisany jest w pkt 16 i 34 tego załącznika, a umowa – w pkt 17 i 35.
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§ 5
1. Udzielenie zamówienia o wartości powyżej 25 000 złotych 

wymaga: 
1) sporządzenia wniosku o udzielenie zamówienia, 
2) przeprowadzenia procedury wyboru wykonawcy,
3) sporządzenia pisemnej umowy.

2. Czynności wskazane w ust. 1 wykonuje komórka odpowie-
dzialna wskazana w § 3, z wyjątkiem pierwszej części wniosku o 
udzielenie zamówienia, którą sporządza komórka organizacyjna 
zainteresowana jego udzieleniem.

3. Czynności wskazane w ust. 1, po wykonaniu, wymagają akcep-
tacji przez Zespół ds. Zamówień Publicznych, a także kontrasy-
gnaty i zatwierdzenia przez stanowiska pracy określone w Zasa-
dach obiegu dokumentów w DGLP3.

4. Przedstawienie do akceptacji i zatwierdzenia może następować 
oddzielnie dla poszczególnych czynności lub jednocześnie dla 
wszystkich czynności, według wyboru komórki odpowiedzialnej 
wskazanej w § 3.

5. Wniosek o udzielenie zamówienia podlega rejestracji w EZD 
przez komórkę odpowiedzialną wskazaną w § 3. Komórka ta 
odpowiada za sporządzenie i archiwizację dokumentacji z postę-
powania.

§ 6
Wniosek o udzielenie zamówienia sporządzają, według wzoru 

określonego w załączniku, komórka organizacyjna zainteresowana 
udzieleniem zamówienia oraz komórka odpowiedzialna wskazana 
w § 3. 

§ 7
1. Procedura wyboru wykonawcy polega na:

1) rozeznaniu rynku potencjalnych wykonawców (zgodnie z § 8) 
albo

2) przeprowadzeniu przetargu albo aukcji w trybie Kodeksu 
cywilnego (zgodnie z § 9).

2. Jeżeli ze względu na szczególny charakter lub rodzaj zamó-
wienia uzasadnione jest udzielenie zamówienia konkretnemu 
wykonawcy, nie przeprowadza się procedury wyboru wyko-
nawcy (np. dostawy wody, gazu). Należy wówczas, jeżeli to 
możliwe, przeprowadzić negocjacje z wykonawcą w celu 
uzyskania jak najlepszych warunków zamówienia.

§ 8
1. Rozeznanie rynku polega na uzyskaniu od co najmniej trzech 

wykonawców informacji o oferowanych przez nich warunkach 
wykonania zamówienia, zwanych dalej „informacjami”, z zastrze-
żeniem ust. 2.

2. Jeżeli uzyskanie informacji od co najmniej trzech wykonawców 
jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, można poprzestać na 
uzyskaniu informacji od dwóch wykonawców.

3. Potwierdzeniem uzyskania informacji jest pismo, faks lub e-mail 
od wykonawcy, notatka służbowa z rozmowy telefonicznej lub 
wydruk ze strony internetowej. Dokumenty te powinny wska-
zywać nazwę i adres wykonawcy, przedmiot zamówienia, 
warunki wykonania zamówienia, a w szczególności cenę, a 
także nazwisko osoby udzielającej informacji lub adres strony 
internetowej oraz datę uzyskania informacji.

4. Spośród wykonawców, od których uzyskano informacje, 
komórka odpowiedzialna wskazana w § 3 wybiera wykonawcę, 
któremu ma zostać udzielone zamówienie, oraz sporządza 
notatkę z uzasadnieniem wyboru.

§ 9
1. W przypadku uzasadnionym wielkością lub rodzajem zamó-

wienia można przeprowadzić przetarg albo aukcję w trybie 
Kodeksu cywilnego, po uzyskaniu pozytywnej opinii Zespołu ds. 
Zamówień Publicznych oraz radcy prawnego. 

2. Przetarg (aukcję) prowadzi komórka odpowiedzialna wskazana 
w § 3. Wynik przetargu (aukcji) albo ich zamknięcie bez doko-
nania wyboru wymaga akceptacji przez radcę prawnego i 
zatwierdzenia przez Dyrektora Generalnego lub Zastępcę 
Dyrektora Generalnego. 

§ 10
1. Projekt umowy o udzielenie zamówienia sporządza komórka 

odpowiedzialna wskazana w § 3, w uzgodnieniu – jeżeli zachodzi 
taka potrzeba – z wybranym wykonawcą. Sporządzony projekt 
wymaga akceptacji przez Zespół ds. Zamówień Publicznych, 
radcę prawnego i Głównego Księgowego.

2. Zespół ds. Zamówień Publicznych nadaje umowie numer 
zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt i przechowuje 
oryginał podpisanej umowy.

3. Za realizację zawartej umowy odpowiada komórka odpowie-
dzialna wskazana w § 3.

§ 11
Każda faktura lub rachunek przed akceptacją wymaga potwier-

dzenia przez Zespół ds. Zamówień Publicznych, czy wydatek ten 
podlega ustawie – Prawo zamówień publicznych, a jeżeli nie 
podlega – na podstawie którego przepisu.

§ 12
Uchyla się Zarządzenie nr 29 Dyrektora Generalnego Lasów 

Państwowych z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie procedur udziela-
nia przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych zamówień nie 
podlegających ustawie – Prawo zamówień publicznych (znak: 
EZ.021.1.2015).

§ 13
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Andrzej Konieczny
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Załącznik do Zarządzenia nr 2
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych 

z dnia 19 stycznia 2021 r.

WNIOSEK O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
nie podlegającego ustawie – Prawo zamówień publicznych

Część I. Wypełnia komórka organizacyjna wnioskująca o udzielenie zamówienia

Biuro / Wydział / Zespół / Stanowisko* ............................................................................................................................................................

wnioskuje o udzielenie zamówienia publicznego opisanego poniżej.

1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

 ....................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

2. Inne wymagania dotyczące zamówienia (np. termin lub sposób wykonania):

 ....................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

3. Uzasadnienie potrzeby udzielenia zamówienia:

 ....................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................
data

.....................................................
podpis kierownika komórki

________________________
* niepotrzebne skreślić.
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Część II. Wypełnia Wydział Administracji, a w wypadku zamówienia o charakterze specjalistycznym – komórka organizacyjna 
wnioskująca o jego udzielenie

Znak: ___.270.___._______

1. Wartość zamówienia (bez podatku od towarów i usług):

 ....................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

2. Zamówienie zostanie sfinansowane ze środków:
 – przewidzianych na ten cel w planie finansowo-gospodarczym LP / w prowizorium planu* na rok  ………
 – nieprzewidzianych na ten cel w planie finansowo-gospodarczym LP / w prowizorium planu*  na  rok  ……… – w załączeniu 

składam wniosek o zmianę planu, tj. o uruchomienie środków finansowych z rezerwy / przesunięcie środków finansowych pomiędzy 
zadaniami*.

3. Informacja, czy w bieżącym roku kalendarzowym udzielano zamówień tego samego rodzaju wraz z określeniem ich wartości:

 ....................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

4. Informacja, czy w bieżącym roku kalendarzowym planuje się udzielenie zamówień tego samego rodzaju wraz z określeniem ich szacun-
kowej wartości:

 ....................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

5. Nazwa wykonawcy (jeżeli jest znana): 
………………………….................................................................................…………………………………………………………………….

6. Proponowany tryb wyboru wykonawcy (dot. zamówień powyżej 25 000 złotych):
 – rozeznanie rynku
 – przetarg / aukcja* w trybie Kodeksu cywilnego
 – zgodnie z § 7 ust. 2 zarządzenia, z uwagi na to, że ............................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................... 

     ............................................................................................ uzasadnione jest udzielenie zamówienia wykonawcy wskazanemu w pkt 5.

.....................................................
data

.....................................................
podpis kierownika komórki

 
AKCEPTUJĘ

........................................................................
podpis kierownika Zespołu ds. Zamówień Publicznych 

........................................................................
 podpis radcy prawnego (w wypadku przetargu / aukcji)  

ZATWIERDZAM

........................................................................
podpis Dyrektora Generalnego  

lub Zastępcy Dyrektora Generalnego



10 BILP 2/2021

ZARZĄDZENIE NR 3
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 19 stycznia 2021 r.

w sprawie wprowadzenia nowego podziału obszarów leśnych Polski 
na strefy prognostyczne

ZO.2621.20.2020

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

§ 1
1. W związku z potrzebą poprawy funkcjonowania systemu progno-

zowania zagrożenia pożarowego w Lasach Państwowych wpro-
wadzam nowy podział obszarów leśnych Polski na strefy progno-
styczne. 

2. W nowym podziale nazwa strefy składa się z części liczbowej 
odpowiadającej numerowi SILP RDLP, w której dana strefa się 
znajduje (w wypadku stref obejmujących więcej niż jedną RDLP 
– numer tej, w której zlokalizowany jest punkt prognostyczny), 
oraz części literowej. 

3. Stopień zagrożenia pożarowego lasu oznaczany jest zgodnie z 
załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 
22 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczania 
przeciwpożarowego lasów (Dz. U. Nr 58, poz. 405 i Nr 82, poz. 573; 
Dz. U. z 2010 r. Nr 137, poz. 923 oraz z 2015 r., poz. 1070).

§ 2
Wykaz nadleśnictw zaliczonych do poszczególnych stref 

prognostycznych określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządze-
nia, a ich terytorialny zasięg przedstawia załącznik nr 2.

§ 3
Zarządzenie podlega podaniu do wiadomości poprzez kolportaż 

internetowy oraz opublikowanie w Biuletynie Informacyjnym Lasów 
Państwowych.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 5
Wraz z wejściem w życie powyższego zarządzenia traci moc 

Zarządzenie nr 5 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 
dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia nowego podziału 
obszarów leśnych Polski na strefy prognostyczne (z późniejszymi 
zmianami).

       
    DYREKTOR GENERALNY

        LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Andrzej Konieczny

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 3 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych 

z dnia 19 stycznia 2021 r.

