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ZARZĄDZENIA DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
(od 25 maja 2022 r. do 15 czerwca 2022 r.)

l Zarządzenie nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie powołania Zespołu zadaniowego  
do komisyjnej oceny zasadności sprzedaży pozostających w zarządzie PGL LP nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkal-
nymi i samodzielnych lokali mieszkalnych oraz gruntów z budynkami mieszkalnymi w budowie, nieprzydatnych Lasom Państwowym 
(ES.160.6.2021)

l Zarządzenie nr 52 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 1 czerwca 2022 r. zmieniające zarządzenie nr 56 Dyrektora 
Generalnego Lasów Państwowych z dnia 17 września 2021 r. w sprawie dofinansowania ze środków funduszu leśnego działań reali-
zowanych w parkach narodowych w 2022 r., znak sprawy: ZP.0210.2.1.2021 (ZP.0210.2.2022)

l Zarządzenie nr 53 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany i nadania tekstu jednoli-
tego zarządzenia nr 14 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 10 lutego 2022 r. w sprawie doraźnego wyposażenia  
i testowania munduru galowego leśnika (GD.0210.3.2022)

DECYZJE DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
(od 25 maja 2022 r. do 15 czerwca 2022 r.)

l Decyzja nr 41 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielo-
funkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą własną „Regaty Żeglarskie Leśników” (GK.166.9.2022) – niepublikowana w BILP

l Decyzja nr 42 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie wytycznych kierunkowych wspierających 
możliwości nabywania przez konsumentów – odbiorców indywidualnych, surowca drzewnego do celów opałowych (EM.800.9.2022)  
– niepublikowana w BILP

l Decyzja nr 43 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 6 czerwca 2022 r. zmieniająca Decyzję nr 6 Dyrektora Generalnego 
Lasów Państwowych z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ZFŚS w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwo-
wych, GK.362.1.2021 (GK.362.3.2022) – niepublikowana w BILP

l Decyzja nr 44 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 7 czerwca 2022 r. w sprawie zwiększenia rozmiaru szacunkowego 
pozyskania w drzewostanach przeznaczonych do użytkowania przedrębnego dla Nadleśnictwa Międzychód na lata 2015-2024 
(ZU.6005.8.2022) – niepublikowana w BILP

l Decyzja nr 45 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 7 czerwca 2022 r. w sprawie zwiększenia rozmiaru szacunkowego 
pozyskania w drzewostanach przeznaczonych do użytkowania przedrębnego dla Nadleśnictwa Karwin na lata 2015-2024 
(ZU.6005.7.2022) – niepublikowana w BILP 

l Decyzja nr 46 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Decyzji nr 12 Dyrektora Gene-
ralnego Lasów Państwowych z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie uruchomienia programu „Zanocuj w lesie” oraz wzoru regulaminów 
korzystania z tych miejsc (GD.715.16.22)

l Decyzja nr 47 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie powołania komisji ds. przygotowania 
i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, pod nazwą „Dostawa 
zestawów komputerowych dla pracowników Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych” (EZ.272.1.2.2022) – niepublikowana w BILP

l Decyzja nr 48 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie uruchomienia projektu LIFE  
oraz przystąpienia do realizacji wspólnego przedsięwzięcia jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych z Polskim Towarzystwem 
Przyjaciół Przyrody „pro Natura” pt.: „LIFE PODKOWIEC PLUS: powrót do lasu – ochrona siedlisk rozrodczych nietoperzy w ujęciu 
całościowym” (ZP.L.0210.1.2022)

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 51
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 25 maja 2022 r.

w sprawie powołania Zespołu zadaniowego do komisyjnej oceny zasadności sprzedaży 
pozostających w zarządzie PGL LP nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 
i samodzielnych lokali mieszkalnych oraz gruntów z budynkami mieszkalnymi w budowie, 

nieprzydatnych Lasom Państwowym

ES.160.6.2021

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.  
o lasach1 w związku z § 6 i § 10 Statutu Państwowego Gospodar-
stwa Leśnego Lasy Państwowe2, 3, postanawiam, co następuje:

§ 1
1. Powołuję stały Zespół zadaniowy – zwany dalej „zespołem”  

– do komisyjnej oceny zasadności pozostających w zarządzie 
PGL LP nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkal-
nymi i samodzielnych lokali mieszkalnych oraz gruntów  
z budynkami mieszkalnymi w budowie, nieprzydatnych Lasom 
Państwowym.

2. Zespół składa się z 9 członków, przy czym po jednym wska-
zuje każdy z 5 reprezentatywnych Związków Zawodowych 
działających w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy 
Państwowe, zaś 4, w tym przewodniczącego oraz sekre-
tarza, wskazuje Dyrektor Generalny Lasów Państwowych. 

w składzie:
1. Marcin Cichowicz – Przewodniczący Zespołu – Naczelnik 

Wydziału Administracji, Bezpieczeństwa i Ochrony Pracy DGLP;
2. Marcin Gutowski – Sekretarz – Wydział Gospodarowania 

Mieniem DGLP;
3. Magdalena Kapuścińska –Naczelnik Wydziału Gospodaro-

wania Mieniem DGLP;
4. Karol Majewski – Wydział Gospodarowania Mieniem DGLP;
5. Jarosław Szałata – Przewodniczący Związku Leśników 

Polskich;
6. Jacek Cichocki – Przewodniczący NSZZ „Solidarność”;
7. Piotr Nalewajek – Przewodniczący Związku Zawodowego 

„Budowlani”;
8. Józef Urbanek – Przewodniczący Związku Zawodowego 

Pracowników Technicznych Leśnictwa;
9. Tomasz Podsiedlik – Przewodniczący NSZZ „Solidarność” 80.

§ 2
Do zadań Zespołu należeć będzie:
1) dokonywanie komisyjnej oceny zasadności ujęcia budynków 

mieszkalnych, samodzielnych lokali mieszkalnych oraz gruntów 
z budynkami mieszkalnymi w budowie, których wartość księ-
gowa netto przekraczać będzie kwotę 100 000 zł, lub których 
powierzchnia działki przekraczać będzie 1000 m2, w sporzą-
dzonym na podstawie art. 40a ust. 8 ustawy o lasach4 wykazie;

2) wyrażanie opinii dla Dyrektora Generalnego, w zakresie sprze-
daży budynków mieszkalnych, samodzielnych lokali mieszkal-
nych oraz gruntów z budynkami mieszkalnymi w budowie, których 

wartość księgowa netto przekraczać będzie kwotę 100 000 zł,  
lub których powierzchnia działki przekraczać będzie 1000 m2;

3) inne zadania zlecone przez Dyrektora Generalnego Lasów 
Państwowych związane ze sprzedażą pozostających w zarzą-
dzie PGL LP nieruchomości zabudowanych budynkami miesz-
kalnymi i samodzielnych lokali mieszkalnych oraz gruntów  
z budynkami mieszkalnymi w budowie, nieprzydatnych Lasom 
Państwowym.

