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AKTY NORMATYWNE DYREKTORA GENERALNEGO
LASÓW PAŃSTWOWYCH
ZARZĄDZENIA DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
(od 17 kwietnia 2012 r. do 14 maja 2012 r.)

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l
l

l

l

l

Zarządzenie nr 32 z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 43 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia
14 października 2011 r. (zn. GMI-1-1710-18-3/11) w sprawie powołania zespołu zadaniowego do opracowania wytycznych w sprawie
zasad ustalania wysokości czynszu za najem budynków i lokali mieszkalnych własności Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego
Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe (ZI-1-1710-18-23/11-12)
Zarządzenie nr 33 z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Ramowych warunków technicznych na drewno średniowymiarowe ogólnego przeznaczenia – S2AP (EM-900-4/12)
Zarządzenie nr 34 z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Ramowych warunków technicznych na drewno średniowymiarowe użytkowe – S2B (EM-900-5/12)
Zarządzenie nr 35 z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Ramowych warunków technicznych na drewno małowymiarowe
iglaste do przerobu mechanicznego – M1PO (EM-900-6/12)
Zarządzenie nr 36 z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu
podstawowych prac z zakresu gospodarki leśnej (GB-021-2/12)
Zarządzenie nr 37 z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia i wprowadzenia zmian w zasięgu terytorialnym nadleśnictw: Dębno,
Mieszkowice i Różańsko Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie (EO-0151-8/2012)
Zarządzenie nr 38 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie Planu Finansowo-Gospodarczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy
Państwowe na 2012 rok (EP-0337-25-4/12)
Zarządzenie nr 39 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie sprzedaży drewna przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
na II półrocze 2012 roku (EM-900-7/12)
Zarządzenie nr 40 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 44 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia
29 czerwca 2009 r. w sprawie udziału jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych w przedsięwzięciach wspólnych (ZI-0110-5/2012)
Zarządzenie nr 41 z dnia 7 maja 2012 r. w sprawie zasad planowania i rozliczania kosztów prac urządzania lasu (ZU-7019-39/2012)
Zarządzenie nr 42 z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie ochrony informacji niejawnych w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy
Państwowe (GO-021-2-430/12)
Zarządzenie nr 43 z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie obrębów leśnych Nadleśnictwa Brzeziny Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych
w Łodzi (EO-0151-9/2012)
Zarządzenie nr 44 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie zmian w dokumentacji techniczno-technologicznej dla niektórych przedmiotów mundurów leśnika (EO-1743-2/2012)
Zarządzenie nr 45 z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie stałych przedstawicieli Lasów Państwowych ds. przyjmowania i rozpatrywania
reklamacji przedsiębiorców dotyczących sprzedanego drewna (EM-900-8/12)

DECYZJE DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
(od 13 kwietnia 2012 r. do 26 kwietnia 2012 r.)
l

l

l

l

Decyzja nr 19 z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie zwiększenia składu osobowego Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu
Promocyjnego „Puszcza Knyszyńska” na lata 2012–2014 (ZO-731-12/2012)
Decyzja nr 20 z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie zlecenia Instytutowi Badawczemu Leśnictwa w Sękocinie Starym realizacji tematu
badawczego pt.: „Utworzenie dla obszaru Beskidu Zachodniego i Sudetów leśnego systemu informacyjnego w zakresie monitoringu i
oceny stanu lasu” (EO-5011-43/12)
Decyzja nr 21 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowo-gospodarczego Regionalnej Dyrekcji Lasów
Państwowych (EP-0337-22-4 /12)
Decyzja nr 22 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia planu zakładów o zasięgu krajowym (EP-0337-23-4/12)
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l
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l

Decyzja nr 23 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowo-gospodarczego Dyrekcji Generalnej Lasów
Państwowych (EP-0337-24-4/12)
Decyzja nr 24 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia średniookresowego planu nakładów na środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz inwestycje na lata 2013–2016 (EP-0337-26-4/12)
Decyzja nr 25 z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany Decyzji nr 54 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 22
kwietnia 2003 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na stanowiska pracy w Służbie Leśnej w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych (GK-1131-28/12)

UWAGA: z chwilą ukazania się drukiem „Biuletynu Informacyjnego Lasów Państwowych” wszystkie zarządzenia i decyzje Dyrektora Generalnego LP wraz z załącznikami publikowane są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej PGL LP:
http://bip.lasy.gov.pl

ZARZĄDZENIE NR 32
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 17 kwietnia 2012 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 43 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
z dnia 14 października 2011 r. (zn. GMI-1-1710-18-3/11) w sprawie powołania zespołu zadaniowego do opracowania wytycznych
w sprawie zasad ustalania wysokości czynszu za najem budynków i lokali mieszkalnych własności Skarbu Państwa
w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe
ZI-1-1710-18-23/11-12
Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.
o lasach (Dz.U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 z późn. zmian.), w związku
z § 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 Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe, zarządzam, co następuje:

2. W § 4 powołanego wyżej zarządzenia zmieniam termin zakończenia prac zespołu (sprawozdanie z pracy i projekt wytycznych)
na dzień 30 czerwca 2012 r.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§1
1. W § 1 powołanego wyżej zarządzenia wprowadzam następującą
zmianę: odwołuję Krystynę Kiełtykę, RDLP Krosno, z funkcji
przewodniczącego zespołu i na przewodniczącego zespołu
powołuję Roberta Libiszewskiego, RDLP Kraków.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
mgr inż. Adam Wasiak

ZARZĄDZENIE NR 33
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 17 kwietnia 2012 r.
w sprawie wprowadzenia Ramowych warunków technicznych na drewno średniowymiarowe ogólnego przeznaczenia – S2AP
EM-900-4/12
Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.
o lasach (tekst jedn. z 2011 r.: Dz.U. Nr 12, poz. 59 z późn. zm.)
oraz § 6 i § 8 ust. 1 pkt 5 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, zarządzam, co następuje:
§1
Wprowadzam do stosowania w jednostkach organizacyjnych
Lasów Państwowych Ramowe warunki techniczne na drewno średniowymiarowe ogólnego przeznaczenia – S2AP, począwszy od procedur
obowiązujących w Lasach Państwowych w II półroczu 2012 roku.
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§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
mgr inż. Adam Wasiak
BILP 06/2012

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 33
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
z dnia 17 kwietnia 2012 r.
RAMOWE WARUNKI TECHNICZNE
na drewno średniowymiarowe ogólnego przeznaczenia – S2AP
1. Przedmiot warunków technicznych. Przedmiotem ramowych
warunków technicznych jest drewno średniowymiarowe przeznaczone do produkcji przemysłowej.
2. Oznaczenie. Drewno średniowymiarowe ogólnego przeznaczenia oznaczone jest jako S2AP i przyporządkowane jest do sortymentu S2A.
Przykładowe oznaczenia (kod artykułu):
SO S2AP 100 – drew. sosnowe S2AP o dług. 100 cm;
SO S2AP 200 – drew. sosnowe S2AP o dług. 200 cm.

3. Wyrób. Drewno średniowymiarowe S2AP należy wyrabiać w
zależności od długości i średnicy wg tablicy 1. Obowiązuje jakość
okrzesywania dobra.
4. Jakość drewna – wg tablicy 2. Wad nie wymienionych w tablicy
nie bierze się pod uwagę.
5. Pomiar. Przygotowanie do pomiaru, pomiar i cechowanie drewna
– wg PN-D-95000:2002. Współczynniki zamienne – wg tablicy 3.
6. Wady drewna – wg PN-79/D-01011.
7. Pozostałe określenia – wg PN-93/D-02002 Surowiec drzewny.
Podział, terminologia, symbole.