WYKAZ NADLEŚNICTW
zaliczonych do poszczególnych stref prognostycznych

Strefa RDLP Nadleśnictwo

1_A
Białystok Maskulińskie, Pisz
Olsztyn Mrągowo, Spychowo, Strzałowo

1_B
Białystok Borki, Czerwony Dwór, Drygały, Ełk, Giżycko, Gołdap, Olecko, Rajgród
Olsztyn Srokowo

1_C Białystok Augustów, Głęboki Bród, Płaska, Pomorze, Suwałki, Szczebra
1_D Białystok Łomża, Nowogród

1 Art. 33. 1. ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1463 ze zm.) stanowi, że „Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy 
dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych”.

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

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

Ciąg dalszy tabeli na str. 11
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Ciąg dalszy tabeli ze str. 10

Strefa RDLP Nadleśnictwo
1_E Białystok Białowieża, Bielsk, Browsk, Hajnówka, Nurzec, Rudka
1_F Białystok Czarna Białostocka, Dojlidy, Knyszyn, Krynki, Supraśl, Waliły, Żednia,

2_A Katowice Brzeg, Kędzierzyn, Kluczbork, Kup, Namysłów, Olesno, Opole, Prószków, Prudnik, Strzelce Opolskie, 
Tułowice, Turawa, Zawadzkie

2_B Katowice Gidle, Herby, Kłobuck, Koniecpol, Koszęcin, Lubliniec, Złoty Potok
2_C Katowice Brynek, Chrzanów, Katowice, Kobiór, Olkusz, Rudziniec, Rudy Raciborskie, Rybnik, Siewierz, Świerklaniec
3_A Kraków Brzesko, Dąbrowa Tarnowska, Dębica, Gromnik, Krzeszowice, Miechów, Myślenice, Niepołomice

4_A Krosno Bircza, Brzozów, Dynów, Głogów Małopolski, Jarosław, Kańczuga, Kolbuszowa, Kołaczyce, Krasiczyn, 
Leżajsk, Lubaczów, Mielec, Narol, Oleszyce, Sieniawa, Strzyżów, Tuszyma

5_A Lublin Biała Podlaska, Chotyłów, Lubartów, Międzyrzec, Parczew, Puławy, Radzyń, Podlaski, Sarnaki, Sobibór, 
Włodawa

5_B Lublin Biłgoraj, Gościeradów, Janów Lubelski,  Józefów, Kraśnik, Nowa Dęba, Rozwadów, Rudnik, Zwierzyniec
5_C Lublin Chełm, Krasnystaw, Mircze, Strzelce, Świdnik, Tomaszów
6_A Łódź Gostynin, Kutno, Łąck, Radziwiłłów, Skierniewice
6_B Łódź Grotniki, Kolumna, Poddębice, Wieluń, Złoczew
6_C Łódź Bełchatów, Brzeziny, Opoczno, Piotrków, Przedbórz, Radomsko, Smardzewice, Spała

7_A Olsztyn Bartoszyce, Dobrocin, Górowo Iławieckie, Kudypy, Miłomłyn, Młynary, Olsztyn, Orneta, Susz,  
Wichrowo, Wipsowo, Zaporowo

7_B Olsztyn Iława, Jedwabno, Korpele, Lidzbark, Nidzica, Nowe Ramuki, Olsztynek, Stare Jabłonki, Szczytno, Wielbark
7_C Olsztyn Ciechanów, Dwukoły, Myszyniec, Ostrołęka, Parciaki, Przasnysz
8_A Piła Człopa, Kalisz Pomorski, Krzyż, Mirosławiec, Trzcianka, Tuczno, Wałcz
8_B Piła Jastrowie, Kaczory, Lipka, Okonek, Płytnica, Zdrojowa Góra, Złotów

8_C
Piła Krucz, Potrzebowice, Wronki

Poznań Sieraków
8_D Piła Durowo, Podanin, Sarbia
9_A Poznań Łopuchówko, Oborniki
9_B Poznań Babki, Grodzisk, Konstantynowo, Pniewy
9_C Poznań Czerniejewo, Gniezno 
9_D Poznań Góra Śląska, Jarocin, Karczma Borowa, Kościan, Krotoszyn, Piaski, Włoszakowice
9_E Poznań Grodziec, Konin, Koło, Turek
9_F Poznań Antonin, Kalisz, Przedborów, Syców, Taczanów

10_A Szczecin Goleniów, Gryfice, Kliniska, Międzyzdroje, Nowogard, Resko, Rokita, Trzebież
10_B Szczecin Bogdaniec, Chojna, Dębno Lubuskie, Gryfino, Mieszkowice, Myślibórz, Różańsko
10_C Szczecin Choszczno, Dobrzany, Łobez
10_D Szczecin Barlinek, Bierzwnik, Drawno, Głusko, Kłodawa, Smolarz, Strzelce Krajeńskie
10_E Szczecin Lubniewice, Ośno Lubuskie, Rzepin, Sulęcin
10_F Szczecin Karwin, Międzychód, Skwierzyna
10_G Szczecin Bolewice, Międzyrzecz, Trzciel
11_A Szczecinek Białogard, Bobolice, Gościno, Karnieszewice, Manowo, Połczyn Zdrój, Świdwin, Tychowo
11_B Szczecinek Bytów, Damnica, Dretyń, Leśny Dwór, Łupawa, Polanów, Sławno, Trzebielino, Ustka, Warcino 
11_C Szczecinek Borne Sulinowo, Czaplinek, Czarnobór, Drawsko, Szczecinek, Świerczyna, Złocieniec
11_D Szczecinek Czarne Człuchowskie, Człuchów, Miastko, Niedźwiady, Osusznica
12_A Toruń Czersk, Przymuszewo, Rytel, Trzebciny, Tuchola, Woziwoda
12_B Toruń Dąbrowa, Lutówko, Osie, Różanna, Runowo, Zamrzenica
12_C Toruń Bydgoszcz, Gołąbki, Miradz, Solec Kujawski, Szubin, Żołędowo
12_D Toruń Cierpiszewo, Dobrzejewice, Gniewkowo, Toruń, Włocławek

12_E
Toruń Brodnica, Golub-Dobrzyń, Jamy, Skrwilno
Łódź Płock

13_A Wrocław Bolesławiec, Chocianów, Głogów, Legnica, Lubin, Pieńsk, Przemków, Świętoszów, Ruszów, Węgliniec 
13_B Wrocław Miękinia, Milicz, Oborniki Śląskie, Oleśnica, Oława, Wołów, Żmigród

13_C Wrocław Bardo Śląskie, Henryków, Jawor, Jugów, Kamienna Góra, Lwówek Śląski, Szklarska Poręba, Śnieżka, 
Świdnica, Świeradów, Wałbrzych, Złotoryja

14_A Zielona Góra Bytnica, Cybinka, Krosno, Torzym 
14_B Zielona Góra Babimost, Sława Śląska, Sulechów, Świebodzin, Wolsztyn

Dokończenie tabeli na str. 12
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Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 3 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych 

z dnia 19 stycznia 2021 r.

Zasięg terytorialny  
stref prognostycznych

Strefa RDLP Nadleśnictwo
14_C Zielona Góra Brzózka, Gubin, Krzystkowice, Lubsko, Nowa Sól, Przytok, Zielona Góra,
14_D Zielona Góra Lipinki Łużyckie, Szprotawa, Wymiarki, Żagań
15_A Gdańsk Cewice, Choczewo, Elbląg, Gdańsk, Kartuzy, Kolbudy, Lębork, Strzebielino, Wejherowo 
15_B Gdańsk Kaliska, Kościerzyna, Kwidzyn, Lipusz, Lubichowo, Starogard
16_A Radom Dobieszyn, Grójec, Kozienice, Radom, Zwoleń

16_B Radom Barycz, Daleszyce, Kielce, Łagów, Marcule, Ostrowiec Świętokrzyski, Przysucha, Radoszyce, Skarżysko, 
Starachowice, Stąporków, Suchedniów, Włoszczowa, Zagnańsk

16_C Radom Chmielnik, Jędrzejów, Pińczów, Staszów
17_A Warszawa Łochów, Sokołów, Ostrów Mazowiecka, Płońsk, Pułtusk, Wyszków
17_B Warszawa Celestynów, Chojnów, Drewnica, Garwolin, Jabłonna, Łuków, Mińsk, Siedlce

Obszar 
nieobjęty 
zasięgiem 

stref

Katowice Andrychów, Bielsko, Jeleśnia, Sucha, Ujsoły, Ustroń, Węgierska Górka, Wisła
Kraków Gorlice, Krościenko, Limanowa, Łosie, Nawojowa, Nowy Targ, Piwniczna, Stary Sącz
Krosno Baligród, Cisna, Dukla, Komańcza, Lesko, Lutowiska, Rymanów, Stuposiany, Ustrzyki Dolne

Wrocław Bystrzyca Kłodzka, Międzylesie, Lądek Zdrój, Zdroje

Dokończenie tabeli ze str. 11
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ZARZĄDZENIE NR 4
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 20 stycznia 2021 r. 

w sprawie udzielania ulg w spłacie i umarzania należności pieniężnych 
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe 

oraz zawierania ugód dotyczących tych należności

EP.0323.1.2021

Na podstawie art. 33 ust. 1 i art. 50 ustawy z dnia 28 września 
1991 r. o lasach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1463 ze zm.) oraz § 3 
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994 r. w sprawie 
szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Państwowym 
Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (Dz. U., poz. 692),  
w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego 
Lasy Państwowe, nadanego zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony 
Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r., 
zarządza się, co następuje:

§ 1
Zarządzenie określa:
a) szczegółowe zasady i tryb odraczania spłaty, rozkładania na 

raty oraz umarzania;
b) ogólne zasady zawierania ugód 
‑ dotyczących należności pieniężnych przypadających 

jednostkom organizacyjnym Lasów Państwowych, zwanym 
dalej „wierzycielami”, od osób fizycznych, osób prawnych 
oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobo-
wości prawnej, zwanych dalej „dłużnikami”.

§ 2
1. Odroczenia lub rozłożenia na raty spłaty należności, zwanych 

dalej „ulgami w spłacie”, oraz umorzenia należności dokonuje 
się, biorąc pod uwagę sytuację ekonomiczną wierzyciela.

2. Ulgi w spłacie należności udziela się na wniosek (podanie) dłuż-
nika, w formie pisemnej umowy wierzyciela z dłużnikiem,  
z zastrzeżeniem ust. 4.

3. Umorzenia należności dokonuje się z urzędu, w formie pisem-
nego oświadczenia wierzyciela, z zastrzeżeniem ust. 4 oraz  
§ 5 ust. 6. Wzór oświadczenia zawarty jest w załączniku do 
niniejszego zarządzenia (Stanowisko rozstrzygające wniosek 
– punkt 3).