§ 3
Opinia, o której mowa w § 2 pkt 2), pozytywnie oceniająca możli-

wość dokonania sprzedaży, udzielona musi zostać jednogłośnie,  
w oparciu o dokumenty przekazane do Dyrektora Generalnego 
Lasów Państwowych stanowiące uzasadnienie wniosku o sprzedaż 
na podstawie art. 40a ustawy o lasach.

§ 4
1. Pracami Zespołu kieruje jego Przewodniczący.
2. Zespół pracuje na posiedzeniach roboczych zwoływanych przez 

Przewodniczącego. Posiedzenia te zwoływane mogą być  
w formie stacjonarnej lub zdalnej, prowadzonej za pośrednic-
twem urządzeń służących komunikacji na odległość.

3. Zasady pracy zespołu, tryb i miejsca posiedzeń oraz szczegó-
łowe zadania dla poszczególnych członków Zespołu ustala 
Przewodniczący.

4. Zespół wykonuje swoje zadania w pełnym składzie.
5. Obsługę kancelaryjną prac Zespołu wykonuje wyznaczony 

pracownik Wydziału Gospodarowania Mieniem w DGLP.
6. Kierownicy jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, 

delegujący pracowników będących członkami Zespołu  
oraz zapraszanymi do udziału w jego pracach, poniosą koszty ich 
przejazdów w ciężar działalności swoich jednostek, natomiast 
całość kosztów pobytu (zakwaterowania i wyżywienia) członków 
Zespołu pokryje Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych.

§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

p.o. DYREKTORA GENERALNEGO
LASÓW PAŃSTWOWYCH

Józef Kubica

1 Art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach (t.j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 1275) stanowi, że „Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny LP  
przy pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych”.

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

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

4 Art. 40a ust. 8 ustawy o lasach stanowi, że wykazy lokali oraz gruntów z budynkami mieszkalnymi w budowie przeznaczonych do sprzedaży sporządzają dyrektorzy 
regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych. Wykazy są przedmiotem opinii związków zawodowych. Sprzedaż może być dokonana po zatwierdzeniu wykazu przez Dyrek-
tora Generalnego i ogłoszeniu wykazu w Biuletynie Informacyjnym Lasów Państwowych oraz w prasie. Ogłoszeniu w prasie nie podlega wykaz lokali zasiedlonych.  
O przeznaczeniu do sprzedaży lokali oraz o terminie do skorzystania z pierwszeństwa nabycia zawiadamia się najemców, o których mowa w art. 40a ust. 4-5a, 6 i 7.
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ZARZĄDZENIE NR 52
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 1 czerwca 2022 r.

zmieniające
zarządzenie nr 56 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 17 września 2021 r. 

w sprawie dofinansowania ze środków funduszu leśnego działań realizowanych w parkach narodowych w 2022 r.
(znak sprawy: ZP.0210.2.1.2021)

ZP.0210.2.2022

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy o lasach1, zwanej dalej 
ustawą, w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leś-
nego Lasy Państwowe2 – w wykonaniu zadań wynikających  
z obowiązku Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych,  
określonego w art. 56 ust. 2 ustawy3, a ponadto mając na względzie 
art. 58 ust. 3a pkt 1a ustawy4 – zarządzam, co następuje:

§ 1
W zarządzeniu nr 56 Dyrektora Generalnego Lasów Państwo-

wych z dnia 17 września 2021 r. w sprawie dofinansowania ze środ-
ków funduszu leśnego działań realizowanych w parkach 
narodowych w 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 6 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie: „W odniesieniu 
do działań z zakresu gospodarki leśnej, koszt działania przyj-
muje się zgodnie z kosztem przedstawionym przez park. 
DGLP może dokonać weryfikacji kosztów działania i wnieść 
zastrzeżenia, wskazując zakres wymagający ograniczenia, 
bądź uzasadnienia”;

2) w § 6 uchyla się ust. 3-6.

§ 2
Pozostałe przepisy zarządzenia pozostają bez zmian.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą 

obowiązywania od dnia 2 maja 2022 r.

p.o. DYREKTORA GENERALNEGO
LASÓW PAŃSTWOWYCH

Józef Kubica

1 Art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 672) stanowi, że Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny Lasów Państwo-
wych przy pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych.

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

3 Art. 56 ust. 2 stanowi, że środkami funduszu leśnego dysponuje Dyrektor Generalny Lasów Państwowych.
4 Art. 58 ust. 3a pkt 1a stanowi m.in., że środki funduszu leśnego, o których mowa w art. 57 ust. 2 mogą być przeznaczone na cele określone w ust. 2 pkt 2, 3, 5a i 6  

w lasach znajdujących się w użytkowaniu wieczystym parków narodowych. 

ZARZĄDZENIE NR 53
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 15 czerwca 2022 r.

w sprawie zmiany i nadania tekstu jednolitego zarządzenia nr 14 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych 
z dnia 10 lutego 2022 r. w sprawie doraźnego wyposażenia i testowania munduru galowego leśnika.

GD.0210.3.2022

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.  
o lasach (t.j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 672 ze zm.) w związku z § 6 i 10 
Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe 
stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony 
Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r. 
w sprawie nadania Statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu 
Lasy Państwowe, mając na względzie Rozporządzenie Ministra 
Środowiska z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów mundurów 
leśnika i oznak dla osób uprawnionych do ich noszenia  
(Dz. U.  z 2017 r. poz. 2466 ze zm.) oraz Zarządzenie nr 1 Dyrek-

tora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 4 stycznia 2019 r.  
w sprawie leśnej asysty honorowej (znak: GS.0210.1.2019) zarzą-
dzam, co następuje:

§ 1
1. § 1. Zarządzenia nr 14 z dnia 10 lutego 2022 r. nadaje się 

brzmienie:
„§ 1.

1. W celu opracowania wzoru munduru galowego leśnika wpro-
wadzam na wyposażenie i używanie przez pracowników 
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Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe,  
w szczególności Służby Leśnej, zestaw ubioru przeznaczony 
do testowania.

2. Testowanie odbywa za zgodą Ministra Klimatu i Środowiska. 
3. Testowanie zestawu ubioru, o którym mowa w ust. 1, ma  

na celu zebranie informacji do opracowania wzoru munduru 
galowego leśnika.”;

2. § 2. Zarządzenia nr 14 z dnia 10 lutego 2022 r. nadaje się 
brzmienie:

„§ 2.
Testowe używanie zestawu ubioru ma służyć do realizacji 

zadań z zakresu reprezentacji i leśnej asysty honorowej w celu 
promocji leśnictwa i wizerunku Lasów Państwowych, kiedy prze-
widuje się udział leśników w wydarzeniach, a w szczególności 
uroczystościach ważnych dla leśnictwa.”;

3. § 3. Zarządzenia nr 14 z dnia 10 lutego 2022 r. nadaje się brzmienie:
„§ 3.