Tablica 1. Wymiary
Długość
Grupa

stopień wymiarowania
(m)

odchyłka
(cm)

od 0,5 do 3,0 m
z odstopniowaniem
co 10 cm

do 1,5 m włącznie
+/– 2cm
powyżej 1,5 m +/– 5cm

S2AP

Minimalna średnica
górna (dg) bez kory
(cm)

Maksymalna
średnica dolna (dd)
(cm)

5

nie ogranicza się

dopuszcza się inne wymiary za zgodą stron

Tablica 2. Jakość
Rodzaj wady lub cechy

Dopuszczalny rozmiar występowania wad

Krzywizna

dopuszczalna jednostronna do 12 cm/m; wielostronna wynosząca połowę wielkości
krzywizny jednostronnej

Zgnilizna

dopuszczalna miękka do 50% powierzchni przekrojów

Obecność obcych ciał

widoczne niedopuszczalne

Zwęglenia

niedopuszczalne*

* dopuszczalne za zgodą stron
Tablica 3. Współczynniki zamienne
z m(p) w korze na m3 bez kory
Długość drewna w metrach

So, Md, Dg

Św, Jd

Bk, Gb

Pozostałe liściaste

Do 1,50 m włącznie

0,65

0,70

0,70

0,65

Powyżej 1,50 m

0,62

0,67

0,63

0,60

BILP 06/2012
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ZARZĄDZENIE NR 34
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 17 kwietnia 2012 r.
w sprawie wprowadzenia Ramowych warunków technicznych
na drewno średniowymiarowe użytkowe – S2B
EM-900-5/12
Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.
o lasach (tekst jedn. z 2011 r.: Dz.U. Nr 12, poz. 59 z późn. zm.)
oraz § 6 i § 8 ust. 1 pkt 5 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, zarządzam, co następuje:

warunków technicznych na drewno średniowymiarowe opakowaniowe iglaste (znak: OM-260-4/02) z tym, że do procedur sprzedaży drewna rozpoczętych przed tym dniem oraz do umów
zawartych w wyniku tych procedur stosuje się przepisy dotychczasowe.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§1
Wprowadzam do stosowania w jednostkach organizacyjnych
Lasów Państwowych Ramowe warunki techniczne na drewno
średniowymiarowe użytkowe – S2B, począwszy od procedur
obowiązujących w Lasach Państwowych w II półroczu 2012 roku.
§2
Z dniem podpisania niniejszego zarządzenia traci moc Zarządzenie nr 48 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia
31 maja 2002 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania ramowych

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
mgr inż. Adam Wasiak

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 34
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
z dnia 17 kwietnia 2012 r.
RAMOWE WARUNKI TECHNICZNE
na drewno średniowymiarowe użytkowe – S2B
1. Przedmiot warunków technicznych. Przedmiotem ramowych
warunków technicznych jest drewno średniowymiarowe przeznaczone do przerobu mechanicznego.
2. Oznaczenie. Drewno średniowymiarowe użytkowe oznaczone
jest jako S2BG lub S2BC i przyporządkowane jest do sortymentu
S2B.
Przykładowe oznaczenia (kod artykułu):
SO S2BC 100 – drew. sosnowe S2BC o dług. 100 cm;
SO S2BG 200 – drew. sosnowe S2BG o dług. 200 cm.
3. Wyrób. Drewno średniowymiarowe użytkowe należy wyrabiać w
zależności od długości i średnicy wg tablicy 1. Dla S2BG obowią-
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zuje jakość okrzesywania bardzo dobra przy pozyskaniu ręcznym i
dobra przy pozyskaniu mechanicznym. Dla S2BC obowiązuje
jakość okrzesywania dobra.
4. Jakość drewna – wg tablicy 2. Wad nie wymienionych w tablicy
nie bierze się pod uwagę.
5. Pomiar. Przygotowanie do pomiaru, pomiar i cechowanie drewna
– wg PN-D-95000:2002.
Współczynniki zamienne – wg tablicy 3.
6. Wady drewna – wg PN-79/D-01011.
7. Pozostałe określenia – wg PN-93/D-02002 Surowiec drzewny.
Podział, terminologia, symbole.

BILP 06/2012

Tablica 1. Wymiary
Średnica górna (dg) bez kory
(cm)

Długość
Grupa

S2B

stopień wymiarowania
(m)

odchyłka
(cm)

liściaste od 0,8 do 2,4 m
z odstop. co 5 cm

przy dług. do 1,5 m 0/+2

iglaste od 0,8 do 2,6 m z odstop. co 5 cm

przy dług. pow. 1,5 m 0/+5

S2BG

S2BC

≥ 13

od 5
do 12

dopuszcza się inne wymiary za zgodą stron
S2B krótkie

do 1,50 m włącznie

S2B długie

powyżej 1,50 m

Tablica 2. Jakość
Dopuszczalny rozmiar występowania wad
Rodzaj wady lub cechy

iglaste

Krzywizna jednostronna

liściaste

dopuszczalna o strzałce do 1,5 cm/m

Krzywizna wielostronna

dopuszczalna o strzałce do 2 cm/m

dopuszczalna wynosząca połowę wielkości krzywizny jednostronnej

Zgnilizna

niedopuszczalna*
sinizna o jasnym zabarwieniu
dopuszczalna do 1/2 powierzchni bielu,
brunatnica niedopuszczalna*

Zabarwienia

dopuszczalne

Chodniki owadzie

płytkie i głębokie niedopuszczalne*

Obecność obcych ciał

niedopuszczalne

Zwęglenia

niedopuszczalne

* inny zakres występowania wad dopuszczalny za zgodą stron

Tablica 3. Współczynniki zamienne
z m(p) w korze na m3 bez kory
Długość drewna w metrach

So, Md, Dg

Św, Jd

Bk, Gb

Pozostałe liściaste

Do 1,50 m włącznie

0,65

0,70

0,70

0,65

Powyżej 1,50 m

0,62

0,67

0,63

0,60

BILP 06/2012
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ZARZĄDZENIE NR 35
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 17 kwietnia 2012 r.
w sprawie wprowadzenia Ramowych warunków technicznych
na drewno małowymiarowe iglaste do przerobu mechanicznego – M1PO
EM-900-6/12
Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.
o lasach (tekst jedn. z 2011 r.: Dz.U. Nr 12, poz. 59 z późn. zm.)
oraz § 6 i § 8 ust. 1 pkt 5 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, zarządzam, co następuje:

małowymiarowe iglaste do przerobu mechanicznego – M1PO,
począwszy od procedur obowiązujących w Lasach Państwowych
w II półroczu 2012 roku.

§1
Wprowadzam do stosowania w jednostkach organizacyjnych
Lasów Państwowych Ramowe warunki techniczne na drewno

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
mgr inż. Adam Wasiak

§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 35
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
z dnia 17 kwietnia 2012 r.
RAMOWE WARUNKI TECHNICZNE
na drewno małowymiarowe iglaste do przerobu mechanicznego – M1PO
1. Przedmiot warunków technicznych. Przedmiotem warunków
technicznych jest drewno małowymiarowe iglaste przeznaczone do
przerobu mechanicznego.
2. Oznaczenie. Drewno małowymiarowe iglaste do przerobu
mechanicznego oznaczone jest jako M1PO i przyporządkowane
jest do sortymentu M1.
Przykładowe oznaczenia (kod artykułu):
SO M1PO – drewno sosnowe M1PO małowymiar.;
SW M1PO – drewno świerkowe M1PO małowymiar.

4. Jakość drewna – wg tablicy 2. Wad nie wymienionych w tablicy
nie bierze się pod uwagę.
5. Pomiar. Przygotowanie do pomiaru, pomiar i cechowanie drewna
– wg PN-D-95000:2002.
Współczynniki zamienne – wg tablicy 3.
6. Wady drewna – wg PN-79/D-01011.
7. Pozostałe określenia – wg PN-93/D-02002. Surowiec drzewny.
Podział, terminologia, symbole.