4. Ulgi w spłacie lub umorzenie należności w części mogą nastąpić 
także w ramach postępowania restrukturyzacyjnego prowadzo-
nego na podstawie ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo 
restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2020 r., poz. 814 ze zm.) w formie 
układu zatwierdzonego postanowieniem sądu.

§ 3
1. Do udzielania ulg w spłacie oraz umarzania należności upraw-

niony jest kierownik jednostki organizacyjnej Lasów Państwo-
wych, której przysługuje należność główna:
a) o wartości nie przekraczającej  150 000,00 zł – bez  potrzeby 

wyrażania opinii przez kierownika jednostki nadrzędnej; 
b) o  wartości od 150 000,01 zł do 250 000,00 zł – po uzyskaniu 

opinii kierownika jednostki nadrzędnej, z wyjątkiem należ-
ności przysługujących Dyrekcji Generalnej Lasów Państwo-
wych;

c) o wartości powyżej 250 000,00 zł – po uzyskaniu opinii 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych

‑ bez względu na kwotę należności ubocznych.
2. W celu uzyskania opinii, o których mowa w ust. 1, kierownik 

właściwej jednostki organizacyjnej występuje do kierownika 
jednostki nadrzędnej albo do Dyrektora Generalnego Lasów 
Państwowych za pośrednictwem dyrektora RDLP. Do wystą-
pienia należy dołączyć kopię wniosku określonego w § 6 ust. 1 

wraz z załącznikami. Jeżeli dyrektor RDLP przekazuje wystą-
pienie do Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, dołącza 
do niego swoją opinię.

§ 4
1. Zastosowanie ulgi w spłacie może dotyczyć należności, która:

a) jest bezsporna – została uznana w pełnej wysokości przez 
dłużnika lub zasądzona prawomocnym wyrokiem albo 
nakazem zapłaty;

b) jest wymagalna – nadszedł  moment, kiedy wierzyciel upraw-
niony jest do żądania spełnienia świadczenia, a dłużnik ma 
obowiązek je spełnić, z zastrzeżeniem ust. 4; 

c) nie uległa przedawnieniu;
d) nie została ustalona w drodze decyzji administracyjnej.

2. Zastosowanie ulgi w spłacie należności może nastąpić:
a) w przypadku należności niezwiązanej z prowadzeniem przez 

dłużnika działalności rolniczej, leśnej albo innej działalności 
gospodarczej – jeżeli przemawiają za tym względy społeczne;

b) w przypadku należności związanej z prowadzeniem przez 
dłużnika działalności rolniczej, leśnej albo innej działalności 
gospodarczej, jeżeli dłużnik:
‑ zobowiąże się do płacenia odsetek ustawowych, o których 

mowa w art. 359 § 2 Kodeksu cywilnego, od kwoty należ-
ności objętych ulgą oraz ustanowienia zabezpieczenia 
zapłaty tych należności w formie gwarancji bankowej lub 
gwarancji ubezpieczeniowej na okres stosowania ulgi, 
albo

‑ jest niewypłacalny lub zagrożony niewypłacalnością, a 
wierzycielowi doręczono plan restrukturyzacyjny sporzą-
dzony przez osobę, o której mowa w art. 24 ust. 1 ustawy 
– Prawo restrukturyzacyjne, który przewiduje zastoso-
wanie ulgi w spłacie należności oraz zawiera test prywat-
nego wierzyciela, z którego wynika, że ulga ta nie będzie 
stanowiła pomocy publicznej.

3. Maksymalny okres, na który może być zastosowana ulga, 
wynosi 5 lat.

4. Układ zawierany w postępowaniu restrukturyzacyjnym może 
przewidzieć ulgi w spłacie również w odniesieniu do należności, 
które nie są jeszcze wymagalne.

§ 5
1. Umorzenie może dotyczyć należności, która:

a) nie posiada zabezpieczenia zapłaty – w szczególności w 
formie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej, 
cesji praw z lokaty ani w innej formie;

b) nie uległa przedawnieniu;
c) nie została ustalona w drodze decyzji administracyjnej.

2. Umorzenie należności może nastąpić, jeżeli zachodzi jedna z 
następujących okoliczności:
a) dłużnik – osoba fizyczna – zmarł, nie pozostawiając żadnego 

majątku albo pozostawił majątek niepodlegający egzekucji 
na podstawie odrębnych przepisów;

b) dłużnik – osoba prawna – został wykreślony z właściwego 
rejestru osób prawnych, przy jednoczesnym braku majątku, z 
którego można by egzekwować należność, a odpowiedzial-
ność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na 
osoby trzecie;
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c) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej 
uległa likwidacji;

d) postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;
e) wartość należności głównej wraz z należnościami ubocznymi 

nie przekracza kwoty wskazanej przez komornika jako 
zaliczka, od uiszczenia której uzależnione jest wszczęcie 
egzekucji i zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w 
postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej;

 f) w przypadku należności niezwiązanej z prowadzeniem przez 
dłużnika działalności rolniczej, leśnej albo innej działalności 
gospodarczej – jeżeli przemawiają za tym szczególne 
względy społeczne;

g) w przypadku należności związanej z prowadzeniem przez 
dłużnika działalności rolniczej, leśnej albo innej działalności 
gospodarczej – jeżeli wierzycielowi doręczono plan restruktu-
ryzacyjny sporządzony przez osobę, o której mowa w art. 24 
ust. 1 ustawy – Prawo restrukturyzacyjne, który przewiduje 
umorzenie należności w części oraz zawiera test prywatnego 
wierzyciela, z którego wynika, że umorzenie to nie będzie 
stanowiło pomocy publicznej.

3. Umorzenie należności może nastąpić:
a) w całości – w przypadkach określonych w ust. 2 pkt a–e,
b) w całości albo w części – w przypadku określonym w ust. 2 pkt f,
c) w części – w przypadku określonym w ust. 2 pkt g.

4. Umorzenie należności w całości dotyczy należności głównej, 
odsetek oraz wszelkich innych należności ubocznych.

5. Umorzenie należności, za którą odpowiada więcej niż jeden 
dłużnik, może nastąpić, gdy okoliczności uzasadniające 
umorzenie zachodzą co do wszystkich dłużników. Jeżeli okolicz-
ności określone w ust. 2 pkt f oraz g zachodzą co do niektórych 
dłużników, dopuszczalne jest zwolnienie z długu tych dłużników 
na zasadach przewidzianych dla umarzania należności. 

6. W przypadku określonym w ust. 2 pkt f umorzenia należności 
dokonuje się na wniosek (podanie) dłużnika, w formie pisemnej 
umowy wierzyciela z dłużnikiem.

§ 6
1. Kierownik wewnętrznej komórki organizacyjnej, z której 

zakresem działania wiąże się należność, po stwierdzeniu zaist-
nienia przesłanek określonych w § 4 lub § 5, składa do kierow-
nika jednostki wniosek o zastosowanie ulgi w spłacie albo 
umorzenie należności według wzoru określonego w załączniku 
do niniejszego zarządzenia.

2. Złożenie wniosku, o którym mowa w ust. 1, musi być poprze-
dzone zebraniem informacji o dłużniku, w szczególności infor-
macji o stanie należności dłużnika wobec innych jednostek orga-
nizacyjnych Lasów Państwowych na podstawie dostępnych 
raportów w Systemie Informatycznym Lasów Państwowych 
(nadleśnictwa i zakłady za pośrednictwem regionalnych dyrekcji 
Lasów Państwowych).     

3. Wniosek powinien zawierać:
a) dane dotyczące należności, w szczególności wskazanie 

rodzaju oraz kwot:  należności głównej, odsetek oraz ewentu-
alnie innych należności ubocznych, wyliczonych na ostatni 
dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku 
przez kierownika wewnętrznej komórki organizacyjnej oraz 
informację, czy należność jest związana z prowadzeniem 
przez dłużnika działalności rolniczej, leśnej albo innej działal-
ności gospodarczej;

b) dane dotyczące dłużnika, a w przypadkach, o których mowa 
w § 5 ust. 2 pkt a–c – dłużnika, który zmarł, został wykreślony 
z właściwego rejestru albo uległ likwidacji, a w szczególności 
informację, czy dłużnik prowadzi działalność gospodarczą;

c) opis ulgi lub umorzenia, a w szczególności:
‑ w przypadku odroczenia spłaty należności – końcową 

datę odroczenia, do której należność powinna zostać 
zapłacona,                                                                   

‑ w przypadku rozłożenia spłaty należności na raty – wyso-
kość i terminy zapłaty poszczególnych rat (harmonogram),

‑ w przypadku zastosowania ulgi na podstawie § 4 ust. 2 
pkt b tiret pierwsze – wysokość i terminy zapłaty odsetek 
ustawowych oraz formę zabezpieczenia zapłaty,

‑ w przypadku umorzenia należności w części – wskazanie 
rodzaju i wysokości należności podlegających umorzeniu;

d) uzasadnienie, w szczególności w zakresie zaistnienia prze-
słanek określonych w § 4 lub § 5;

e) opinię głównego księgowego w zakresie wpływu propono-
wanej ulgi lub umorzenia na sytuację ekonomiczną wierzy-
ciela;

 f) opinię radcy prawnego w zakresie zaistnienia przesłanek 
określonych w § 4 lub § 5.

4. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające okolicz-
ności w nim wskazane, w tym wniosek (podanie) dłużnika, jeżeli 
został złożony.

§ 7
1. Jeżeli kierownik wewnętrznej komórki organizacyjnej po analizie 

podania dłużnika o zastosowanie ulgi lub umorzenie należności 
stwierdzi, że nie zachodzą przesłanki określone w § 4 lub § 5, 
składa do kierownika jednostki wniosek o nieuwzględnienie 
podania dłużnika. 

2. O nieuwzględnieniu podania dłużnika należy powiadomić go 
pisemnie.

§ 8
1. Umowa w sprawie zastosowania ulgi albo umorzenia należności 

powinna określać wierzyciela i dłużnika, a także zawierać 
elementy określone w § 6 ust. 3 pkt a–d.