1. Zestaw ubioru testowego nawiązuje wzorem do obowiązują-
cego munduru wyjściowego leśnika i składają się na niego:
1) marynarka damska,
2) marynarka męska,
3) spodnie damskie,
4) spodnie męskie,
5) spódnica,
6) czapka,
7) koszula z długim rękawem w kolorze białym damska,
8) koszula z długim rękawem w kolorze białym męska,
9) pasek wąski skórzany do spodni lub spódnicy w kolorze 

brązowym,
10) krawat,
11) oznaki służbowe,
12) szalik w kolorze ciemnooliwkowym,
13) skarpety w kolorze oliwkowym,
14) płaszcz z podpinką damski,
15) płaszcz z podpinką męski,
16) półbuty męskie w kolorze brązowym,
17) trzewiki zimowe męskie w kolorze brązowym,
18) czółenka damskie w kolorze brązowym,
19) kozaki zimowe damskie w kolorze brązowym,
20) rękawice skórzane damskie w kolorze brązowym,
21) rękawice skórzane męskie w kolorze brązowym.

2. W stosunku do wzorcowego munduru wyjściowego leśnika  
w testowanym ubiorze uwzględnione muszą być następujące 
zmiany: 
1) marynarka męska i marynarka damska muszą posiadać  

w głównym rzędzie zapięcie na 3 guziki oraz pod klapą 
mały guzik na podwieszenie sznura galowego,

2) marynarka męska i damska muszą posiadać oznaki służ-
bowe na klapach oraz na lewym rękawie oznakę „Służba 
Leśna” (prostokątna) – w przypadku, gdy osoba testu-
jąca jest pracownikiem Służby Leśnej – i naszywkę „Lasy 
Państwowe” (okrągła),

3) płaszcz z podpinką męski i damski musi posiadać na prawym 
rękawie oznakę „Służba Leśna” (prostokątna) – w przy-
padku, gdy osoba testująca jest pracownikiem Służby Leśnej  
– i naszywkę „Lasy Państwowe” (okrągła),

4) czapka musi posiadać wyszywane (żakard) dystynkcje  
na wymiennym otoku (w centralnej części, nad daszkiem),

5) czapka musi posiadać usztywnienie (napięcie) ronda  
i stabilizację odległości/wzniosu ronda nad otokiem.

3. Dodatkowo wzór munduru galowego leśnika musi być 
uzupełniony o:
1) sznur galowy (z wplecioną zieloną nitką),

2) zapinkę/klips naramienny do marynarki podtrzymujący 
sznur galowy.”

4. § 4. Zarządzenia nr 14 z dnia 10 lutego 2022 r. nadaje się 
brzmienie:

„§ 4.
1. Zestaw ubioru jednostka zatrudniająca powierza pracow-

nikom Lasów Państwowych, za ich zgodą, do wykonywania 
zadań w ramach reprezentowania Lasów Państwowych  
lub udziału w leśnej asyście honorowej w uroczystościach 
ważnych dla Lasów Państwowych.

2. W celu utrzymania jednolitości umundurowania elementy 
testowego zestawu jednostki organizacyjne nabywają  
w uzgodnieniu z uprawnionym pracownikiem Wydziału 
Komunikacji Społecznej DGLP.

3. Kierownicy jednostek organizacyjnych LP określają, planują  
i ponoszą koszty wyposażenia i wykonywania zadań służbo-
wych wymienionych w ust. 1. 

4. Jednostki organizacyjne Lasów Państwowych zaopatrują 
pracowników w przedmioty składające się na zestaw ubioru 
wraz z przynależnościami jedynie na okres testowania. 

5. Dane o wyposażeniu pracownika w elementy ubioru okre-
ślone w § 3, wprowadza się do Systemu Informacyjnego LP 
w części dotyczącego wyposażenia pracownika.

6. Zestaw ubioru jest własnością jednostki LP, która go 
zapewnia. Zestaw ubioru podlega zwrotowi każdorazowo  
na żądanie kierownika jednostki organizacyjnej LP  
lub po ustaniu zatrudnienia.”

5. § 5. Zarządzenia nr 14 z dnia 10 lutego 2022 r. nadaje się 
brzmienie:

„§ 5.
1. Testowanie odbywa się w uzgodnieniu z uprawnionym 

pracownikiem Wydziału Komunikacji Społecznej DGLP.
2. Ośrodek Rozwojowo-Wdrożeniowy LP w Bedoniu przepro-

wadzi, wśród wyposażonych w zestaw ubioru, o którym 
mowa w § 1, badanie ankietowe cech użytkowych całości  
a także poszczególnych jego elementów.

3. Badanie ankietowe, o którym mowa w ust. 2, zakończy się 
raportem z rekomendacjami, który zostanie przedstawiony 
Dyrektorowi Generalnemu Lasów Państwowych nie później 
niż do końca listopada 2022 r.

4. Testowanie i jego wyniki mogą stanowić podstawę do decyzji  
o opracowaniu dokumentacji techniczno-technologicznej 
wzoru munduru galowego leśnika.”

6. Skreśla się § 6. zarządzenia nr 14 z dnia 10 lutego 2022 r.
7. Pozostałe zapisy zarządzenia nr 14 z dnia 10 lutego 2022 r. 

pozostają bez zmian.

§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 3.
Załącznikiem do niniejszego zarządzenia jest tekst jednolity 

zarządzenia nr 14 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych  
z dnia 10 lutego 2022 r. w sprawie doraźnego wyposażenia i testo-
wania munduru galowego leśnika.

p.o. DYREKTORA GENERALNEGO
LASÓW PAŃSTWOWYCH

Józef Kubica
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DECYZJA NR 46
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 9 czerwca 2022 r.

w sprawie zmiany Decyzji nr 12 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 15 lutego 2021 r. 
w sprawie uruchomienia programu „Zanocuj w lesie” 
oraz wzoru regulaminów korzystania z tych miejsc.

GD.715.16.22

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.  
o lasach (t. j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 672 ze zm.) w związku z § 6 i 10 
Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe 
stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony 
Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r. 
w sprawie nadania Statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu 
Lasy Państwowe, postanawiam, co następuje:

§ 1
Tracą moc regulaminy obszarów objętych programem „Zanocuj 

w lesie”, stanowiące Załączniki nr 1 i 2 do Decyzji nr 12 z dnia  
15 lutego 2021 r.

§ 2
Wprowadzam do stosowania regulamin obszarów objętych 

programem „Zanocuj w lesie", który staje się Załącznikiem nr 4  
do Decyzji nr 12 z dnia 15 lutego 2021 r., stanowiący załącznik  
do niniejszej Decyzji.