3. Wyrób. Drewno małowymiarowe iglaste do przerobu mechanicznego
należy wyrabiać w zależności od długości i średnicy – wg tablicy 1.
Obowiązuje jakość okrzesywania dobra.
Tablica 1. Wymiary
Długość
Grupa

M1PO
*

stopień wymiarowania
(m)

odchyłka
(cm)

powyżej 1,50 do 3,0 m
z odstopniowaniem
co 5 cm*

powyżej 1,50
do 3,0 m 0/+5

Minimalna średnica
górna (dg) w korze
(cm)

Maksymalna średnica
dolna (dd) w korze
(cm)

3

7

za zgodą stron dopuszcza się wyrabianie drewna w innych długościach
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Tablica 2. Jakość
Rodzaj wady lub cechy

Dopuszczalny rozmiar występowania wad

Krzywizna

dopuszczalna jednostronna 2cm/m; dwustronna 1 cm/m

Zgnilizna

niedopuszczalna

Zabarwienia

niedopuszczalne*

Chodniki owadzie

dopuszczalne powierzchniowe

Obecność obcych ciał

niedopuszczalna

Zwęglenia

niedopuszczalne

* dopuszczalne za zgodą stron

Tablica 3. Współczynniki zamienne
z m(p) w korze na m3 bez kory
Długość drewna w metrach

So, Md, Dg

Św, Jd

Powyżej 1,50 m

0,62

0,67

ZARZĄDZENIE NR 36
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 20 kwietnia 2012 r.
w sprawie wprowadzenia Instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy
przy wykonywaniu podstawowych prac z zakresu gospodarki leśnej
GB-021-2/12
Na podstawie art. 33, ust. 1 ustawy z 28 września 1991 r.
o lasach (jednolity tekst w Dz.U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435 z późniejszymi zmianami) oraz § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa
Leśnego Lasy Państwowe, nadanego Zarządzeniem nr 50 Ministra
Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 18 maja
1994 r., a także w związku z art. 2374 § 2 ustawy z 26 czerwca
1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. Nr 24, poz. 141 z późniejszymi zmianami), zarządzam, co następuje:
§1
Z dniem 1 października 2012 r. wprowadzam „Instrukcję bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu podstawowych prac
z zakresu gospodarki leśnej” obowiązującą w jednostkach organizacyjnych PGL Lasy Państwowe, stanowiącą załącznik do zarządzenia. (Załącznika nie drukujemy*) – przyp. red.).

§2
Traci moc „Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu podstawowych prac z zakresu gospodarki leśnej” wprowadzona Zarządzeniem nr 19 Dyrektora Generalnego Lasów
Państwowych z dnia 14 lipca 1997 r.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
mgr inż. Adam Wasiak

_________________________________
*)

Z chwilą ukazania się drukiem „Biuletynu Informacyjnego Lasów Państwowych” wszystkie zarządzenia i decyzje Dyrektora Generalnego LP wraz z załącznikami
publikowane są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej PGL LP: http://bip.lasy.gov.pl

BILP 06/2012
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ZARZĄDZENIE NR 37
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 24 kwietnia 2012 r.
w sprawie określenia i wprowadzenia zmian w zasięgu terytorialnym
nadleśnictw: Dębno, Mieszkowice i Różańsko
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie
EO-0151-8/2012
Na podstawie art. 32 ust. 3 pkt 2 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia
28 września 1991 r. o lasach (jednolity tekst w Dz.U. z 2011 r. Nr 12,
poz. 59 z późn. zm.) oraz w związku z § 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 Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe,
oraz zgodnie z Zarządzeniem nr 23 Dyrektora Generalnego Lasów
Państwowych z dnia 8 marca 1999 r. w sprawie wytycznych do
sporządzania wniosku o tworzenie, łączenie, dzielenie, likwidację
nadleśnictw i określanie zasięgu terytorialnego lub zmianę w zasięgach terytorialnych nadleśnictw, zarządza się, co następuje:
§1
Z dniem 1 stycznia 2013 r. wprowadza się zmiany w zasięgach
terytorialnych nadleśnictw: Dębno, Mieszkowice i Różańsko polegające na:
1) wyłączeniu z Nadleśnictwa Dębno części obszaru obrębu
ewidencyjnego Smolnica, gminy Dębno, powiatu myśliborskiego i na włączeniu tego obszaru do Nadleśnictwa Mieszkowice;
2) wyłączeniu z Nadleśnictwa Dębno części obszaru obrębu
ewidencyjnego: Dolsk, Dyszno, Ostrowiec, gminy Dębno,
powiatu myśliborskiego; części obszaru obrębu ewidencyjnego: Buszów, Brzeźno, gminy Lubiszyn, powiatu gorzowskiego i na włączeniu tych obszarów do Nadleśnictwa
Różańsko;
3) wyłączeniu z Nadleśnictwa Mieszkowice części obszaru
obrębu ewidencyjnego: Babin, Chełm Dolny, Piaseczno,
Stołeczna, gminy Trzcińsko Zdrój, powiatu gryfińskiego;
części obszaru obrębu ewidencyjnego Warnice, gminy
Dębno, powiatu myśliborskiego i na włączeniu tych obszarów
do Nadleśnictwa Różańsko.
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§2
W związku ze zmianami określonymi w § 1 zasięg terytorialny
nw. nadleśnictw będzie wynosił:
1) Nadleśnictwo Dębno –
455,06 km2;
2) Nadleśnictwo Mieszkowice –
560,11 km2;
3) Nadleśnictwo Różańsko –
359,05 km2.
§3
1. Określa się zasięg terytorialny ww. nadleśnictw zgodnie
z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
2. Grunty będące w zarządzie PGL LP zostaną przekazane protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez kierowników ww.
jednostek.
§ 4
Zmiany określone w §§ 1–2 podlegają naniesieniu na leśną
mapę numeryczną lub na mapy topograficzne w skali 1:50 000
przechowywane w ww. nadleśnictwach, RDLP w Szczecinie oraz
w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.
§5
Tracą moc wcześniejsze zarządzenia i decyzje Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w części dotyczącej określenia lub
wprowadzenia zmian w zasięgach terytorialnych nadleśnictw
Dębno, Mieszkowice i Różańsko.
§6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
mgr inż. Adam Wasiak

BILP 06/2012

Załącznik do Zarządzenia nr 37
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
z dnia 24 kwietnia 2012 r.
ZASIĘG TERYTORIALNY
Nadleśnictwa Dębno
Nazwa
nadleśnictwa

Dębno
(10-06)

Województwo
Powiat
Gmina
zachodniopomorskie
myśliborski
Miasto Dębno
myśliborski
Dębno
myśliborski
Boleszkowice

Obręb ewidencyjny
(lub jego część)

wszystkie
Dyszno cz., Ostrowiec cz., Dolsk cz., Grzymiradz, Smolnica cz., Barnówko, Mostno,
Oborzany, Dargomyśl, Cychry, Bogusław, Suchlica, Sarbinowo, Krześnica, Młyniska
Wysoka, Boleszkowice, Namyślin, Porzecze, Chlewice, Kaleńsko, Reczyce,
Gudzisz, Chwarszczany

gryfiński
Mieszkowice
Czelin cz., Kłosów cz., Kurzycko cz.
lubuskie
gorzowski
Miasto Kostrzyn
Osiedle Drzewice, Lasy, Forty, Śródmieście, Osiedle Warniki, Stare Miasto cz.,
nad Odrą
Zatorze Fabryczne, Osiedle Szumiłowo
gorzowski
Witnica
Dąbroszyn cz., Krześniczka cz.
Nadleśnictwo Dębno: zasięg terytorialny
455,06 km2
powierzchnia ogólna 22 903,60 ha
powierzchnia leśna
21 927,06 ha

ZASIĘG TERYTORIALNY
Nadleśnictwa Mieszkowice
Nazwa
nadleśnictwa

Mieszkowice
(10-17)

Województwo
Powiat
Gmina
zachodniopomorskie
gryfiński
Miasto Cedynia
gryfiński
Cedynia
gryfiński
Chojna
gryfiński
Miasto Mieszkowice
gryfiński
Mieszkowice
gryfiński
Miasto Moryń
gryfiński
Moryń
gryfiński
Miasto Trzcińsko Zdrój
gryfiński
Trzcińsko Zdrój