2. W umowie w sprawie zastosowania ulgi w spłacie należności 
należy postanowić o:
a) odroczeniu lub rozłożeniu na raty spłaty należności, stano-

wiącej sumę należności głównej i odsetek, oraz ewentualnie 
innych należności ubocznych, wyliczonych na ostatni dzień 
miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku, o 
którym mowa w § 6 ust. 1;

b) umorzeniu odsetek, oraz ewentualnie innych należności 
ubocznych, za okres od pierwszego dnia miesiąca, w którym 
złożono wniosek, o którym mowa w § 6 ust. 1, do dnia 
zawarcia umowy;

c) uprawnieniu wierzyciela do wypowiedzenia umowy ze skut-
kiem natychmiastowym w razie uchybienia przez dłużnika 
któremukolwiek z terminów zapłaty przewidzianych w 
umowie, zaś w przypadku zastosowania ulgi na podstawie  
§ 4 ust. 2 pkt b tiret pierwsze, także o:

d) zobowiązaniu dłużnika do płacenia odsetek ustawowych, o 
których mowa w art. 359 § 2 Kodeksu cywilnego, od kwoty 
określonej w pkt a;

e) wejściu umowy w życie pod warunkiem ustanowienia zabez-
pieczenia zapłaty należności objętych ulgą w formie gwarancji 
bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej na okres stoso-
wania ulgi i dostarczenia wierzycielowi oryginału dokumentu 
gwarancji.

3. W umowie w sprawie zastosowania ulgi albo umorzenia należ-
ności należy zastrzec, że wierzyciel jest uprawniony – zgodnie z 
art. 86 Kodeksu cywilnego – do uchylenia się od skutków praw-
nych swego oświadczenia woli w razie stwierdzenia, że dłużnik 
umyślnie wprowadził wierzyciela w błąd co do okoliczności, 
które miały wpływ na udzielenie ulgi lub umorzenie należności.

4. Skorzystanie przez wierzyciela z uprawnień, o których mowa w 
ust. 2 pkt c oraz w ust. 3, powoduje, że niespłacona należność 
staje się natychmiast wymagalna wraz z przypadającymi od niej 
odsetkami i należnościami ubocznymi od dnia powstania zadłu-
żenia.

§ 9
1. Zawarcie ugody z dłużnikiem może dotyczyć należności, która:

a) jest sporna,
b) nie została ustalona w drodze decyzji administracyjnej.
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2. Zawarcie ugody może nastąpić w przypadku dokonania oceny, 
że:
a) skutki ugody będą dla Skarbu Państwa korzystniejsze niż 

prawdopodobny wynik postępowania sądowego albo arbitra-
żowego,

b) warunki ugody nie będą stanowiły pomocy publicznej.
3. Ocena, o której mowa w ust. 2 pkt a, powinna nastąpić w formie 

pisemnej, z uwzględnieniem okoliczności sprawy, w szczegól-
ności zasadności spornych żądań, możliwości ich zaspokojenia 
i przewidywanego czasu trwania oraz kosztów postępowania 
sądowego albo arbitrażowego.

4. Ocena, o której mowa w ust. 2 pkt b, powinna nastąpić w formie 
pisemnej, z zastosowaniem per analogiam przepisu art. 140  
ust. 2 ustawy – Prawo restrukturyzacyjne.

§ 10
1. Traci moc Zarządzenie nr 38 Dyrektora Generalnego Lasów 

Państwowych z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie udzielania ulg  
w spłacaniu należności pieniężnych Państwowego Gospodar-
stwa Leśnego Lasy Państwowe oraz umarzania takich należ-
ności (znak: FP-6-3232/94/04).

2. Zarządzenie nr 62 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych 
z dnia 7 września 2009 r. w sprawie zmiany Zarządzenie nr 38 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 25 maja 
2004 r. w sprawie udzielania ulg w spłacaniu należności pienięż-
nych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe 
oraz umarzania takich należności (znak: EP-11-0323/81/2009) 
uznaje się za wygasłe.

3. Sprawy o zastosowanie ulgi w spłacie lub o umorzenie należ-
ności, rozpoczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie 
niniejszego zarządzenia, podlegają rozpatrzeniu na podstawie 
niniejszego zarządzenia.

4. W sprawach o zawarcie ugody, w których negocjacje rozpoczęto 
przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia, ugody 
mogą być zawierane bez stosowania niniejszego zarządzenia 
do dnia 31 grudnia 2021 r.

§ 11
Zarządzenie wchodzi w życie następnego dnia po podpisaniu.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Andrzej Konieczny



16 BILP 2/2021

Załącznik do Zarządzenia nr 4
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych

z dnia 20 stycznia 2021 r.

WZÓR WNIOSKU O UDZIELENIE ULGI LUB UMORZENIE
oraz 

STANOWISKA ROZSTRZYGAJĄCEGO WNIOSEK

Znak spr.: …………………………… 
                                                                                          Pan(i) 
                                                                                         ……………………………………….

                                                                                        ……………………………………….
                                                                                                                            (kierownik jednostki organizacyjnej LP)

WNIOSEK O UDZIELENIE ULGI W SPŁACIE LUB UMORZENIE 
NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNEJ PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA LEŚNEGO 

LASY PAŃSTWOWE

Na podstawie § 6 ust. 1 Zarządzenia nr 4 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie udzielania 
ulg w spłacie i umarzania należności pieniężnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz zawierania ugód doty-
czących tych należności – wnoszę o zastosowanie ulgi w spłacie lub umorzenie należności zgodnie z danymi przedstawionymi poniżej.

A.  DANE DOTYCZĄCE NALEŻNOŚCI
1. Należność główna stanowi …………………….…………..............................................................……………………………..……...... 
       (np. czynsz najmu, odszkodowanie)

 za …………………................................................................……………………………………………………………………………...
                         (np. lokal taki a taki, za okres taki a taki;  zniszczenie mienia takiego a takiego)

i wynika z ……………………...............................................................……………………………………………………………….… .
                             (np. umowy takiej a takiej, z dnia tego i tego;  zdarzenia takiego a takiego, z dnia tego i tego)

Kwota należności głównej wynosi …………………………… zł.
Należność ta jest / nie jest* związana z prowadzeniem przez dłużnika działalności rolniczej / pozarolniczej działalności gospodarczej*.
Należność ta była  / nie była / jest* przedmiotem postępowania sądowego ………….....................................................................
……………………………………………………………................................................................………………………………..……  .

2. Od powyższej należności głównej przysługują odsetki ……………..........................................................…………………………….
…………………................................................................………………………………………………………………………………….

                       (np. ustawowe, ustawowe za opóźnienie, ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych)

za okres od dnia …………………......… do dnia zapłaty / do dnia*…………………......… .
Kwota odsetek wyliczonych na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku, tj. na dzień ……………………... 
wynosi ………………..........….. zł.

3. Za koszty odzyskiwania należności przysługuje / nie przysługuje* rekompensata na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 935).
Kwota rekompensaty wynosi …………………........... zł.

4. Od  powyższej należności głównej przysługują  /  nie przysługują* inne należności uboczne, tj. ………………………………………
…………................................................................………………………………...........................................................................… . 

                 (np. zwrot kosztów odzyskiwania należności nieobjętych rekompensatą określoną w pkt 3)

Kwota innych należności ubocznych wyliczonych na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku,  
tj. na dzień ………………….....................…... wynosi ……………....................…….. zł.
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B.  DANE DOTYCZĄCE DŁUŻNIKA
1. Dłużnikiem jest …………………….…................................................................……………………………………..………………...... 
            (imię i nazwisko oraz ewent. firma osoby fizycznej albo nazwa jednostki organizacyjnej)

albo: 
Dłużnikiem, który zmarł / został wykreślony z rejestru / uległ likwidacji*, był 
……………....................................................................………………………………………………………………………………….… .

                          (imię i nazwisko oraz ewent. firma osoby fizycznej albo nazwa jednostki organizacyjnej)

Adres miejsca zamieszkania / siedziby* dłużnika: ……………….........................................................…………..…………………….
…………………………………………………………………………………....................................................................………….…… .
Dłużnik   będący   jednostką   organizacyjną   jest  /  był*   wpisany   do   rejestru ...........................................................................
……………………………………………….. pod numerem ………..................................................................................…………… .

2. Dłużnik nie prowadzi / prowadzi*  działalność rolniczą / pozarolniczą działalność gospodarczą* i posiada NIP: ………........……..*.
3. Dłużnik nie ma / ma* przeterminowane należności wobec innych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych na łączną kwotę 

…………...........................…… zł.
4. Inne informacje o dłużniku: ………………………………….…………………………….................................................................……

…………………………………………………………………………………………………..….................................................................
…………………………………………………..................................................................………………..………………………….…… .

C.  PROPONOWANA ULGA LUB UMORZENIE
1. Udzielenie ulgi przez: 

1.1. Odroczenie spłaty należności z dnia  ……….....…….…….  do dnia ………..….............……  .
1.2. Rozłożenie spłaty należności na …........ rat miesięcznych / kwartalnych* w wysokości ………..............……… zł każda,  

płatnych od miesiąca ………..…..………. …………. r.
1.3. Ponieważ należność, zgodnie z pkt A.1 niniejszego wniosku, jest związana z prowadzeniem przez dłużnika działalności rol-

niczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej, zastosowanie ulgi wymaga od dłużnika płacenia odsetek ustawowych, 
których stawka roczna na dzień sporządzenia niniejszego wniosku wynosi …..% w terminach miesięcznych / kwartalnych* 
od kwoty należności objętych ulgą oraz ustanowienia zabezpieczenia zapłaty tych należności w formie gwarancji bankowej / 
ubezpieczeniowej* na okres stosowania ulgi*.

2. Umorzenie należności w całości** / w części obejmującej ……...........................................................………………………………...
(rodzaj należności)

 ………………………………………. w wysokości ………………. zł*.

3. W ramach postępowania restrukturyzacyjnego:
3.1. Umorzenie należności w części obejmującej ……………….........................................................………………………………..
                                                                                                                                                                                  (rodzaj należności)

       ……………………………… w wysokości ……………. zł.

3.2. Odroczenie  spłaty  należności  w części  obejmującej …………………...………………......................................................…
                                                                                                                                                                                  (rodzaj należności)

       ………………………………… w wysokości  …………….  zł*  z dnia ……………………… do dnia ………..…...…… .