§ 3
§ 2. ust. 2 Decyzji nr 12 z dnia 15 lutego 2021 r. nadaje się 

brzmienie:

„Wprowadzam do stosowania regulamin obszarów objętych 
programem, który będzie rozpropagowany, m.in. wśród społeczno-
ści związanej z bushcraftem i surwiwalem, w szczególności poprzez 
media społecznościowe, stronę główną Lasów Państwowych  
oraz strony internetowe nadleśnictw biorących udział w programie 
– Załącznik 4.”

§ 4
Pozostałe zapisy Decyzji nr 12 z dnia 15 lutego 2021 r. pozo-

stają bez zmian.

§ 5
Niniejsza Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

p.o. DYREKTORA GENERALNEGO
LASÓW PAŃSTWOWYCH

Józef Kubica

Załącznik nr 1 do Decyzji nr 46 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych

z dnia 9 czerwca 2022 r.

Regulamin korzystania z obszarów objętych programem „Zanocuj w lesie”.

Miło nam powitać Cię w lesie zarządzanym  
przez Lasy Państwowe.

To obszar, na którym możesz biwakować.
Zanim oddasz się relaksowi na łonie natury,  

przeczytaj, proszę, zasady korzystania
z udostępnionych na ten cel terenów.

Ufamy, że pozostawisz to miejsce bez śladu swojej obecności. 
Nie jesteś jedynym, który korzysta z tego miejsca.

Miłego obcowania z lasem!

1. Gospodarzem terenu jest nadleśniczy Nadleśnictwa [...].
2. Obszary objęte Programem oznaczone są na mapie Banku 

Danych o Lasach.
Chcąc sprawdzić, czy jesteś na obszarze* objętym programem, 
skorzystaj z aplikacji mBDL.
* w terenie wyznaczają go słupki oddziałowe o numerach [...] / 

obszar ograniczony drogą z miejscowości X do Y [...] / auto-
stradą X i ciekiem Y [...] / inne wskazówki pozwalające na zorien-
towanie się w terenie, o ile istnieją [...]

3. Możesz tutaj bezpłatnie odpocząć, lecz pamiętaj, bez względu 
na to, jakiego wyposażenia używasz do wypoczynku, nie może 
ono niszczyć drzew, krzewów oraz runa leśnego.

4. W jednym miejscu może nocować maksymalnie 9 osób, przez 
nie dłużej niż 2 noce z rzędu. W tym przypadku zgłoszenie nie 
jest wymagane. Jednak będzie nam miło, gdy do nas napiszesz 
i dasz znać, że się do nas wybierasz.

5. Nocleg powyżej limitu osób i czasu, określonego w pkt. 4, należy 
zgłosić mailowo na adres nadleśnictwa [...] nie później niż 2 dni 
robocze przed planowanym noclegiem. Zgłoszenie wymaga 
potwierdzenia mailowego ze strony nadleśnictwa, zezwalają-
cego na pobyt.

Zgłoszenie powinno zawierać:
• imię i nazwisko zgłaszającego,
• telefon kontaktowy,
• mail kontaktowy,
• liczbę nocy (daty),
• liczbę osób,
• planowane miejsce biwakowania (np. nazwa nadleśnictwa, 

najbliższa miejscowość),
• zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

6. Jeśli zamierzasz nocować w lesie, rekomendujemy użycie 
własnego hamaka, płachty biwakowej, a w wypadku rozbicia 
namiotu pamiętaj, żeby robić to na trwałej nawierzchni, bez 
szkody dla runa leśnego i bez rozgarniania ściółki leśnej.

7. Zanim wyruszysz do lasu, sprawdź na stronie https://www.bdl.
lasy.gov.pl/portal/mapę zakazów wstępu do lasu, czy nie został 
wprowadzony okresowy zakaz wstępu do lasu, np. z powodu 
dużego zagrożenia pożarowego.

8. Sprawdź informacje na stronach nadleśnictw dotyczące 
obszarów, gdzie prowadzone są prace gospodarcze, czasowe 
zamknięcia szlaków, zmiany przebiegu szlaków itp.

9. Pamiętaj, że na fragmentach obszaru wyznaczonego do noco-
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wania mogą znajdować się miejsca, w których obowiązuje stały 
zakaz wstępu (np. uprawy leśne czy ostoje zwierząt), wynika-
jące z zapisów art. 26 ustawy o lasach. Sprawdź ich lokalizację 
na mapie lub zapytaj koordynatora programu w nadleśnictwie.

10. Pamiętaj, że na fragmentach obszaru wyznaczonego do noco-
wania, mogą znajdować się miejsca, w których obowiązuje 
okresowy zakaz wstępu do lasu wynikający z zapisów art. 26 
ustawy o lasach (np. wykonywane są zabiegi gospodarcze). 
Korzystanie z nich jest zabronione. Sprawdź informacje  
na stronie www nadleśnictwa lub zapytaj koordynatora 
programu w nadleśnictwie.

11. Lasy objęte stałym lub okresowym zakazem wstępu, z wyjąt-
kiem upraw leśnych do 4m wysokości, oznacza się tablicami  
z napisem „zakaz wstępu” oraz w przypadku okresowego 
zakazu, wskazaniem przyczyny i terminu obowiązywania 
zakazu. W trosce o swoje bezpieczeństwo nigdy nie łam tych 
zakazów.

12. Sprawdzaj prognozy pogody dla obszaru, na którym przeby-
wasz. W razie ostrzeżeń przed silnymi wiatrami i burzami,  
w trosce o swoje bezpieczeństwo, koniecznie zrezygnuj  
z pobytu w lesie.,

13. Pamiętaj, że nie jesteś jedynym użytkownikiem lasu. Są tu też 
inni, np. rowerzyści, koniarze czy myśliwi. Zadbaj o swoje 
bezpieczeństwo. Bądź widoczny np. używaj sprzętu i ubrań  
w jaskrawych kolorach oraz zostaw na noc zapalone, widoczne 
z daleka światło.

14. Rozpalenie ogniska jest możliwe jedynie w miejscach do tego 
wyznaczonych przez nadleśniczego. Jeśli zależy Ci na rozpa-
leniu ognia, zaplanuj wycieczkę tak, aby uwzględniała miejsca 
do tego przeznaczone. Wyznaczonymi miejscami do roznie-
cania ognia są: [...]. W razie wątpliwości skontaktuj się z koor-
dynatorem programu w nadleśnictwie.

15. Drewno na rozpalenie ogniska w wyznaczonym miejscu przy-
nieś ze sobą. Wyjątkiem są następujące lokalizacje, w których 
znajdziesz drewno do rozpalenia na miejscu: [...].