Obręb ewidencyjny
(lub jego część)

wszystkie
Orzechów cz., Osinów Dolny, Radostów, Golice, Żelichów, Siekierki,
Stary Kostrzynek, Stara Rudnica
Białęgi, Narost, Brwice, Jelenin, Czartoryja cz., Godków cz., Kaliska cz.
wszystkie
Kurzycko cz., Kłosów cz., Czelin cz., Stary Błeszyn, Siegniew, Kępa, Gozdowice,
Stare Łysogórki, Wierzchlas, Zielin, Sitno, Goszków, Troszyn, Goszkówek,
Kamionka
wszystkie
Dolsko cz., Mirowo cz., Gądno, Przyjezierze, Bielin, Młynary, Przyjezierze II,
Witnica, Stare Objezierze, Klępicz cz., Nowe Objezierze
Trzcińsko Zdrój 4 cz.
Chełm Dolny cz., Chełm Górny, Piaseczno cz., Klasztorne cz., Górczyn, Smuga,
Gogolice, Rosnowo cz., Rosnówek, Drzeszcz, Czarnołęka cz.

myśliborski
Dębno
Warnice cz., Smolnica cz.
Nadleśnictwo Mieszkowice: zasięg terytorialny
560,11 km2
powierzchnia ogólna 23 117,26 ha
powierzchnia leśna 21 875,26 ha
BILP 06/2012
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ZASIĘG TERYTORIALNY
Nadleśnictwa Różańsko
Nazwa
nadleśnictwa

Różańsko
(10-34)

Województwo
Powiat
Gmina
zachodniopomorskie
myśliborski
Dębno
myśliborski
Myślibórz
myśliborski
Nowogródek Pom.

gryfiński
Trzcińsko-Zdrój
lubuskie
gorzowski
Lubiszyn
Nadleśnictwo Różańsko: zasięg terytorialny
powierzchnia ogólna
powierzchnia leśna
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Obręb ewidencyjny
(lub jego część)

Warnice cz., Krężelin, Różańsko, Dolsk cz., Ostrowiec cz., Dyszno cz.
Chłopowo, Czerników cz., Dalsze, Dąbrowa cz., Głazów cz., Gryżyno, Klicko, Ławy,
Myśliborzyce, Nawrocko cz., Pniów, Pszczelnik, Renice, Rościn, Wierzbnica cz.
Karsko cz., Kinice cz., Nowogródek Pomorski cz., Rokitno cz., Sumiak cz., Świątki,
Trzcinna cz., Giżyn
Babin, Chełm Dolny cz., Dobropole cz., Piaseczno cz., Stołeczna cz.
Buszów, Brzeźno, Chłopiny cz., Gajewo, Kozin, Mystki, Smoliny, Staw,
Ściechów cz., Ściechówek
359,05 km2
14 933,61 ha
14 041,48 ha
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ZARZĄDZENIE NR 38
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie Planu Finansowo-Gospodarczego
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe na 2012 rok
EP-0337-25-4 /12
Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.
o lasach (tj. z 2011 r. Dz.U. Nr 12, poz. 59 z późn. zm.) oraz § 6 ust. 3
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994 r. w sprawie
szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Państwowym
Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (Dz.U. Nr 134, poz. 692)
i w związku z § 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., zarządzam, co następuje:
§1
1. Wprowadzam do stosowania Plan Finansowo-Gospodarczy
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe na
2012 rok, stanowiący załączniki nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszego
zarządzenia. (Załączników nie drukujemy*) – przyp. red.).
§2
1. Odpis podstawowy na fundusz leśny w wysokości 14,5%
wartości sprzedaży drewna – ustalony na zasadach określonych
w § 21 rozporządzenia RM, o którym mowa wyżej.
2. Wysokość wpłat obciążających koszty działalności nadleśnictw
na utrzymanie Dyrekcji Generalnej LP i regionalnych dyrekcji LP
w kwocie 221 000 tys. zł – ustalona na zasadach określonych
w art. 53 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach.
§3
Integralną część składową Planu Finansowo-Gospodarczego
Lasów Państwowych, o którym mowa w § 1 (obok opracowań zbiorczych zał. nr 1), stanowią:
– plany regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych, o których mowa
w § 6 ust. 3 rozporządzenia RM, o którym mowa wyżej (zał. nr 2);

– plan Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych (zał. nr 3);
– plany zakładów o zasięgu krajowym (zał. nr 4).
§4
1. Nakłady na środki trwałe (zakup, budowa lub modernizacja)
w jednostkach organizacyjnych działających w Lasach Państwowych mogą być prowadzone przy zachowaniu płynności finansowej.
2. Przy podejmowaniu decyzji o nakładach na środki trwałe należy
uwzględnić efekty, które powinny być osiągnięte, m.in.: poprawa
funkcjonalności działania jednostek organizacyjnych, obniżka
kosztów, ochrona majątku Skarbu Państwa.
3. W uzasadnionych przypadkach dyrektor RDLP zgodnie z § 12
ust. 2 rozporządzenia RM, o którym mowa wyżej, może centralizować odpisy amortyzacyjne i określać ich przeznaczenie.
§5
1. Dyrektorzy regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych
niezwłocznie wprowadzą do stosowania plany jednostek podległych.
2. Kopie zarządzeń w sprawie wprowadzenia planów jednostek
podległych należy przesłać do DGLP w terminie do dnia 16 maja br.
§6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą
obowiązywania od dnia 1 stycznia 2012 r.
DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
mgr inż. Adam Wasiak

_________________________________
*)

Z chwilą ukazania się drukiem „Biuletynu Informacyjnego Lasów Państwowych” wszystkie zarządzenia i decyzje Dyrektora Generalnego LP wraz z załącznikami
publikowane są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej PGL LP: http://bip.lasy.gov.pl

BILP 06/2012

13

ZARZĄDZENIE NR 39
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie sprzedaży drewna przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe na II półrocze 2012 roku
EM-900-7/12
Na podstawie § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego
Lasy Państwowe – w wykonaniu zadania Dyrektora Generalnego
Lasów Państwowych, określonego w § 8 ust. 1 pkt 5 Statutu, zarządzam, co następuje:

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe w 2012 roku
(znak: OM-900-8/11) z tym, że do procedur sprzedaży drewna
rozpoczętych przed tym dniem oraz do umów zawartych w wyniku
tych procedur stosuje się przepisy dotychczasowe.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§1
Wprowadzam do stosowania w jednostkach organizacyjnych
Lasów Państwowych na II półrocze 2012 roku zasady sprzedaży
drewna stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia.
§2
Z dniem podpisania niniejszego zarządzenia traci moc Zarządzenie nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia
27 października 2011 r. w sprawie sprzedaży drewna przez

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
mgr inż. Adam Wasiak

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 39
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
z dnia 25 kwietnia 2012 r.
ZASADY SPRZEDAŻY DREWNA
w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe
na II półrocze 2012 roku
§1
Użyte w niniejszych zasadach określenia oznaczają:
a) przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka
organizacyjna niebędąca osobą prawną, wykonujące działalność gospodarczą w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 2 lipca
2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej;
b) osoba fizyczna – osoba niewykonująca działalności gospodarczej.
§2
Warunki ogólne
Sprzedaż drewna prowadzona jest:
a) przez kierownika jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych (nadleśniczego, kierownika zakładu Lasów Państwowych);
b) po cenie netto za 1 m3, powiększonej o należny podatek VAT;
c) na bazie loco las po zrywce lub bez dokonanej zrywki lub
loco składnica.
§3
Procedury sprzedaży drewna
1. Wyróżnia się następujące procedury sprzedaży drewna dla
przedsiębiorców:
a) internetowe przetargi ograniczone w Portalu Leśno-Drzewnym (PL-D) – jedna procedura odbywająca się
w dwóch etapach;
b) systemowe aukcje internetowe w aplikacji „e-drewno”;
c) aukcje internetowe w aplikacji „e-drewno”;
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2.
3.

4.