3.3. Rozłożenie spłaty należności w części obejmującej ………………….......................................................………………………
(rodzaj należności)

………………………. w wysokości …………..…. zł* na ...…. rat miesięcznych / kwartalnych* w wysokości ……………… zł 
każda, płatnych od miesiąca ……….......……  ………. r.

D.  UZASADNIENIE
1. Należność nie uległa przedawnieniu na dzień złożenia niniejszego wniosku. 
2. Należność nie została ustalona w drodze decyzji administracyjnej.
3. W przypadku ulgi w spłacie: 

3.1. Należność jest bezsporna – została uznana w pełnej wysokości przez dłużnika pismem z dnia …………………......….  
/ zasądzona prawomocnym wyrokiem / nakazem zapłaty* wydanym przez Sąd …………………………………......……..  
dnia ……………………….. o sygn. akt: ……………………...............………*.

3.2. Należność jest wymagalna – termin zapłaty upłynął dnia ……...……………..  .
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3.3. Zachodzi okoliczność wskazana w § 4 ust. 2 pkt ….  Zarządzenia, tj.
……………………………………………............................................................……………………………………….................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………….....................................................................................................…………………………………...........………………
………………………………….....................................................................................................................................………  .

4. W przypadku umorzenia:
4.1. Należność nie posiada zabezpieczenia zapłaty, w szczególności w formie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej, 

cesji praw z lokaty ani w innej formie.
4.2. Zachodzi okoliczność wskazana w § 5 ust. 2 pkt ….  Zarządzenia, tj.

………....…..…………………………………………………………………............................................................…………………
…………....…..………………………………………………………………............................................................…………………
………………......……………………………………………………………............................................................…………………
…………………..…....………………………………………………………............................................................…………………
……………………..…....……………………………………………………............................................................…………………

                                                                                                                          ...……….……………………..
                                                                                                                                     (podpis wnioskodawcy)

E.  OPINIA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
……………………………………………………………………………............................................................……………….....................…
……………………………………………………………………………............................................................……………….....................…
……………………………………………………………………………............................................................……………….....................…
……………………………………………………………………………............................................................……………….....................…
……………………………………………………………………………............................................................……………….....................…
……………………………………………………………………………............................................................……………….....................…
……………………………………………………………………………............................................................……………….....................…
……………………………………………………………………………............................................................……………….....................…
……………………………………………………………………………............................................................……………….....................…
……………………………………………………………………………............................................................……………….....................…

                                                                                                                             ...……….……………………..
                                                                                                                                 (podpis głównego księgowego)

F.  OPINIA RADCY PRAWNEGO
……………………………………………………………………………............................................................……………….....................…
……………………………………………………………………………............................................................……………….....................…
……………………………………………………………………………............................................................……………….....................…
……………………………………………………………………………............................................................……………….....................…
……………………………………………………………………………............................................................……………….....................…
……………………………………………………………………………............................................................……………….....................…
……………………………………………………………………………............................................................……………….....................…
……………………………………………………………………………............................................................……………….....................…
……………………………………………………………………………............................................................……………….....................…
……………………………………………………………………………............................................................……………….....................…

                                                                                                                             ...……….……………………..
                                                                                                                                       (podpis radcy prawnego)

Załączniki:
1. ……………………………………………………………………
2. ……………………………………………………………………
3. ……………………………………………………………………
4. ……………………………………………………………………
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STANOWISKO ROZSTRZYGAJĄCE WNIOSEK 

Po uzyskaniu opinii ………….......................................……………………………………….. z dnia ……………………..*
                                     (określenie kierownika jednostki nadrzędnej)

oraz opinii Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia …........…………………..*
postanawiam:

1. Odmówić udzielenia ulgi w spłacie lub umorzenia należności**.

2. Udzielić ulgę przez:
2.1. Odroczenie spłaty należności z dnia  …………….…….  do dnia ………..…...…………  .
2.2. Rozłożenie spłaty należności na …........ rat miesięcznych / kwartalnych* w wysokości  ………........................……… zł każda,  

płatnych od miesiąca ………..………….    …………. r.
2.3. Zastosowanie ulgi wymaga od dłużnika płacenia odsetek ustawowych, których stawka roczna na dzień sporządzenia niniej-

szego wniosku wynosi ..…..% w terminach miesięcznych / kwartalnych* od kwoty należności objętych ulgą oraz ustanowie-
nia zabezpieczenia zapłaty tych należności w formie gwarancji bankowej / ubezpieczeniowej* na okres stosowania ulgi*.

3. Umorzyć należność w całości** / w części obejmującej ……………………………………….............................................................
(rodzaj należności)

 ………………………………………. w wysokości ………………. zł*.

4.  W ramach postępowania restrukturyzacyjnego – wyrazić zgodę na:
4.1. Umorzenie należności w części obejmującej ……………………………………..........................................................…………..

     (rodzaj należności)

 ……………………………… w wysokości ……………. zł.

4.2. Odroczenie  spłaty  należności  w części  obejmującej …………………...……........................................................……………
(rodzaj należności)

………………………………… w wysokości  …………….  zł*  z dnia ……………………… do dnia ………..…...……  .

4.3. Rozłożenie spłaty należności w części obejmującej …………………………………………
(rodzaj należności)

………………………. w wysokości …………….  zł* na …. rat miesięcznych / kwartalnych*  w  wysokości ……………… zł 
każda, płatnych od miesiąca ………..………. …………  r.

                                                                                                                                                      
                                             
………...........…………………….

               (podpis kierownika jednostki)                                                                      

UWAGA:
W przypadku zastosowania ulgi na podstawie § 4 ust. 2 pkt a albo pkt b tiret pierwsze, a także w przypadku umorzenia należności na 
podstawie § 5 ust. 2 pkt f Zarządzenia – konieczne jest sporządzenie umowy w sprawie zastosowania ulgi albo umorzenia należności.

____________________________
* skreślić niewłaściwe.
** podkreślić, jeżeli jest właściwe.
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DECYZJA NR 2
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 11 stycznia 2021 r.

w sprawie udostępnienia jednolitych wzorów dokumentów 
oraz stosowania standardów jakościowych odnoszących się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia 

dotyczących zamawiania usług wykonawstwa prac z zakresu gospodarki leśnej
w jednostkach organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe 

EZ.270.1.2021

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.  
o lasach1, w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leś-
nego Lasy Państwowe2, w wykonaniu zadania Dyrektora General-
nego Lasów Państwowych wynikającego z art. 33 ust. 3 pkt. 3 ustawy 
z dnia 28 września 1991 r. o lasach3, w związku z wejściem w życie 
z dniem 1 stycznia 2021 r. ustawy z dnia 11 września 2019 r. 
Prawo zamówień publicznych4, postanawia się,  co następuje:

§ 1
Udostępnia się w postaci elektronicznej, do użytku wewnętrz-

nego jednostkom organizacyjnym Państwowego Gospodarstwa 
Leśnego Lasy Państwowe, do wykorzystania w postępowaniach o 
udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych przy pomocy 
miniPortalu UZP i związanych z zamawianiem przez te jednostki 
organizacyjne usług wykonawstwa prac z zakresu gospodarki 
leśnej, jednolite wzory specyfikacji warunków zamówienia wraz z 
załącznikami, zwanej dalej „SWZ”, stanowiące Załącznik I do niniej-
szej decyzji. (Załączników nie drukujemy – przyp. red.).

§ 2
2.1. Jednolite wzory SWZ (w tym wzory umów) można adaptować 

do indywidualnych potrzeb lub uwarunkowań występujących w 
poszczególnych jednostkach organizacyjnych Państwowego 
Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, z zastrzeżeniem 
postanowień § 3. Jednolite wzory SWZ można adaptować do 
postępowań prowadzonych przy pomocy komercyjnych plat-
form zakupowych.

2.2. Rekomenduje się zastosowanie w postępowaniach o udzie-
lenie zamówienia publicznego związanych z zamawianiem 
przez jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa 
Leśnego Lasy Państwowe usług wykonawstwa prac z zakresu 
gospodarki leśnej Opisu standardu technologii wykonawstwa 
prac leśnych, zwanego dalej „OSTWPL”, określonego w Załącz-
niku nr 4 do SWZ bez wprowadzania zmian i modyfikacji, co 
stanowi warunek zastosowania ceny jako jedynego kryterium 
oceny ofert, z zastrzeżeniem konieczności spełnienia wszyst-
kich wymagań określonych w art. 246 ust. 2 ustawy z dnia 11 
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych5.

2.3. W przypadku, gdy czynności zaplanowane do wykonania w 
danej jednostce organizacyjnej Państwowego Gospodarstwa 
Leśnego Lasy Państwowe nie zostały opisane w OSTWPL, 
jednostka ta opisuje je samodzielnie według standardu okre-
ślonego w Załączniku nr 4 do SWZ. W sytuacji zamawiania 
czynności nieopisanych w OSTWPL, czynności te mogą być 

wprowadzone przez daną jednostkę organizacyjną Państwo-
wego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe wyłącznie za 
zgodą właściwej miejscowo regionalnej dyrekcji Lasów 
Państwowych. Przyjęty w regionalnej dyrekcji Lasów Państwo-
wych opis danej czynności nieopisanej w OSTWPL powinien 
być taki sam we wszystkich jednostkach organizacyjnych 
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe na 
terenie tej dyrekcji. Przyjęcie opisu danej czynności nieopi-
sanej w OSTWPL następuje decyzją dyrektora regionalnej 
dyrekcji Lasów Państwowych. 

2.4. W celu wyzwolenia konkurencyjności, rekomenduje się zama-
wianie pozyskania maszynowego w oddzielnych częściach 
przedmiotu zamówienia (pakietach), obejmujących wyłącznie 
czynności związane z pozyskaniem i zrywką drewna. Rekomen-
dacja, o której mowa w zdaniu poprzednim, dotyczy nadleś- 
nictw posiadających potencjał do pozyskania maszynowego. 

2.5. W postępowaniach niedopuszczalne jest dokonanie wyboru 
ofert, których ceny przekraczają wartości określone w kosztory-
sach (prowizorium planu). Dokonanie wyboru ofert, których ceny 
przekraczają wartości określone w kosztorysach (prowizorium 
planu), jest dopuszczalne jedynie za uprzednią zgodą właściwej 
miejscowo regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych. 

2.6. Rekomenduje się stosowanie w umowach zawieranych w 
wyniku rozstrzygnięcia postępowań o udzielenie zamówienia 
publicznego, związanych z zamawianiem usług wykonawstwa 
prac z zakresu gospodarki leśnej, rozliczeń z wykonawcami  
wg jednostek naturalnych, co jest  systemem docelowym.