16. Pozyskiwanie drewna i innego materiału w dowolnym celu,  
np. rozpalenia ognia czy budowy konstrukcji obozowych, jest 
zabronione.

17. Na obszarze objętym programem „Zanocuj w lesie” dopuszcza 
się możliwość używania kuchenek gazowych pod następują-
cymi warunkami:
a) sprawdź informacje o istnieniu lub braku możliwości używania 

kuchenek gazowych na stronie internetowej nadleś- 
nictwa.

b) sprawdź obowiązujące w danym dniu zagrożenie pożarowe, 
dwukrotnie w ciągu dnia. Zagrożenie pożarowe jest aktuali-
zowane w ciągu dnia o godz. 10:00 i 14:00. Sprawdzisz  
je na stronie http://bazapozarow.ibles.pl/zagi-ozenie/  
lub https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy- wybierając  
w menu „Mapy BDL / „Mapa zagrożenia pożarowego”.  
W przypadku dużego zagrożenia (3. „czerwony” stopień) 
używanie kuchenek jest zabronione!

c) używanie kuchenek dozwolone jest tylko pod stałym 
nadzorem, gwarantującym zabezpieczenie przed ewentu-
alnym powstaniem pożaru,

d) zabronione jest używanie kuchenek na glebach torfowych,  
w młodnikach i drzewostanach w których wysokość koron 
drzew znajduje się poniżej 5 m od ziemi oraz na powierzch-
niach leśnych porośniętych wysokimi trawami i wrzosem,

18. Nie wjeżdżaj do lasu pojazdem silnikowym, zaprzęgowym ani 
motorowerem. Jeśli przyjechałeś samochodem, zostaw  
go na pobliskim parkingu leśnym lub innym miejscu do tego 
wyznaczonym. Lokalizację parkingów znajdziesz na mapie [...]

19. Możesz pozyskiwać na własny użytek owoce i grzyby. Zanim  
je pozyskasz, upewnij się, że są jadalne i nie podlegają ochronie 
gatunkowej oraz że nie znajdujesz się w oznakowanym miejscu, 
w którym zbiór płodów runa leśnego jest zabroniony.

20. Weź z domu worek na odpadki i po biwakowaniu zabierz  
je ze sobą. W środku lasu nie znajdziesz kosza na śmieci.

21. Zachęcamy Cię, abyś do przechowywania przyniesionych  
do lasu posiłków i napojów używał pudełek i butelek wielokrot-
nego użytku.

22. Nie wyrzucaj pozostałości jedzenia, które przyniosłeś za sobą. 
Nie są one naturalnym składnikiem ekosystemu leśnego i mogą 
zaszkodzić dziko żyjącym zwierzętom.

23. Załatwiając potrzeby fizjologiczne, zatrzyj po sobie ślady. Ogra-
nicz używanie środków higieny osobistej ingerujących w środo-
wisko naturalne np. chusteczek nawilżanych.

24. Jeśli zabierasz na wyprawę swojego pupila, pamiętaj, żeby 
trzymać go cały czas na smyczy.

25. W trosce o bezpieczeństwo swoje i dzikich zwierząt zachowaj 
od nich odpowiedni dystans. Nie podchodź do nich i nie próbuj 
ich karmić.

26. Zwróć uwagę na to, żeby nie planować noclegu na trasie prze-
mieszczania się leśnych zwierząt (charakterystyczne wąskie, 
wydeptane ścieżki).

27. W razie zagrożenia zdrowia znajdź najbliższy słupek oddzia-
łowy i podaj osobom przyjmującym zgłoszenie numery, które 
są na nim widoczne. * Dla terenów górskich „W razie zagro-
żenia zdrowia znajdź najbliższy charakterystyczny obiekt  
w terenie, który będziesz umiał opisać osobom przyjmującym 
zgłoszenie”.

28. Pamiętaj, że nie jesteś jedynym gościem lasu. Zachowaj ciszę. 
29. Zapoznaj się ze zasadami bezpiecznego i etycznego przeby-

wania na obszarze. Znajdziesz je wszystkie na stronie [...]
30. W razie dodatkowych pytań, skontaktuj się z Nadleśnictwem 

[...]

Dane kontaktowe:
• WWW [...]
• e-mail [...]

[...] – wypełnia nadleśnictwo
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DECYZJA NR 48
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 15 czerwca 2022 r.

w sprawie uruchomienia projektu LIFE oraz przystąpienia do realizacji wspólnego przedsięwzięcia 
jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych z Polskim Towarzystwem Przyjaciół Przyrody „pro Natura”

pt.: „LIFE PODKOWIEC PLUS: powrót do lasu – ochrona siedlisk rozrodczych nietoperzy w ujęciu całościowym”

ZP.L.0210.1.2022

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 w art. 33 ust. 3 pkt 8 
tej ustawy3 – postanawiam, co następuje:

§ 1
1. W związku z zawarciem Umowy Partnerskiej pomiędzy Dyrekcją 

Generalną Lasów Państwowych a Polskim Towarzystwem Przy-
jaciół Przyrody „pro Natura” (zwanym dalej „Beneficjentem Koor-
dynującym”) dotyczącej realizacji projektu LIFE pt.: „LIFE 
PODKOWIEC PLUS: powrót do lasu – ochrona siedlisk rozrod-
czych nietoperzy w ujęciu całościowym”(„LIFE PODKOWIEC 
PLUS: back to the forest – holistic conservation of bat breeding 
habitats”), Lasy Państwowe włączą się w realizację projektu, 
którego zakres rzeczowo-finansowy określa Umowa  
nr LIFE20 NAT/PL/001427 zawarta przez Beneficjenta Koordy-
nującego z Komisją Europejską w dniu 15.11.2021 r. oraz prze-
prowadzą kampanię promocyjno-edukacyjną dotyczącą Lasów 
Państwowych i ochrony nietoperzy.

2. Działania Lasów Państwowych określone w ust. 1 stanowić 
będą wspólne przedsięwzięcie jednostek organizacyjnych 
Lasów Państwowych w zakresie gospodarki leśnej i poza 
zakresem gospodarki leśnej.

3. Ustala się, że wykonawcami przedsięwzięcia, o którym mowa  
w ust. 2, będą następujące jednostki organizacyjne Lasów 
Państwowych:
1) Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych (komórka organi-

zacyjna właściwa ds. projektu LIFE, ochrony przyrody, 
promocji i kontaktów z mediami, edukacji, księgowości, 
gospodarowania mieniem, zamówień publicznych, obsługi 
prawnej);

2) Centrum Informacyjne Lasów Państwowych;
3) Nadleśnictwo Bardo Śląskie;
4) Nadleśnictwo Zdroje;
5) Nadleśnictwo Prudnik;
6) Nadleśnictwo Bielsko;
7) Nadleśnictwo Limanowa;
8) Nadleśnictwo Krościenko; 
9) Nadleśnictwo Nawojowa;

10) Nadleśnictwo Rymanów;
11) Nadleśnictwo Dukla;
12) Nadleśnictwo Baligród.