5.

d) inne aukcje i submisje;
e) negocjacje handlowe;
f) na podstawie cennika sprzedaży detalicznej.
Internetowe przetargi ograniczone w PL-D oraz systemowe
aukcje internetowe w aplikacji „e-drewno” odbywają się w okresach półrocznych (dwa razy w roku).
Przedsiębiorcy nabywają drewno po cenach, które wynikają
z rozstrzygnięć procedur sprzedaży wymienionych w ust. 1.
Sposób ustalenia ceny sprzedaży w internetowych przetargach
ograniczonych w PL-D, systemowych aukcjach internetowych w
aplikacji „e-drewno” oraz aukcjach internetowych w aplikacji
„e-drewno” znajduje się w regulaminach tych procedur.
Osoby fizyczne nabywają drewno:
a) bezpośrednio w nadleśnictwie lub zakładzie Lasów Państwowych na podstawie cennika sprzedaży detalicznej,
b) w aukcjach internetowych w aplikacji „e-drewno”,
c) na innych aukcjach i submisjach.
Ceny minimalne do internetowych przetargów ograniczonych:
a) których przedmiotem są grupy handlowe, zawierające więcej
niż jedną klasę jakości i grubości, określa się dla najniższej
klasy jakości i grubości z wyjątkiem drewna W0_STANDARD.
W przypadku drewna W0_STANDARD cenę minimalną
określa się dla klasy WC01 (drewna WC0 najniższej klasy
grubości) lub odpowiednika dla drewna kłodowanego;
b) dla pozostałych klas jakości i grubości ustalane są automatycznie na podstawie przeliczników jednakowych dla całego
kraju – wykaz przeliczników znajduje się na stronie internetowej PL-D www.zilp.lasy.gov.pl/drewno;
c) określa się w tej samej wysokości dla wszystkich nadleśnictw
zgrupowanych w danej regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych lub dla grup nadleśnictw;
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6.

7.

8.
9.

d) ustalają nadleśniczowie w porozumieniu z dyrektorem regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych.
Ceny minimalne do systemowej aukcji internetowej w aplikacji
„e-drewno” ustala się w taki sam sposób i w takiej samej wysokości, jak do internetowego przetargu ograniczonego. Ceny
wyjściowe ustala nadleśniczy lub kierownik zakładu Lasów
Państwowych.
Ceny minimalne do aukcji internetowej w aplikacji „e-drewno”
oraz na aukcjach i submisjach, a także cennik cen detalicznych
ustala nadleśniczy lub kierownik zakładu Lasów Państwowych.
Cena detaliczna grup handlowych określonego gatunku powinna
być tworzona dla nadleśnictw w następujący sposób: średnia
cena transakcyjna sprzedaży przedsiębiorcom za ostatni kwartał
powiększona o marżę detaliczną ustaloną przez nadleśniczego
lub kierownika zakładu Lasów Państwowych. Powyższa zasada
nie dotyczy drewna opałowego. W przypadkach, kiedy w nadleśnictwie w poprzednim kwartale nie było w sprzedaży drewna
danej grupy handlowej określonego gatunku (brak ceny transakcyjnej sprzedaży przedsiębiorcom), nadleśniczy ustala cenę
detaliczną na podstawie średniej ceny transakcyjnej sprzedaży
przedsiębiorcom drewna tej samej grupy handlowej i gatunku w
poprzednim kwartale w jednym z najbliższych nadleśnictw.
Procedurę negocjacji handlowych można stosować do drewna
niesprzedanego w co najmniej jednej aukcji internetowej w aplikacji „e-drewno”.
Szczegółowe zasady uczestnictwa przedsiębiorców oraz osób
fizycznych w poszczególnych procedurach sprzedaży drewna
zawarte są w regulaminach, których pełna treść udostępniana
jest do publicznej wiadomości na stronie internetowej PL-D
www.zilp.lasy.gov.pl/drewno, siedzibach nadleśnictw i zakładów
Lasów Państwowych.
§4
Oferty sprzedaży, pule drewna

1. Roczna oferta sprzedaży drewna na 2012 rok zawiera następujące pule:
a) ofertowa, z podziałem:
– 60% – na internetowe przetargi ograniczone w PL-D, przy
czym w I półroczu 2012 r. przeznaczone jest do sprzedaży
55%, a w II półroczu 65% puli ofertowej danego półrocza,
– 40% – na systemowe aukcje internetowe w aplikacji
„e-drewno”, przy czym w I półroczu 2012 r. przeznaczone jest
do sprzedaży 45%, a w II półroczu 35% puli ofertowej danego
półrocza;
b) na inne aukcje i submisje;
c) do sprzedaży detalicznej;
d) na potrzeby własne jednostek organizacyjnych Lasów
Państwowych.
2. Drewno niesprzedane:
a) na internetowym przetargu ograniczonym w PL-D powiększa
pulę drewna do sprzedaży na systemowej aukcji internetowej
w aplikacji „e-drewno”;
b) na systemowej aukcji internetowej w aplikacji „e-drewno” jest
wystawiane na aukcji internetowej w aplikacji „e-drewno”,
niesprzedane na tej aukcji może być skierowane ponownie na
aukcję internetową w aplikacji „e-drewno”, sprzedane w procedurze negocjacji handlowych lub przesunięte do puli detalicznej.
3. Ofertę sprzedaży drewna na 2012 rok z podziałem na pule,
wymienione w ust. 1, zatwierdza Dyrektor Generalny Lasów
Państwowych (tabela nr 1 do załącznika). Przed uruchomieniem
procedur sprzedaży drewna udostępnia się go do publicznej
wiadomości w internetowym PL-D.
4. Podziału pul drewna przeznaczonego do sprzedaży w procedurze internetowego przetargu ograniczonego w PL-D oraz na
systemowe aukcje internetowe w aplikacji „e-drewno” na okresy
półroczne dokonuje nadleśniczy lub kierownik zakładu. Ilość
drewna przeznaczonego do sprzedaży w danym półroczu
powinna wynosić ok. 50% puli rocznej. Przy ustalaniu tej ilości
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należy uwzględnić tradycyjny rozkład czasowy pozyskania
i sprzedaży drewna w ciągu roku, w odniesieniu do poszczególnych grup handlowo-gatunkowych.
5. Po pierwszym etapie internetowego przetargu ograniczonego w
danym półroczu odbywa się etap drugi, na którym wystawiony
jest do sprzedaży surowiec niesprzedany w etapie pierwszym w
ilości co najmniej 50 m3 w danej grupie handlowo-gatunkowej w
poszczególnych nadleśnictwach. W drugim etapie internetowego przetargu ograniczonego w danym półroczu mogą zakupić
drewno przedsiębiorcy, których oferty kupna nie uzyskały
pełnego przypisu drewna w pierwszym etapie.
§5
Umowy, zabezpieczenie mienia Skarbu Państwa
1. Potwierdzeniem warunków sprzedaży drewna na podstawie
internetowego przetargu ograniczonego w PL-D, systemowej
aukcji internetowej w aplikacji „e-drewno” oraz aukcji internetowej w aplikacji „e-drewno” jest spisanie umowy, w pozostałych
przypadkach zawarcie umowy. Spisanie umowy jest jedynie
czynnością formalną.
2. Sprzedający ma obowiązek zabezpieczyć w umowach interesy
Skarbu Państwa.
3. Przyjmuje się niżej wymienione formy zabezpieczenia należności z tytułu sprzedaży drewna:
a) gwarancja bankowa,
b) ubezpieczenie na koszt kupującego,
c) factoring pełny (koszt factoringu obciąża kupującego),
d) cesja praw z lokaty,
e) kaucja pieniężna,
f) inne „produkty” zabezpieczenia płatności zaproponowane
przez bank, dające gwarancje zabezpieczenia interesu
Skarbu Państwa.
4. Zabezpieczenia wymienione w ust. 3 nie obowiązują w przypadku zastosowania przedpłaty.
5. Dopuszcza się ustalenie przez strony innej formy zabezpieczenia
należności z tytułu sprzedaży drewna niż wymienione w ust. 3,
dającej gwarancje zabezpieczenia interesu Skarbu Państwa.
6. Przy sprzedaży detalicznej obowiązuje przedpłata.
7. Negocjacje handlowe ze strony Lasów Państwowych prowadzi
komisja powołana decyzją kierownika jednostki organizacyjnej,
składająca się z co najmniej trzech osób.
8. Z negocjacji sporządzany jest protokół zawierający ustalenia
komisji z nabywcą, zatwierdzany przez kierownika jednostki
organizacyjnej Lasów Państwowych.
9. Obowiązują trzy terminy płatności za zakupione drewno
– 14-dniowy, 21-dniowy lub 30-dniowy – do wyboru przez kupującego. W przypadku wydłużenia terminu płatności powyżej 30 dni
na wniosek kupującego złożony po podpisaniu umowy, sprzedający naliczał będzie od 31 dnia terminu płatności odsetki zgodnie
z ustawą z 12.06.2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach
handlowych (Dz.U. Nr 139, poz.1323 z późniejszymi zmianami).
10. Odbiór i przygotowanie drewna powinno następować zgodnie z
ustalonym przez strony harmonogramem. W przypadku braku
harmonogramu strony zobowiązane są do sukcesywnej realizacji umowy rozliczanej w okresach miesięcznych. Odbiór
drewna niezgodny z powyższymi zasadami upoważnia sprzedającego do pomniejszenia ilości drewna określonej umową o
ilość nieodebranego drewna, nieprzygotowanie drewna do
sprzedaży przez sprzedającego upoważnia Kupującego do
rezygnacji z zakupów o wielkość, jaka nie została przygotowana. Zmiany do ustalonego harmonogramu wymagają formy
pisemnej i są możliwe do wprowadzenia za zgodą stron.
11. Dopuszczalne odchylenie w realizacji umowy wynosi +/–5%.
Jeżeli stopień realizacji sprzedaży drewna ustalonej umową
wyniesie poniżej 95%, sprzedający lub kupujący zapłaci karę
umowną w wysokości 5% wartości netto nieodebranego lub
nieprzygotowanego do sprzedaży drewna. Kary umowne naliczane są przez strony po okresie obowiązywania umowy.