§ 3
Przy opracowywaniu dokumentacji postępowań o udzielenie 

zamówienia publicznego związanych z zamawianiem usług wyko-
nawstwa prac z zakresu gospodarki leśnej należy zachować wska-
zane poniżej postanowienia jednolitych wzorów SWZ:

1) pkt 3.3–3.6 w sprawie zasad ogólnych realizacji przedmiotu 
zamówienia;

2) opis prawa opcji i jej wielkości (do 20% wartości przedmiotu 
zamówienia);

3) katalog kar i ich wysokość,  z zastrzeżeniem przypadków, w 
których: 
a) zastosowanie danej kary umownej jest bezprzedmiotowe 

z uwagi na przedmiot zamówienia (np. szkółka leśna),
b) dodanie kary nieprzewidzianej w postanowieniach jedno-

litych wzorów SWZ jest konieczne z uwagi na przyjęte 
kryteria oceny ofert.

1 Art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1463) 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 stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przepisy wykonawcze do ustawy, a także innych przepi-
sów prawnych, Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.

3 Art. 33 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1463) stanowi, że Dyrektor Generalny „inicjuje, organizuje oraz koordynuje 
przedsięwzięcia na rzecz ochrony lasów, racjonalnej gospodarki leśnej i rozwoju leśnictwa”. 

4 Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.).
5 Art. 246 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) stanowi, że: „Zamawiający publiczni, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2, oraz ich 

związki mogą zastosować kryterium ceny jako jedyne kryterium oceny ofert albo jako kryterium o wadze przekraczającej 60%, jeżeli określą w opisie przedmiotu 
zamówienia wymagania jakościowe odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia”.
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§ 4
Zobowiązuje się regionalne dyrekcje Lasów Państwowych do 

monitorowania i koordynacji procesu udzielania zamówień publicz-
nych związanych z zamawianiem usług wykonawstwa prac z 
zakresu gospodarki leśnej, w tym  zastosowania niniejszej decyzji, 
przez podlegle jednostki.

§ 5
Traci moc Decyzja nr 67 z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie 

udostępnienia jednolitych wzorów dokumentów oraz stosowania 
standardów jakościowych odnoszących się do wszystkich istotnych 
cech przedmiotu zamówienia dotyczących zamawiania usług leś-
nych z zakresu gospodarki leśnej w jednostkach organizacyjnych 
Lasów Państwowych (znak sprawy: EZ.270.1.2020).

§ 6
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Andrzej Konieczny

DECYZJA NR 3
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 12 stycznia 2021 r.

w sprawie zlecenia Instytutowi Badawczemu Leśnictwa realizacji usługi badawczej 
pod nazwą  „Warunki klimatyczne i wodne Puszczy Białowieskiej”

EO.5001.5.1.2021

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 dnia 
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych4 i § 5 Zarządze-
nia nr 42 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia  
1 lipca 2014 r. w sprawie powołania Stałej Komisji do zamawiania 
usług w zakresie badań naukowych przez Dyrektora Generalnego 
Lasów Państwowych oraz procedur postępowania  z tym związa-
nych5 – postanawiam, co następuje: 

§ 1
1. Realizację usługi badawczej pod nazwą „Warunki klimatyczne i 

wodne Puszczy Białowieskiej” należy zlecić Instytutowi Badaw-
czemu Leśnictwa zgodnie z ustalonym poniżej okresem i kosz-
tami realizacji oraz na warunkach, które zostaną określone w 
umowie:

a) okres realizacji badań – około 57 miesięcy,
b) koszty planowane ogółem – 3 197 578 zł brutto, w tym  na 

2021 rok – około 726 200 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 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 2020 r. poz. 1463) 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 2020 r. poz. 1463) 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 2019 r. poz. 1843 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 5
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 19 stycznia 2021 r.
      

w sprawie zlecenia Instytutowi Badawczemu Leśnictwa realizacji usługi badawczej 
pod nazwą  „Osłona naukowa nad realizacją Pilotażowego Projektu Rozwojowego 

pn. »Leśne Gospodarstwa Węglowe« w latach 2021–2024”

EO.5001.8.1.2021

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. 11 ust. 1 pkt 3  ustawy z 
dnia 24 października 2019 r. – Prawo zamówień publicznych4 i § 5 
Zarządzenia nr 42 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 
dnia 1 lipca 2014 r. w sprawie powołania Stałej Komisji do zama-
wiania usług w zakresie badań naukowych przez Dyrektora Gene-
ralnego Lasów Państwowych oraz procedur postępowania  z tym 
związanych5 – postanawiam, co następuje: 

§ 1
1. Realizację usługi badawczej pod nazwą „Osłona naukowa nad 

realizacją Pilotażowego Projektu Rozwojowego pn. »Leśne 
Gospodarstwa Węglowe« w latach 2021–2024” należy zlecić 
Instytutowi Badawczemu Leśnictwa zgodnie z ustalonym poniżej 
okresem i kosztami realizacji oraz na warunkach, które zostaną 
określone w umowie:

a) okres realizacji badań – około 48 miesięcy,
b) koszty planowane ogółem – 2 541 835 zł brutto, w tym  na 

2021 rok – około 633 075 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 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 2020 r. poz. 1463 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 2020 r. poz. 1463 ze zm.) stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych inicjuje, 
popiera i finansuje badania w zakresie leśnictwa oraz nadzoruje wykorzystanie wyników tych badań.

4 Art. 11 ust. 1 pkt 3 ustawy z 24 października 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) stanowi, że przepisów ustawy nie stosuje 
się do zamówień lub konkursów, których przedmiotem są usługi badawcze lub rozwojowe, chyba że są one objęte kodami CPV od 73000000-2 do 73120000-9, 
73300000-5, 73420000-2 i 73430000-5, określonymi  we Wspólnym Słowniku Zamówień, oraz spełnione są łącznie następujące warunki: korzyści z tych usług przy-
padają 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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SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY
NA PODSTAWIE ART. 40A USTAWY O LASACH,

ZATWIERDZONE PRZEZ DYREKTORA GENERALNEGO
LASÓW PAŃSTWOWYCH

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Białystok

Lp.
Nazwa nadleśnictwa,

obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu 
ewidencyjnego,

gmina,
adres nieruchomości

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,

pow. działki (m2)
Rodzaj zabudowy

i sposób zagospodarowania

1. Białowieża
Białowieża
452Bx02

Stoczek
Białowieża
ul. Centura 7
17-230 Białowieża

510/12
BI2P/00027437/6
404 
(udział 792/1949)

510/13
BI2P/00005223/3
605

samodzielny 
lokal mieszkalny 
w budynku wielorodzinnym 
wraz z niezabudowaną 
nieruchomością przyległą, 
pustostan

2. Supraśl
Sokółka
230g

Suchy Gród
Szudziałowo
Nowe Trzciano 25
16-113 Nowa Trzciano

423/1
BI1S/00036644/1
1983

budynek mieszkalny,  
jednorodzinny wraz z dwoma 
budynkami gospodarczymi, 
zasiedlony

3. Nowogród
Kolno
47 l

Kolno
Kolno
Kozioł 68
18-500 Kolno

742/6
LM1L/00004064/4
1775

budynek mieszkalny,  
jednorodzinny 
wraz ze studnią 
i ogrodzeniem, zasiedlony

4. Augustów
Augustów
4nx

Augustów 4
Miasto Augustów
ul. Turystyczna 9A/2
16-300 Augustów

366
SU1A/00023352/5
119
(udział 780/10000)

samodzielny 
lokal mieszkalny,  
w budynku wielorodzinnym, 
zasiedlony

5. Łomża
Łomża
133Ab

Podgórze
Łomża
Podgórze, ul. Dolna 9
18-400 Łomża 

427/1
LM1L/00007470/4
1895

budynek mieszkalny,  
jednorodzinny 
wraz z budynkiem 
gospodarczym, zasiedlony

Zatwierdzam:
 

Z upoważnienia
Dyrektora Generalnego

Lasów Państwowych

Zastępca Dyrektora Generalnego 
ds. Gospodarki Leśnej 

Bogusław Piątek
Warszawa, 21 stycznia 2021 r.
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Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Białystok

Lp.
Nazwa nadleśnictwa,

obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu 
ewidencyjnego,

gmina,
adres nieruchomości

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,

pow. działki (m2)
Rodzaj zabudowy

i sposób zagospodarowania

1. Nurzec
Nurzec
15s

Nurzec-Stacja
Nurzec-Stacja
17-330 Nurzec-Stacja 
ul. Akacjowa 5B

1193/35
BI3P/0005705/3
1840

budynek mieszkalny, 
jednorodzinny 
wraz z budynkiem 
gospodarczym 
oraz płotem metalowym 
i płotem z siatki, zasiedlony

Zatwierdzam:
 

Z upoważnienia
Dyrektora Generalnego

Lasów Państwowych

Zastępca Dyrektora Generalnego 
ds. Gospodarki Leśnej 

Bogusław Piątek
Warszawa, 21 stycznia 2021 r.