4. W czasie realizacji projektu dopuszcza się możliwość rozsze-
rzenia listy jednostek organizacyjnych będących wykonawcami 
przedsięwzięcia.

5. Koordynację realizacji przedsięwzięcia w jednostkach organiza-
cyjnych Lasów Państwowych, ujętych w ust. 3 pkt 3-12, zleca się 
regionalnym dyrekcjom Lasów Państwowych, w zasięgu których 

znajdują się poszczególne jednostki, tj.: Regionalnej Dyrekcji 
Lasów Państwowych w Katowicach, Regionalnej Dyrekcja 
Lasów Państwowych w Krośnie, Regionalnej Dyrekcji Lasów 
Państwowych w Krakowie oraz Regionalnej Dyrekcji Lasów 
Państwowych we Wrocławiu.

§ 2
1. Na finansowanie wspólnego przedsięwzięcia, o którym mowa  

w § 1, będą przeznaczane: środki z budżetu Unii Europejskiej, 
budżetu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej przekazywane przez Beneficjenta Koordynują-
cego na rachunek bankowy Dyrekcji Generalnej Lasów Państwo-
wych oraz środki funduszu leśnego stanowiące wkład własny 
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych.

2. Zadania projektu LIFE mogą być również finansowane z środków 
narzutu na utrzymanie jednostek nadrzędnych Państwowego 
Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych.

§ 3
1. Mając na względzie obszar uprawnionej działalności Państwo-

wego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe ustalam,  
że działania składające się na wspólne przedsięwzięcie,  
o którym mowa w § 1, należy klasyfikować odpowiednio jako:
1) wspomaganie lub wyręczanie administracji publicznej:

a) w wykonywaniu i zapewnianiu przez państwo ochrony 
środowiska, a ściśle – ochrony przyrody,

b) w edukacji przyrodniczej społeczeństwa, 
c) w gromadzeniu makroskalowej wiedzy o zasobach przy-

rodniczych kraju,
d) w rozprzestrzenianiu w ramach Wspólnoty i w ramach 

społeczności krajowej i międzynarodowej wiedzy  
o najlepszych praktykach dotyczących ochrony nietoperzy, 
jako gatunku znajdującego się obecnie w wielu krajach  
w regresie;

2) realizowanie pozaprodukcyjnej funkcji lasu, jako miejsca 
służącego do zaspokajania ludzkich pasji i zainteresowań;

3) prowadzenie miękkiej działalności rozwojowej poprzez 
kształtowanie wizerunku Lasów Państwowych, jako podmiotu 
szczególnie dbającego o ochronę przyrody ojczystej  
oraz poprawę zdolności funkcjonalnej Państwowego Gospo-
darstwa Leśnego Lasów Państwowych.

2. Produktem podstawowym z realizacji wspólnego przedsięwzięcia, 
o którym mowa w § 1, powinna być poprawa stanu miejsc rozrodu 
nietoperzy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4
Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych w ramach realizacji 

przedsięwzięcia na terenie zarządzanym przez Państwowe Gospo-
darstwo Leśne Lasy Państwoweodpowiada za koordynację przed-

1 Art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 672) 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 inne przepisy prawa, Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.

3 Powołany przepis stanowi, że Dyrektor Generalny organizuje wspólne przedsięwzięcia jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych.
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sięwzięcia oraz pełnić będzie rolę zleceniodawcy w stosunku  
do jednostek, o których mowa w § 1 ust. 3 pkt 2-12 i płatnika  
w stosunku do jednostek, o których mowa w § 1 ust. 3 pkt 3-12.

§ 5
Jednostki organizacyjne Lasów Państwowych wymienione w § 1 

ust. 3 pkt 2-12 w ramach realizacji przedsięwzięcia zaangażowane 
będą w realizację działań zleconych przez Dyrekcję Generalną 
Lasów Państwowych.

§ 6
Dopuszcza się realizację w ramach przedsięwzięcia przez 

jednostki organizacyjne Lasów Państwowych wymienione w § 1 
ust. 3 pkt. 2-12 zadań o charakterze uszczegóławiającym  
w stosunku dookreślonych w § 5, a także zadań dodatkowych, 
które nie generują dodatkowych kosztów dla Dyrekcji Generalnej 
Lasów Państwowych lub dla projektu, z zastrzeżeniem uzyskania 
przez te jednostki akceptacji Dyrektora Generalnego Lasów 
Państwowych.

§ 7
W ramach realizacji przedsięwzięcia jednostki organizacyjne 

Lasów Państwowych, wymienione w § 1 ust. 3 pkt 3-12, zostaną 
poinformowane przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych  
o szczegółowych warunkach prowadzenia rozliczeń finansowych.

§ 8
Okres realizacji przedsięwzięcia, tj. prowadzenia działań i pono-

szenia/kwalifikowalności kosztów, trwa od dnia 1 kwietnia 2022 r. 
do dnia 30 września 2026 r.

§ 9
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

p.o. DYREKTORA GENERALNEGO
LASÓW PAŃSTWOWYCH

Józef Kubica
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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 Gdańsk

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.
Choczewo
Choczewo

278 m02

Choczewo
Choczewo

ul. Łowiecka 1
84-210 Choczewo

523/15
GD1W/00046498/8

1000

Budynek jednorodzinny.
Zasiedlony

2.
Elbląg
Stegna
199 m

Stegna
Stegna

ul. Morska 14/1
82-103 Stegna

199/51
GD2M/00049353/0

2782
(udział w dz. 3280/10000)

(udział w bud. 3180/10000)

Lokal mieszkalny w budynku 
trzyrodzinnym z udziałem 

w budynku gospodarczym.
Zasiedlony

3.
Elbląg
Stegna
199 m

Stegna
Stegna

ul. Morska 14/2
82-103 Stegna

199/51
GD2M/00049353/0

2782
(udział w dz. 2461/10000)

(udział w bud. 2282/10000)

Lokal mieszkalny w budynku 
trzyrodzinnym z udziałem 

w budynku gospodarczym.
Zasiedlony

4.
Elbląg
Stegna
199 m

Stegna
Stegna

ul. Morska 14/3
82-103 Stegna

199/51
GD2M/00049353/0

2782
(udział w dz. 4259/10000)

(udział w bud. 4538/10000)

Lokal mieszkalny w budynku 
trzyrodzinnym z udziałem 

w budynku gospodarczym.
Pustostan

Zatwierdzam:

p.o. Dyrektora Generalnego
Lasów Państwowych

Józef Kubica
Warszawa, dnia 15 czerwca 2022 r.