15

12. Z uwagi na możliwość wystąpienia zdarzeń niezależnych od stron
umowy sprzedaży uniemożliwiających przygotowanie lub odbiór
drewna, a mających wpływ na terminową realizację umowy, za
zgodą stron na podstawie aneksu dopuszcza się możliwość
wydłużenia terminu realizacji zawartych umów o jeden miesiąc z
zastrzeżeniem, że realizacja umowy w okresie jej obowiązania
powinna wynosić co najmniej 80% ilości drewna objętej umową.
13. W przypadku, gdy niewykonanie ilościowe umowy jest mniejsze
od masy transportowej jednego ładunku, a jednocześnie przekracza pięcioprocentową odchyłkę ujętą w umowach sprzedaży, należy odstąpić od naliczenia kary umownej za niewykonanie umowy.
§6
Postanowienia końcowe

2. W przypadku wystąpienia gradacji szkodliwych owadów,
powodzi, suszy, wiatrołomów lub śniegołomów Dyrektor Generalny Lasów Państwowych może wprowadzić odmienne uregulowania doraźne w celu zagospodarowania drewna pozyskanego
w wyniku tych zjawisk.
3. Kupujący może składać reklamacje ilościowe i jakościowe na
zakupione drewno w terminie 14 dni od daty wystawienia
dokumentu wydania drewna, w przypadku wad, których
efektem może być szybko postępująca deprecjacja drewna
(sinizna, brunatnica, zaparzenie) w terminie 5 dni od daty
wystawienia dokumentu wydania drewna. Reklamacja
ilościowa z tytułu błędnego pomiaru przysługuje jedynie w
przypadku surowca mierzonego w pojedynczych sztukach.
Rozpatrzenie reklamacji nastąpi nie później niż 7 dni od daty
zgłoszenia.

1. W sprawach związanych ze sprzedażą drewna Dyrektor Generalny Lasów Państwowych wydaje stosowne decyzje, regulaminy i wytyczne.
Tabela nr 1 do Załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 39
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
z dnia 25 kwietnia 2012 r.
PODZIAŁ PUL DREWNA DO SPRZEDAŻY
w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe
w rozbiciu na regionalne dyrekcje Lasów Państwowych
Lp.

RDLP

Masa (m3)
oferta

aukcje i submisje

detal

potrzeby własne

Razem

1.

Białystok

2 112 984

10

396 979

70 069

2 580 042

2.

Katowice

2 709 826

1 941

425 670

27 994

3 165 431

3.

Kraków

612 437

173

203 447

8 468

824 525

4.

Krosno

1 479 447

4 394

363 977

25 944

1 873 762

5.

Lublin

1 348 270

203

436 442

10 015

1 794 930

6.

Łódź

961 237

500

199 775

12 460

1 173 972

7.

Olsztyn

2 282 501

254

453 321

22 268

2 758 344

8.

Piła

1 282 019

0

254 876

13 582

1 550 477

9.

Poznań

1 505 070

845

434 263

22 310

1 962 488

10.

Szczecin

2 857 106

1 114

412 843

46 248

3 317 311

11.

Szczecinek

2 788 295

0

448 864

32 949

3 270 108

12.

Toruń

1 410 582

0

426 365

22 191

1 859 138

13.

Wrocław

2 330 535

1 430

435 348

26 021

2 793 334

14.

Zielona Góra

1 623 254

0

234 816

34 759

1 892 829

15.

Gdańsk

1 083 172

285 525

34 823

1 403 520

16.

Radom

1 277 375

269 283

10 469

1 557 577

17.