Skorygowany wykaz 
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

na podstawie art. 40a ustawy o lasach, 
zastępujący wykaz z dnia 21 września 2020 r. (BILP 10/2020)

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Katowice

Lp.
Nazwa nadleśnictwa,

obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu 
ewidencyjnego,

gmina,
adres nieruchomości

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,

pow. działki (m2)
Rodzaj zabudowy

i sposób zagospodarowania

1. Katowice
Katowice
184g

Dzielnica
Bogucice-Zawodzie
Katowice
ul. Francuska 181/1
40-507 Katowice

2/53
KA1K/00059620/2
2529
(udział 546/1000)

samodzielny 
lokal mieszkalny 
wraz z udziałem w dwóch 
budynkach gospodarczych, 
placu wewnętrznym i drodze 
oraz w drodze i ogrodzeniu, 
zasiedlony

2. Katowice
Katowice
184g

Dzielnica
Bogucice-Zawodzie
Katowice
ul. Francuska 181/2
40-507 Katowice

2/53
KA1K/00059620/2
2529
(udział 205/1000)

samodzielny 
lokal mieszkalny 
wraz z udziałem w dwóch 
budynkach gospodarczych, 
placu wewnętrznym i drodze 
oraz w drodze i ogrodzeniu, 
zasiedlony

3. Katowice
Katowice
184g

Dzielnica
Bogucice-Zawodzie
Katowice
ul. Francuska 181/3
40-507 Katowice

2/53
KA1K/00059620/2
2529
(udział 249/1000)

samodzielny 
lokal mieszkalny 
wraz z udziałem w dwóch 
budynkach gospodarczych, 
placu wewnętrznym i drodze 
oraz w drodze i ogrodzeniu, 
zasiedlony

4. Prószków
Prószków
152b

Prószków
Prószków
Osiedle Leśne 4 m.16
46-060 Prószków

152/24
OP1O/00112029/2
7580
(udział 461/10000)

samodzielny 
lokal mieszkalny 
w budynku czterorodzinnym 
wraz z pomieszczeniem 
przynależnym w budynku 
gospodarczym, zasiedlony
(udział w budynku 
3106/10000)

Dokończenie tabeli na str. 25
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Dokończenie tabeli ze str. 24

Lp.
Nazwa nadleśnictwa,

obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu 
ewidencyjnego,

gmina,
adres nieruchomości

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,

pow. działki (m2)
Rodzaj zabudowy

i sposób zagospodarowania

5. Prudnik
Szklary
203h01

Buków
Otmuchów
Buków 84
48-364 Kałków

480/3
OP1N/00055623/7
2115

budynek mieszkalny,  
jednorodzinny 
wraz z budynkiem 
gospodarczym, zasiedlony

6. Prudnik 
Szklary
45z

Szklary
Kamiennik
Szklary 122a
48-388 Kamiennik

910
OP1N/00055929/2
1045

budynek mieszkalny,  
jednorodzinny w zabudowie 
bliźniaczej wraz z trzema 
budynkami gospodarczymi, 
zasiedlony

7. Prudnik
Prudnik
124Aj, h01, i01

Trzebinia
Lubrza 
Trzebinia 98
48-200 Trzebinia

134/14
OP1P/00045585/7
1183

budynek mieszkalny,  
jednorodzinny 
wraz z budynkiem 
gospodarczym, zasiedlony

8. Olesno
Olesno
282 o

Olesno
Olesno
ul. Gorzowska 78/3
46-300 Olesno

130
OP1L/00048788/7
2322
(udział 2812/10000)

samodzielny 
lokal mieszkalny 
w budynku czterorodzinnym 
wraz z pomieszczeniem 
przynależnym w budynku 
gospodarczym, pustostan

9. Rudziniec
Rudziniec
730p

Rachowice
Sośnicowice
ul. Wiejska 127B/9
44-156 Rachowice

230/15
GL1G/00078699/0
4061
(udział 6695/100000)

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

Zatwierdzam:
 

Z upoważnienia
Dyrektora Generalnego

Lasów Państwowych

Zastępca Dyrektora Generalnego 
ds. Gospodarki Leśnej 

Bogusław Piątek
Warszawa, 21 stycznia 2021 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Łódź

Lp.
Nazwa nadleśnictwa,

obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu 
ewidencyjnego,

gmina,
adres nieruchomości

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,

pow. działki (m2)
Rodzaj zabudowy

i sposób zagospodarowania

1. Brzeziny
Brzeziny 
34 l01

Poćwiardówka
Brzeziny
Poćwiardówka 25
95-060 Brzeziny

533/4
LD1B/00044906/4
1884

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

Dokończenie tabeli na str. 26
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Dokończenie tabeli ze str. 25

Lp.
Nazwa nadleśnictwa,

obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu 
ewidencyjnego,

gmina,
adres nieruchomości

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,

pow. działki (m2)
Rodzaj zabudowy

i sposób zagospodarowania

2. Kutno
Kutno
4cx

Suchodębie Majątek
Łanięta
Kliny 1
99-306 Łanięta

201/1
LD1K/00040471/6
703

budynek mieszkalny,  
jednorodzinny, zasiedlony

Zatwierdzam:
 

Z upoważnienia
Dyrektora Generalnego

Lasów Państwowych

Zastępca Dyrektora Generalnego 
ds. Gospodarki Leśnej 

Bogusław Piątek
Warszawa, 21 stycznia 2021 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Olsztyn

Lp.
Nazwa nadleśnictwa,

obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu 
ewidencyjnego,

gmina,
adres nieruchomości

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,

pow. działki (m2)
Rodzaj zabudowy

i sposób zagospodarowania

1. Nowe Ramuki
Nowe Ramuki
901g (cz.)

Sawderki
Olsztynek
Orzechowo 2
11-015 Olsztynek

3901/4
OL1O/00055772/5
1922

budynek mieszkalny,  
jednorodzinny 
wraz z budynkiem 
gospodarczym, zasiedlony

Zatwierdzam:
 

Z upoważnienia
Dyrektora Generalnego

Lasów Państwowych

Zastępca Dyrektora Generalnego 
ds. Gospodarki Leśnej 

Bogusław Piątek
Warszawa, 21 stycznia 2021 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Poznań

Lp.
Nazwa nadleśnictwa,

obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu 
ewidencyjnego,

gmina,
adres nieruchomości

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,

pow. działki (m2)
Rodzaj zabudowy

i sposób zagospodarowania

1. Czerniejewo
Nekla
25t

Nekielka
Nekla
Trakt Pobiedziski 29
62-330 Nekielka

409/5
PO1F/00011782/9
1491

budynek mieszkalny,  
jednorodzinny 
wraz z budynkiem 
gospodarczym, zasiedlony

Zatwierdzam:
 

Z upoważnienia
Dyrektora Generalnego

Lasów Państwowych

Zastępca Dyrektora Generalnego 
ds. Gospodarki Leśnej 

Bogusław Piątek
Warszawa, 21 stycznia 2021 r.
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Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Szczecin

Lp.
Nazwa nadleśnictwa,

obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu 
ewidencyjnego,

gmina,
adres nieruchomości

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,

pow. działki (m2)
Rodzaj zabudowy

i sposób zagospodarowania

1. Ośno Lubuskie
Ośno
615a01

Grabno
Ośno Lubuskie
ul. Sulęcińska 24
69-220 Ośno Lubuskie

468/1
GW1U/00014247/1
2126

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

2. Barlinek
Barlinek
1682d01

Barlinek 1
Barlinek
ul. Fabryczna 12 
74-320 Barlinek

2154
SZ1M/00033666/3
2514

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

3. Myślibórz
Myślibórz
340b

Myślibórz
Myślibórz
ul. 1 Maja 17/5
74-300 Myślibórz

397/2
SZ1M/00048969/5
1046
(udział 241/1000)

samodzielny lokal mieszkalny 
w budynku dziewięciorodzinnym 
wraz z przynależną piwnicą 
i strychem, zasiedlony

Zatwierdzam:
 

Z upoważnienia
Dyrektora Generalnego

Lasów Państwowych

Zastępca Dyrektora Generalnego 
ds. Gospodarki Leśnej 

Bogusław Piątek
Warszawa, 21 stycznia 2021 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Wrocław

Lp.
Nazwa nadleśnictwa,

obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu 
ewidencyjnego,

gmina,
adres nieruchomości

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,

pow. działki (m2)
Rodzaj zabudowy

i sposób zagospodarowania

1. Jawor
Jawor
113x

Przedmieście
Jawor
ul. Korfantego 7A/14
59-400 Jawor

322/3
LE1J/00013027/3
10666
(udział 50/10000)

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

2. Henryków
Henryków
209p

Skalice
Ziębice
Skalice 28 
57-220 Ziębice

296
SW1Z/00056479/6
1300

budynek mieszkalny,  
jednorodzinny 
wraz z budynkiem 
gospodarczym, zasiedlony

3. Śnieżka
Śnieżka
35x

Podgórzyn
Podgórzyn
ul. Żołnierska 15/1
58-562 Podgórzyn

628/35
JG1J/00057625/9
1394
(udział 6250/10000)

samodzielny lokal mieszkalny 
w budynku dwurodzinnym 
wraz z przynależną wiatą 
gospodarczą, zasiedlony

4. Śnieżka
Śnieżka
35x

Podgórzyn
Podgórzyn
ul. Żołnierska 15/2
58-562 Podgórzyn

628/35
JG1J/00057625/9
1394
(udział 3750/10000)

samodzielny lokal mieszkalny 
w budynku dwurodzinnym 
wraz z przynależną wiatą 
gospodarczą, zasiedlony

 Zatwierdzam:
 

Z upoważnienia
Dyrektora Generalnego

Lasów Państwowych

Zastępca Dyrektora Generalnego 
ds. Gospodarki Leśnej 

Bogusław Piątek
Warszawa, 21 stycznia 2021 r.
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NIERUCHOMOŚCI ZBYWANE I NABYWANE
przez Skarb Państwa – Lasy Państwowe

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Katowice
Nadleśnictwo Kobiór

Na podstawie art. 38e ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1463 ze zm.), Ramowych wytycznych  
w sprawie zamian lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych, wytycznych wprowadzonych 
do stosowania pismem Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 grudnia 2012 r. (zn. spr.: ZS-D-2141-11-2/12), oraz zgody 
dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach z dnia 11 stycznia 2021 r. (zn. spr.: ES.2261.1.2020.WD, Nadleśnictwo 
Kobiór informuje o zamiarze przeprowadzenia transakcji zamiany niżej wymienionych nieruchomości:

Data zgody
na zamianę

Nieruchomości zbywane przez Lasy Państwowe

adres leśny adres administracyjny kategoria 
użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

11.01.2021 r. 02-13-03-12-175-r-00

24-14-011-0002 - 518/6

Ls

1,0359

195,324-14-011-0002 - 517/6 0,9175

24-14-011-0002 - 516/6 0,0317

Razem: 1,9851 195,3

Nieruchomości nabywane przez Lasy Państwowe

właściciel adres administracyjny kategoria 
użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

Jednostka 
administracji samorządowej

24-14-011-0002 – 251/85

Ls

1,4901

198,7

24-14-011-0002 – 87 0,2548

24-14-011-0002 – 86 0,0940

24-14-011-0003 – 508/212

dr

0,2859

24-14-011-0005 – 245/81 0,0500

24-14-011-0003 – 44 0,0180

Razem: 2,1928 198,7

Nadleśniczy 
Nadleśnictwa Kobiór
dr inż. Marian Pigan 

Piasek, 22 stycznia 2021 r.
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Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Krosno
Nadleśnictwo  Jarosław

Na podstawie art. 38e ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. 2020 r. poz. 1463 ze zmianami), Wytycznych w sprawie 
zamian lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych nadzorowanych przez Dyrektora RDLP 
w Krośnie (znak: ZS.2261.1.2015) oraz zgody dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie z dnia 4 stycznia 2021 r. 
(znak: ZS.2261.12.2019), Nadleśnictwo Jarosław informuje o zamiarze przeprowadzenia transakcji zamiany nieruchomości z Gminą 
Laszki.