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.
Rudziniec
Rudziniec

440 c

Toszek
Toszek

ul. Wielowiejska 18
44-180 Toszek

240/4
GL1G/00043273/4

999

Budynek jednorodzinny.
Zasiedlony

2.
Kędzierzyn
Kędzierzyn

313 o, n

Rudziniec
Rudziniec

ul. Stawowa 5
44-160 Rudziniec

313/27
GL1G/00065603/7

996

Budynek jednorodzinny 
z trzema budynkami 

gospodarczymi.
Zasiedlony

Dokończenie tabeli na str. 11
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Lp.
Nazwa nadleśnictwa,

obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu 
ewidencyjnego,

gmina,
adres nieruchomości

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,

pow. działki (m2)
Rodzaj zabudowy

i sposób zagospodarowania

3.
Bielsko
Szczyrk
140 d

Szczyrk
Szczyrk

ul. Olimpijska 85
43-370 Szczyrk

8140/18
8140/20

BB1B/00077975/2
863
135

Budynek jednorodzinny 
z budynkiem gospodarczym.

Zasiedlony

Zatwierdzam:

p.o. Dyrektora Generalnego
Lasów Państwowych

Józef Kubica
Warszawa, dnia 19 czerwca 2022 r.

Dokończenie tabeli ze str. 10

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.
Płock
Płock

104B a

Śródmieście
Miasto Płock

ul. Jerozolimska 5/3
09-400 Płock

711
PL1P/0071584/0

400
udział 6029/100000

Lokal mieszkalny w budynku 
wielorodzinnym.

Zasiedlony

2.
Płock
Płock

104A a

Działki
Miasto Płock

ul. Bielska 24/2
09-400 Płock

149/2
PL1P/00089079/6

1633
udział 7390/96347

Lokal mieszkalny w budynku 
wielorodzinnym.

Zasiedlony

Zatwierdzam:

p.o. Dyrektora Generalnego
Lasów Państwowych

Józef Kubica
Warszawa, dnia 15 czerwca 2022 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Zielona Góra

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.
Zielona Góra
Wilkanowo

863 t

0011 Wilkanowo
Świdnica

Wilkanowo Przysiółek Rybno 29
65-943 Zielona Góra

863/7
ZG1E/00075551/9

6636
(udział 735/10000)

Lokal w budynku szeregowym. 
Zasiedlony

2.
Gubin
Gubin

75 p, r, s

0039 Wałowice
Gubin

Dzikowo 8/2
66-620 Gubin

75/2
75/3
75/7

ZG2K/00009128/5
8752 (udział 530/10000)
895 (udział 530/10000)
808 (udział 530/10000)

Lokal w budynku 
czterorodzinnym  
z przynależnym 

pomieszczeniem w budynku 
gospodarczym.

Zasiedlony

Zatwierdzam:

p.o. Dyrektora Generalnego
Lasów Państwowych

Józef Kubica
Warszawa, dnia 15 czerwca 2022 r.
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NIERUCHOMOŚCI ZBYWANE I NABYWANE
przez Skarb Państwa – Lasy Państwowe

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Katowice
Nadleśnictwo Rudziniec

Na podstawie art. 38e ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. 2021 r. poz. 1275), Ramowych wytycznych w sprawie zamian 
lasów, gruntów oraz innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych, oraz zgody Dyrektora Regionalnej Dyrekcji 
Lasów Państwowych w Katowicach z 7 marca 2022 r. (znak: ES.2261.3.2021.WD), Nadleśnictwo Rudziniec informuje o zamiarze prze-
prowadzenia transakcji zamiany nieruchomości.

Data zgody
na zamianę

Nieruchomości zbywane przez Lasy Państwowe

adres leśny adres administracyjny  kategoria 
użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

07.03.2022

02-25-1-07-273    -i    -00 24-05-075-0012-73/4 AM6 Ls 0,07

14,72

02-25-1-07-273    ~d    -00

24-05-075-0012-73/1 AM6 Ls 0,32
02-25-1-07-273    -i    -00

02-25-1-07-273    -h    -00

02-25-1-07-273    -c    -00

02-25-1-07-273    -~g    -00
24-05-075-0012-72/4 AM6 Ls 0,04

02-25-1-07-273    -a    -00

Nieruchomości nabywane przez Lasy Państwowe

właściciel adres administracyjny kategoria użytku powierzchnia
(w ha) 

wartość
(w tys. zł)

 Gmina Toszek 24-05-075-0012-79/6 AM6 Dr 1,83 35,08

Nadleśniczy
Nadleśnictwa Rudziniec

Wiesław Józef Kucharski
Rudzieniec, 7 czerwca 2022 r.



13BILP 7/2022

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Olsztyn
Nadleśnictwo Lidzbark

Zgodnie z obowiązującymi od 1 stycznia 2013 r. Ramowymi wytycznymi w sprawie zamiany lasów, gruntów i innych nieruchomości 
znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych (pismo Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 11 grudnia 2012 r., znak 
spr.:ZS-D-2141-11-2/12) Nadleśnictwo Lidzbark informuje o zamiarze przeprowadzenia na podstawie art.38e ustawy z dnia 28 września 
1991 r. o lasach (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 672) transakcji zamiany niżej opisanych nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa i Gminy 
Lidzbark. Zgodę na zamianę – w związku z art. 38e ust. 2 ustawy o lasach – wyraził dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych  
w Olsztynie (pismo z dnia 3 czerwca 2022 r., znak spr.: ZS.2261.7.2022).

Data zgody
na zamianę

Nieruchomości zbywane przez Lasy Państwowe

adres leśny adres administracyjny  kategoria 
użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

03.06.2022

07-11-2-12-559-h- 00

280304_5.0005.3082/5 Ls

1,4151

164,13507-11-2-12-559-i- 00 0,0800

07-11-2-12-559-k- 00 „cz” 0,0396

07-11-2-12-559-p- 00 280304_5.0005.131/6 Dr 0,2007 21,465

Razem: 1,5347 185,600

Nieruchomości nabywane przez Lasy Państwowe

właściciel adres administracyjny kategoria użytku powierzchnia
(w ha) 

wartość
(w tys. zł)

Gmina Lidzbark 280304_5.0016.121 Ls 4,8025 185,200*

*Gmina Lidzbark dokona dopłaty wartości nieruchomości na rzecz Nadleśnictwa Lidzbark w kwocie 400,00 zł

Nadleśniczy
Nadleśnictwa Lidzbark

Dariusz Szczawiński
Lidzbark, 7 czerwca 2022 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Olsztyn 
Nadleśnictwo Miłomłyn

Na podstawie art. 38e ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. z 2022 r. poz. 672 ze. zm.), Ramowych wytycznych w sprawie 
zamian lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych (pismo 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 Olsztynie z dnia 27 maja 2022 r., znak: ZS.2261.8.2022, Nadleśnictwo Miłomłyn informuje o zamiarze przeprowadzenia transakcji 
zamiany nieruchomości:

Data zgody
na zamianę

Nieruchomości zbywane przez Lasy Państwowe

adres leśny adres administracyjny nr 
działki

 kategoria 
użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

27.05.2022 r. 07-12-2-02-68-a-00 28-15-042-0007
605 0,2100 Dr

34,662
606 0,3200 Dr

Nieruchomości nabywane przez Lasy Państwowe

właściciel adres administracyjny nr 
działki

powierzchnia
(w ha)

kategoria 
użytku 

wartość
(w tys. zł)

Gmina Łukta 28-15-042-0006 122/2 0,5300 LsVI 35,445

Nadleśniczy 
Nadleśnictwa Miłomłyn

Grzegorz Jeznach
Miłomłyn, 6 czerwca 2022 r.
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Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Szczecinek
Nadleśnictwo Bytów

Na podstawie art. 38e ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. 2020 r. poz. 1463 ze zmianami), ramowych wytycznych  
w sprawie zamian lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych (pismo DGLP z dnia  
12 grudnia 2012 r., znak sprawy: ZS-D-2141-11-2/12) oraz zgody dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku  
z dnia 11 maja 2022 r. (znak sprawy: ZS.2261.20.2022.MM), Nadleśnictwo Bytów informuje o zamiarze przeprowadzenia transakcji 
zamiany nieruchomości.

Data zgody
na zamianę

Nieruchomości zbywane przez Lasy Państwowe

adres leśny adres administracyjny  kategoria 
użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

11.05.2022 r. 11-03-3-18-460 -a -00 220102_5.0008.460/3 Ls 0,1193 27,80

Razem: 0,1193 27,80

Nieruchomości nabywane przez Lasy Państwowe

właściciel adres administracyjny kategoria użytku powierzchnia
(w ha) 

wartość
(w tys. zł)

Powiat bytowski 220102_5.0008.107/8 dr 0,1337 28,00

Razem: 0,1337 28,00

Zastępca Nadleśniczego
Nadleśnictwa Bytów

Paweł Wolski
Bytów, 20 czerwca 2022 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Szczecinek
Nadleśnictwo Świdwin

Na podstawie postanowień: art. 38 e ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity: Dz.U. 2022 r. poz. 672 z późn. zm.); 
Ramowych wytycznych w sprawie zamian lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych, 
pismo Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych (zn. spr.: ZS-D-2141-11-2/12 z dnia 12.12.2012 r.); Zgody Dyrektora Regionalnej 
Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku, (zn. spr.: ZS.2261.11.2022) z dnia 22 czerwca 2022 r. – Nadleśnictwo Świdwin informuje  
o zamiarze przeprowadzenia transakcji zamiany nieruchomości.

Data zgody
na zamianę

Nieruchomości zbywane przez Lasy Państwowe

adres leśny adres 
administracyjny

Nr 
działki

 kategoria 
użytkowania

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

22.06.2022 r.

11-19-3-08-95-p-99 32-16-052-0011 78/18 Dr 0,0101 4,45

11-19-3-09-118-n-00 32-16-052-0036 118/11 Dr 0,5946 99,20

11-19-2-01-78A-m-00 32-16-052-0011 78/12 R VI 0,3321 20,40

Razem: 0,9368 124,05

Dokończenie na str. 15
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Dokończenie ze str. 14

Nieruchomości nabywane przez Lasy Państwowe

właściciel adres administracyjny nr 
działki

kategoria 
użytkowania

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

Gmina Sławoborze

32-16-052-0036 153/2 Dr 0,70 20,90

32-16-052-0014 230 Dr 0,82 41,20

32-16-052-0018 88 Dr 0,64 44,00

32-16-052-0021 140 Dr 0,51 52,50

Razem: 2,67 158,60

Nadleśniczy 
Nadleśnictwa Świdwin

Rafał Grzegorczyk
Świdwin, 23 czerwca 2022 r. 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Wrocław
Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka

Zgodnie z zapisami Ramowych wytycznych w sprawie zamian lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie 
Lasów Państwowych, stanowiących załącznik do Zarządzenia nr 89 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 11 grudnia 2012 r. 
w sprawie dokonywania zamian nieruchomości na podstawie art. 38e ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach (tj. z dnia 16 czerwca 
2021 r., Dz.U. z 2021 r. poz. 1275 ze zm.), Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka informuje o zamiarze przeprowadzenia transakcji zamiany 
nieruchomości gruntowych własności Skarbu Państwa w zarządzie PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwa Bystrzyca Kłodzka i osoby fizycz-
nej. Zgoda na dokonanie zamiany gruntów została wydana w dniu 4 maja 2022 r. przez Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwo-
wych we Wrocławiu (znak spr: ZZ.2261.8.2021).

Data zgody
na zamianę

Nieruchomości zbywane przez Lasy Państwowe

adres leśny adres 
administracyjny

Nr 
działki

 kategoria 
użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

04.05.2022 r.
13-04-2-10-314-m-00

02-08-065-0037 314/13
Ps V 2,3233

137,00
13-04-2-10-314-l-00 R V 1,1546

Nieruchomości nabywane przez Lasy Państwowe

właściciel adres administracyjny nr 
działki

kategoria  
użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

osoba fizyczna 02-08-065-0037
27/4 Ps V 2,6259

137,00
25/6 Ps V 0,8520

p.o. Nadleśniczego 
Nadleśnictwa Bystrzyca Kłodzka 

Jerzy Adamek

Bystrzyca Kłodzka, 30 maja 2022 r.
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OGŁOSZENIA

Na podstawie § 3 ust. 2 Zarządzenia nr 55/1998 Dyrektora 
Generalnego Lasów Państwowych, Nadleśnictwo Oborniki 
Śląskie zawiadamia o zagubieniu w dniu 10 maja 2022 r.  
na terenie Leśnictwa Rościsławice podajnika automatycznego 
do oznaczników do drewna typu Signumat marki Latschbacher 
wraz z zawartością 22 sztuk płytek do drewna o numerach  
od 1419 do 1440. Numer inwentarzowy zagubionego urządze-
nia B 20/517. Kod cyfrowy Nadleśnictwa Oborniki Śląskie 
131910.

W przypadku odnalezienia urządzenia lub ujawnienia zagu-
bionych oznaczników, prosimy o podjęcie kroków zgodnych  
z prawem oraz o powiadomienie Nadleśnictwa Oborniki Śląskie 
lub RDLP we Wrocławiu.

Nadleśniczy
Nadleśnictwa Oborniki Śląskie

Marcin Majewski
Oborniki Śląskie, 23 maja 2022 r. 
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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: 
tel. 22 185 53 53

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: Agnieszka Sijka
tel. 22 185 53 82

e-mail: agnieszka.sijka@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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