Warszawa
RAZEM

16

450

603 816

250

195 923

7 429

807 418

28 267 926

11 564

5 877 717

427 999

34 585 206
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REGULAMIN
internetowych przetargów ograniczonych
w Portalu Leśno-Drzewnym na II półrocze 2012 roku
§1
Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:
1) Aplikacja Portal Leśno-Drzewny (PL-D) – program oraz baza
danych służące do obsługi sprzedaży drewna prowadzonej
przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
(PGL LP) w formie internetowych przetargów ograniczonych.
2) Portal Leśno-Drzewny (strona internetowa PL-D) – strona
internetowa www.zilp.lasy.gov.pl/drewno z zamieszczonymi
na niej informacjami dotyczącymi sprzedaży drewna przez
PGL LP oraz przyciskami logowania do PL-D.
3) Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka
organizacyjna niebędąca osobą prawną, wykonujące działalność gospodarczą w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 2 lipca
2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej.
4) Użytkownik – osoba reprezentująca przedsiębiorcę, posiadająca własny login i hasło dostępu do PL-D.
5) Zarządzenie – Zarządzenie nr 39 Dyrektora Generalnego
Lasów Państwowych z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
sprzedaży drewna przez PGL LP w 2012 roku.
6) Jednostka organizacyjna Lasów Państwowych (jednostka
organizacyjna LP) – regionalna dyrekcja Lasów Państwowych, nadleśnictwo, zakład Lasów Państwowych.
7) Kierownik jednostki organizacyjnej LP – dyrektor regionalnej
dyrekcji Lasów Państwowych, nadleśniczy, kierownik zakładu
Lasów Państwowych.
8) Cena minimalna – najniższa cena, za którą przedsiębiorca
może nabyć drewno, akceptowana przez jednostkę organizacyjną LP, określana wg § 3 pkt 5 zał. 1 do zarządzenia.
9) Historia zakupów – faktycznie zrealizowane zakupy drewna
w m3 w okresie, w jednostkach organizacyjnych LP, stanowiące o maksymalnej ilości drewna, na jaką może złożyć
ofertę zakupu przedsiębiorca w internetowych przetargach
ograniczonych w PL-D. Na rok sprzedaży 2012 r. historia
zakupów liczona jest za okres 1 X 2010 r. – 30 IX 2011 r.
z wyłączeniem drewna grup handlowych zrębki energetyczne
(M2ZE) i baloty (M2BE).
§2
1. Internetowe przetargi ograniczone w PL-D są procedurą sprzedaży drewna w PGL LP, prowadzoną w cyklach półrocznych, w
których ofertę stanowi w I półroczu 55%, a II półroczu 65% puli
ofertowej przeznaczonej do sprzedaży dla przedsiębiorców w
danym półroczu.
2. Oferta sprzedaży drewna w internetowych przetargach ograniczonych przygotowana jest zgodnie z klasyfikacją grup
handlowo-gatunkowych, która zawarta jest w tabeli nr 1 stanowiącej załącznik do Regulaminu internetowych przetargów ograniczonego w Portalu Leśno-Drzewnym oraz Regulaminu systemowej aukcji internetowej w aplikacji „e-drewno” oraz aukcji
internetowej w aplikacji „e-drewno”.
3. Oferta sprzedaży drewna sporządzana jest przez poszczególne
nadleśnictwa i zakłady Lasów Państwowych. Zawiera ilość
drewna danej grupy handlowo-gatunkowej wyrażoną w metrach
sześciennych (bez kory) oraz cenę minimalną tej grupy.
4. Minimalna oferta sprzedaży na daną grupę handlowo-gatunkową wynosi 50 m3.
5. Cena na poszczególne klasy jakościowo-wymiarowe wyliczana
jest przy zastosowaniu przeliczników jednakowych dla całego
kraju.
6. Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite
normy/warunki techniczne – wykaz aktualnie obowiązujących
norm i warunków technicznych znajduje się na stronie internetowej PL-D www.zilp.lasy.gov.pl/drewno. Przedsiębiorca może
wnioskować o podwyższenie lub obniżenie jakości lub wymiarów
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w stosunku do norm/warunków technicznych (drewno
z wyborem). Dopuszcza się niewielkie korekty parametrów jakościowych i wymiarowych, które nie zmieniają w sposób zasadniczy cech technicznych i użytkowych danej grupy handlowej.
Warunkiem akceptacji takiego wniosku przez kierownika
jednostki organizacyjnej LP jest zmiana cen drewna w wyniku
negocjacji cenowej, przeprowadzonej pomiędzy stronami przed
spisaniem/zawarciem umowy. Zgoda kierownika jednostki organizacyjnej LP na przystąpienie do negocjacji jest dobrowolna.
Wynik negocjacji zatwierdza dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów
Państwowych. Odmowa przystąpienia do negocjacji przez
sprzedającego nie zwalnia przedsiębiorcy od obowiązku
spisania umowy.
7. Oferty zakupu drewna składane przez przedsiębiorcę na
2012 rok wynoszą maksymalnie 60% zakupów wynikających
z historii zakupów, przy czym w internetowym przetargu na
I półrocze przedsiębiorca może złożyć oferty zakupu łącznie
w wysokości do 27,5%, a w II półroczu 2012 do 32,5% zakupów
drewna, o których mowa wyżej.
8. W przypadku drugiego etapu przetargu ograniczonego na dane
półrocze, zgodnie z § 4 ust. 5 zał. 1 do zarządzenia, przedsiębiorca może złożyć oferty zakupu na drewno w ilości stanowiącej
różnicę pomiędzy maksymalną ilością możliwą do zakupu
a nabytą w pierwszym etapie przetargu ograniczonego z zastrzeżeniem ust. 7.
9. W internetowych przetargach ograniczonych nie mogą brać
udziału przedsiębiorcy, u których występują należności przeterminowane nieobjęte kwotą zabezpieczenia, o którym mowa
w § 5 ust. 3 i 5 zał. 1 do zarządzenia. Powstanie takich należności skutkuje założeniem blokady składania ofert zakupu przez
przedsiębiorcę. Blokada usuwana jest po uregulowaniu tych
należności.
10. W obu etapach przetargu ograniczonego w danym półroczu
stosuje się takie same ceny minimalne, procedury i kryteria
oceny ofert.
11. Przedsiębiorca może złożyć jedną ofertę na daną grupę
handlową w danym nadleśnictwie lub zakładzie Lasów Państwowych.
12. Zastosowana punktacja będzie wyliczana dla każdej oferty
zakupu oddzielnie.
13. Elementami oceny oferty jest proponowana przez przedsiębiorcę cena na grupę handlowo-gatunkową w danym nadleśnictwie lub zakładzie Lasów Państwowych oraz wartość zakupu
drewna wynikająca z historii zakupów, liczona w stosunku do
4 mln zł, tj. kwoty zakupów określającej maksymalną ocenę dla
tego kryterium.
14. Ustala się następujące wagi poszczególnych kryteriów do oceny
ofert zakupu na drewno w internetowym przetargu ograniczonym w PL-D:
a) proponowana cena				
– 80%,
b) wartość zakupów w okresie rozliczeniowym
– 20%.
15. Przedsiębiorca uzyskuje możliwość zakupu drewna w ilości
uzależnionej od oceny oferty.
16. Przedsiębiorca zakupuje drewno wg ceny średnioważonej wyliczanej w każdym półrocznym internetowym przetargu ograniczonym z dwóch etapów na daną grupę handlowo-gatunkową
w poszczególnych nadleśnictwach lub zakładach Lasów
Państwowych.
Zasada ustalania ceny średnioważonej:
Cśr = (CEt1*MEt1 + CEt2*MEt2) / (MEt1 + MEt2),
gdzie:
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Cśr – cena średnioważona,
CEt1 – cena z etapu 1,
MEt1 – ilość drewna przypisana w etapie 1,
CEt2 – cena z etapu 2,
MEt2 – ilość drewna przypisana w etapie 2.
Ceny poszczególnych klas jakości i grubości ustalane są na
podstawie przeliczników jednakowych dla całego kraju. Ceny
zaokrąglane są z dokładnością do jednego grosza.
17. W przypadku, kiedy w wyniku ograniczonego przetargu internetowego w PL-D w nadleśnictwie lub zakładzie Lasów Państwowych przedsiębiorcy przypisana zostanie ilość drewna określonej grupy handlowo-gatunkowej mniejsza od wielkości
ładunku, przedsiębiorca może zrezygnować z zakupu tego
drewna bez żadnych konsekwencji.
§3
1. Rejestracji w PL-D dokonuje się w wybranej przez przedsiębiorcę jednostce organizacyjnej LP.
2. W celu rejestracji należy wypełnić i złożyć formularz zgłoszeniowy z jednoczesnym przekazaniem aktualnych (nie starszych
niż trzy miesiące od daty wystawienia, zaktualizowania lub urzędowego potwierdzenia), wyszczególnionych w formularzu dokumentów potwierdzających prowadzenie działalności gospodarczej (przedsiębiorcy).
3. Każdy przedsiębiorca podaje w formularzu zgłoszeniowym
wykaz osób upoważnionych do reprezentowania i korzystania z
PL-D w jego imieniu oraz określa ich uprawnienia w zakresie
podpisywania ofert zakupu.
4. Wskazane w formularzu zgłoszeniowym osoby otrzymują login i
hasło do PL-D, uprawniające do korzystania z nadanego konta.
5. Na potrzeby każdego kolejnego roku korzystania z PL-D przedsiębiorcy zarejestrowani w latach ubiegłych są obowiązani do
aktualizacji dokumentacji rejestrowej, o której mowa w ust. 2,
albo do złożenia oświadczenia o aktualności danych. Dokumentację aktualizującą oraz oświadczenie, o którym mowa w zdaniu
poprzedzającym, składa się w jednostce organizacyjnej LP, w
której nastąpiła rejestracja przedsiębiorcy.
6. Formularz zgłoszeniowy publikowany jest w formie pliku PDF na
stronie internetowej PL-D.
§4
1. Uczestnictwo w procedurze internetowego przetargu ograniczonego możliwe jest po zidentyfikowaniu użytkownika na podstawie
unikatowego loginu i hasła.
2. Użytkownik korzysta z PL-D, logując się na swoje konto przy
użyciu przycisku „Moduł Klient LP” na stronie internetowej PL-D.
3. Oferta zakupu zgłoszona z danego konta jest wiążąca dla przedsiębiorcy, którego reprezentuje zarejestrowany użytkownik, legitymujący się tym kontem.
4. Oferty zakupu, by mogły podlegać rozpatrzeniu, muszą zostać
podpisane w PL-D przez uprawnionego użytkownika (użytkowników).
5. Zarejestrowani użytkownicy powinni chronić dane dotyczące
loginu i hasła przed ich udostępnieniem osobom trzecim. PGL
LP nie ponosi odpowiedzialności za skutki celowego lub niezamierzonego udostępnienia danych o loginie i haśle osobom
trzecim.
6. Podejrzenie o przedostaniu się danych o loginie i haśle do
wiadomości osób trzecich, a także utrata wiedzy o loginie i haśle
powinny być bezzwłocznie zgłoszone do jednostki organizacyjnej LP, w której nastąpiła rejestracja użytkownika, w celu
czasowego zablokowania dostępu do PL-D. W razie zdarzeń,
o których mowa w zdaniu poprzedzającym, jednostka organizacyjna LP, w której odbyła się rejestracja użytkownika, jest
obowiązana do wydania bez zbędnej zwłoki nowego loginu oraz
hasła, a także do odblokowania możliwości korzystania z PL-D.
7. W razie potrzeby likwidacji konta użytkownika w PL-D przedsiębiorca powinien zgłosić ten fakt do jednostki organizacyjnej LP,
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w której nastąpiła rejestracja użytkownika, w celu dezaktywacji
konta.
8. Wszelkie dane dotyczące wyników internetowego przetargu ograniczonego dla poszczególnych przedsiębiorców traktuje się jako
informację
stanowiącą
tajemnicę
przedsiębiorstwa
– zgodnie z art. 4 pkt 17 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się tajemnicę zdefiniowaną w art. 11 ust. 4
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz.1503 ze zm.).
§5
Pozostałymi warunkami przystąpienia do internetowego przetargu ograniczonego są wpłata wadium oraz akceptacja regulaminu.
§6
1. Przedsiębiorca przed złożeniem oferty zakupu wpłaca wadium
jednostce organizacyjnej LP, w której nastąpiła rejestracja w
PL-D.
2. Wadium może zostać złożone w postaci gwarancji bankowej.
3. Ustala się następujące wielkości wadium w internetowym przetargu ograniczonym w PL-D:
a) przy możliwości złożenia oferty zakupu drewna do 10 000 m3
drewna – 3 tys. zł,
b) przy możliwości złożenia oferty zakupu drewna od 10 001 m3
do 30 000 m3 drewna – 15 tys. zł,
c) przy możliwości złożenia oferty zakupu drewna powyżej
30 000 m3 drewna – 30 tys. zł.
4. Wadium podlega zwrotowi w terminie 14 dni po spisaniu wszystkich umów wynikających z rozstrzygnięć internetowego przetargu ograniczonego.
§7
1. Przedsiębiorca przyjmuje do wiadomości, że zabezpieczeniem
należności z tytułu sprzedaży drewna są odpowiednio:
a) gwarancja bankowa,
b) ubezpieczenie na koszt kupującego,
c) factoring pełny (koszt factoringu obciąża kupującego),
d) cesja praw z lokaty,
e) kaucja pieniężna,
f) inne „produkty” zabezpieczenia płatności zaproponowane
przez bank, dające gwarancje zabezpieczenia interesu
Skarbu Państwa.
2. Zabezpieczenia wymienione w ust. 1 nie obowiązują w przypadku zastosowania przedpłaty.
3. Dopuszcza się ustalenie przez strony innej formy zabezpieczenia należności z tytułu sprzedaży drewna niż wymienione
w ust.1, dającej gwarancje zabezpieczenia interesu Skarbu
Państwa.
§8
1. Przedsiębiorca uczestniczący w internetowym przetargu ograniczonym jest zobowiązany do spisania umowy z kierownikiem
jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych sporządzającej
ofertę sprzedaży lub pełnomocnikiem ustanowionym zgodnie
z Kodeksem cywilnym do 30 dni od daty ogłoszenia wyników.
Czynność spisania umowy zgodnie z § 5 ust. 1 załącznika nr 1
Zarządzenia nr 39 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
z dnia 25.04.2012 r. ma charakter jedynie formalny.
2. Niespisanie umowy w terminie, o którym mowa w ust. 1,
uprawnia jednostki organizacyjne LP do odstąpienia od umowy,
zatrzymania wadium oraz skutkuje blokadą na zakupy w PL-D,
systemowych aukcjach internetowych w aplikacji „e-drewno”
i aukcjach internetowych w aplikacji „e-drewno”, przez okres
180 dni od dnia nałożenia blokady.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, wadium przepada na
rzecz jednostki organizacyjnej LP występującej jako pierwsza
o taką wypłatę do jednostki, w której dokonano wpłaty wadium.
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§9
PGL LP nie odpowiada za skutki złożenia omyłkowej oferty
zakupu drewna.
§ 10
1. W przypadku wystąpienia błędów techniczno-informatycznych
po stronie PGL LP lub proceduralnych, polegających na naruszeniu postanowień niniejszego regulaminu, przedsiębiorcy
służy prawo złożenia odwołania do nadleśnictwa lub zakładu
Lasów Państwowych, w którym nastąpił błąd, za pośrednictwem
formularza znajdującego się w PL-D w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników procedur internetowego przetargu ograniczonego.
2. W przypadkach spornych ostateczną decyzję co do zasadności
reklamacji podejmuje nadleśniczy lub kierownik zakładu Lasów
Państwowych w porozumieniu z dyrektorem właściwej regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych, który działa w porozumieniu z Wydziałem Informatyki Dyrekcji Generalnej Lasów
Państwowych.
3. Termin podjęcia ostatecznej decyzji upływa w ciągu 14 dni od
daty złożenia odwołania.