Data zgody
na zamianę

Nieruchomości zbywane przez Lasy Państwowe

adres leśny adres administracyjny kategoria 
użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

4.01.2019 r.                          
(zn. spr.: 

ZS.2261.12.2020)

04-28-1-07-55-j-00 18-04-052-0006-381 Ls 2,1437 110,11

04-28-1-07-55-i-00 18-04-052-0006-386/1 Ls 0,5925 39,38

04-28-1-07-55-h-00 18-04-052-0006-390/2 Ls 0,8808 43,87

04-28-1-07-55-g-00 18-04-052-0006-392/1 Ls 0,2701 12,82

Nadleśnictwo Jarosław, 
obręb leśny Radymno, 

leśnictwo Tuchla

(województwo podkarpackie, 
powiat jarosławski,  

gmina Laszki,    
obręb ewidencyjny  

Miękisz Nowy)

04-28-1-01-40-a-01 18-04-052-0003-307/1 Ls 0,1480 2,02

Nadleśnictwo Jarosław, 
obręb leśny Radymno, 
leśnictwo Czerniawka

(województwo podkarpackie, 
powiat jarosławski,  

gmina Laszki,  
obręb ewidencyjny 

Czerniawka)

 Razem: 4,0351 208,20

Nieruchomości nabywane przez Lasy Państwowe

właściciel adres administracyjny kategoria 
użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

Gmina Laszki

18-04-052-0006-471 Dr 0,6383 8,06

18-04-052-0006-1263 Dr 0,4237 15,69

18-04-052-0006-1266 Dr 0,2227 2,81

18-04-052-0006-1300 Dr 0,2103 2,65

18-04-052-0006-1270 LzR-ŁV 0,4558 10,02

18-04-052-0006-1048/1 LsV, N 0,0996 4,49
(województwo podkarpackie,  

powiat jarosławski,  
gmina Laszki,  

obręb ewidencyjny  
Miękisz Nowy)

18-04-052-0003-331 Dr 0,3532 4,46
18-04-052-0003-309/2 Dr 0,0307 0,39
18-04-052-0003-335 Dr 1,0068 12,71

(województwo podkarpackie,  
powiat jarosławski,  

gmina Laszki,     
obręb ewidencyjny  

Czerniawka)

Dokończenie na str. 30 



30 BILP 2/2021

Dokończenie ze str. 29

Nieruchomości nabywane przez Lasy Państwowe

właściciel adres administracyjny kategoria 
użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

Gmina Laszki

18-04-052-0002-678/5 LsV  2,6147 146,73
(województwo podkarpackie,  

powiat jarosławski,  
gmina Laszki,        

obręb ewidencyjny  
Charytany)

Razem: 6,0558 207,99

Nadleśniczy
Tadeusz Ogonowski

Koniaczów, 7 stycznia 2021 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Piła
Nadleśnictwo Płytnica

Zgodnie ze Szczegółowymi wytycznymi w sprawie zamian lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie nadleś- 
nictw wchodzących w skład RDLP w Pile, stanowiącymi załącznik do Zarządzenia nr 1 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwo-
wych z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie dokonywania zamian nieruchomości na podstawie przepisów art. 38e ustawy z dnia 28 września 
1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1463 ze zm.), Nadleśnictwo Płytnica informuje o zamiarze przeprowadzenia transakcji zamiany 
nieruchomości z Gminą Wałcz. Na dokonanie zamiany gruntów nadleśnictwo uzyskało w dniu 11 stycznia 2021 r. zgodę dyrektora Regio-
nalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile (znak sprawy: ZS.2261.13.2020.RD).

Data zgody
na zamianę

Nieruchomości zbywane przez Lasy Państwowe

adres leśny adres administracyjny kategoria 
użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w zł)

ZS.2261.13.2020.RD
11.01.2021 r.

08-20-1-06-432-w-00 321705_2.0013.
8059/17 Dr 0,2303

60 618,00

08-20-1-07-388-o-00 321705_2.0013.
8268/3 Dr 0,0567

08-20-1-09-434-a-00 321705_2.0013.
8280/3 Dr 0,3349

08-20-1-09-434-f-00 321705_2.0013.
8280/3 Dr 0,1194

08-20-1-09-442-b-00 321705_2.0013.
8290/9 Dr 0,0169

08-20-1-09-442-c-00 321705_2.0013.
8290/7 Br-R 0,0879

51 033,00
08-20-1-09-442-d-00 321705_2.0013.

8290/29 Br-R 0,0043

Razem: 0,8504 111 651,00

Dokończenie na str. 31
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Nieruchomości nabywane przez Lasy Państwowe

właściciel adres administracyjny kategoria 
użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w zł)

Gmina Wałcz

321705_5.0014.10 Dr 1,2600 56 457,00

321705_2.0013.20/1 Dr 0,0400 1 845,00

321705_2.0061.183 Ls 1,4600 54 900,00

Razem: 2,7600 113 202,00

   Nadleśniczy
Nadleśnictwa Płytnica

                                                                                                                                 Paweł Kałużyński 
Nowa Szwecja, 12 stycznia 2021 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Zielona Góra
Nadleśnictwo Nowa Sól

Stosownie do zapisów punktu IX Ramowych wytycznych w sprawie zamian lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się  
w zarządzie Lasów Państwowych, wytycznych stanowiących załącznik do Zarządzenie nr 89 Dyrektora Generalnego Lasów Państwo-
wych z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie dokonywania zamian nieruchomości na podstawie  art. 38e ustawy o lasach z dnia 28 września 
1991 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 2100 ze zm.), Nadleśnictwo Nowa Sól informuje o zamiarze przeprowadzenia transakcji zamiany nierucho-
mości gruntowych Skarbu Państwa w zarządzie PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwa Nowa Sól i Gminy Miasto Nowa Sól. Zgoda na 
zamianę została wydana w dniu 4 grudnia 2020 r. przez dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze  
(znak sprawy: ZS.2261.13.2020).

Data zgody
na zamianę

Nieruchomości zbywane przez Lasy Państwowe

adres leśny adres administracyjny kategoria 
użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

ZS.2261.13.2020 
z 4.12.2020 r.

14-08-2-05-68-d-00
14-08-2-05-68-f-00 08-04-011-0002-1566/3 Ls 1,5880 358,2

Razem: 358,2

Nieruchomości nabywane przez Lasy Państwowe

właściciel adres administracyjny kategoria 
użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

Urząd Miejski 
Nowa Sól

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 12
67-100 Nowa Sól

08-04-011-0002-188/96 Ls 5,8910 347,1

Razem: 347,1

Nadleśniczy
Artur Tararuj

Nowa Sól, 7 stycznia  2021 r.

Dokończenie ze str. 30
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OGŁOSZENIA

***
Nadleśnictwo Sławno informuje, że na terenie leśnictwa 

Malechowo w oddziale 144d zostały zgubione plakietki do 
odbioru drewna ze znakiem jednostki: 111710. Numer identyfi-
kacyjny leśnictwa: 111710, plakietki od nru 7761 do nru 7800.
W wypadku odnalezienia ww. plakietek prosimy o przekazanie 
ich do Nadleśnictwa Sławno.

Nadleśniczy
Sylwester Kupczyk

Sławno, 5 stycznia 2021 r.

***
Na podstawie § 8 Zarządzenia nr 59 Dyrektora General-

nego Lasów Państwowych z dnia 27 listopada 1998 r. w spra-
wie wprowadzenia legitymacji służbowych dla pracowników 
Służby Leśnej w Lasach Państwowych Nadleśnictwo Prze-
mków (RDLP Wrocław) unieważnia zgubioną legitymację służ-
bową nr 39/11 wystawioną na nazwisko – Tomasz Findysz, 
specjalista SL ds. gospodarki drewnem.

p.o. Nadleśniczego
Nadleśnictwa Przemków

Jarosław Cierpiał
Szklarki, 18 stycznia 2021 r.

***
Na podstawie § 8 Zarządzenia nr 59 Dyrektora General-

nego Lasów Państwowych z dnia 27 listopada 1998 r. w spra-
wie wprowadzenia legitymacji służbowych dla pracowników 
Służby Leśnej w Lasach Państwowych Nadleśnictwo Kwidzyn 
(RDLP Gdańsk) unieważnia legitymację służbową wystawioną 
na nazwisko – Dariusz Krystkiewicz, leśniczy Ośrodka Hodowli 
Zwierzyny Wydry.

Nadleśniczy
Zbigniew Lubiński

Kwidzyn, 22 stycznia 2021 r. 

***
Nadleśnictwo Krucz (RDLP Piła) informuje, że w dniu  

5 stycznia 2021 r. na terenie leśnictwa Gniewomierz stwier-
dzono zagubienie dwóch płytek do znakowania drewna:  
nr 1711 i nr 1712. Kod leśnictwa: 081604.

W wypadku ujawnienia ww. płytek proszę o ich konfiskatę  
i przekazanie do Nadleśnictwa Krucz.

Nadleśniczy
Nadleśnictwa Krucz
Stanisław Zalewski

Krucz, 26 stycznia 2021 r.



CENNIK ZAMIESZCZANYCH WKŁADEK
Obowiązuje od 1 stycznia 2021 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: Szymon Wojtyszyn
tel. 22 185 53 78

e-mail: szymon.wojtyszyn@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: Urszula Kifer
tel. 22 185 53 81

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

Skład i łamanie: Tomasz Krawczyk ORWLP w Bedoniu, Nowy Bedoń, ul. Sienkiewicza 19, 95-020 Andrespol, tel.: 42 677 25 22, fax: 42 677 25 23
Druk: Drukarnia Kolumb, ul. Kaliny 7, 41-506 Chorzów, tel./fax (+48 32) 352 16 90, (+48 32) 352 17 00, www.drukarniakolumb.pl

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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