§ 11
1. Akceptacja niniejszego regulaminu przez użytkownika zarejestrowanego w PL-D jest warunkiem uprawniającym tego użytkownika do złożenia oferty zakupu oraz uczestniczenia w procedurze internetowego przetargu ograniczonego.
2. Akceptacji regulaminu dokonuje się poprzez zatwierdzenie go
przy użyciu odpowiedniego przycisku podczas logowania użytkownika do PL-D.
3. Brak akceptacji regulaminu uniemożliwia złożenie oferty zakupu
w internetowym przetargu ograniczonym.
Powyższy regulamin akceptuję
..……………………………………..
(data i podpis Klienta)
Zatwierdzam do stosowania
DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
mgr inż. Adam Wasiak

REGULAMIN
systemowej aukcji internetowej w aplikacji „e-drewno”
oraz aukcji internetowej w aplikacji „e-drewno”
na II półrocze 2012 roku
§1
Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:
1) Serwis aukcyjny Lasów Państwowych „e-drewno” (w skrócie:
serwis „e-drewno”) – strona internetowa www.e-drewno.pl
oraz bazy danych niezbędne do prowadzenia sprzedaży
drewna w formie aukcji internetowych.
2) Aukcja internetowa – jednorazowe przedstawienie oferty na
wybraną grupę handlowo-gatunkową w czasie nie krótszym
niż 48 godzin, liczonym z pominięciem sobót i dni świątecznych.
3) Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka
organizacyjna niebędąca osobą prawną, wykonująca działalność gospodarczą w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 2 lipca
2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej.
4) Osoba fizyczna – osoba niewykonująca działalności gospodarczej.
5) Kontrahent – zarejestrowany w serwisie aukcyjnym
„e-drewno” przedsiębiorca lub osoba fizyczna.
6) Użytkownik – zarejestrowany w serwisie aukcyjnym Lasów
Państwowych „e drewno” przedsiębiorca samodzielnie lub
jego przedstawiciel oraz osoba fizyczna uczestnicząca w
licytacjach. Jeden użytkownik może być przypisany wyłącznie
do jednego kontrahenta. Jeden kontrahent może mieć przypisanych wielu użytkowników.
7) Licytacja – wszelkie działania podejmowane w czasie trwania
aukcji przez uczestników licytacji.
8) Jednostka organizacyjna Lasów Państwowych – regionalna
dyrekcja Lasów Państwowych, nadleśnictwo, zakład Lasów
Państwowych.
9) Jednostka macierzysta LP – regionalna dyrekcja Lasów
Państwowych, nadleśnictwo, zakład Lasów Państwowych,
wskazana przez użytkownika przy rejestracji w serwisie
aukcyjnym „e drewno”.
10) Kierownik jednostki organizacyjnej LP – dyrektor regionalnej
dyrekcji Lasów Państwowych, nadleśniczy, kierownik
zakładu Lasów Państwowych.
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11) Cena minimalna – najniższa cena akceptowana przez organizatora aukcji.
12) Minimalna masa zakupu – minimalna partia sprzedawanego
surowca określona przez jednostkę organizacyjną LP indywidualnie dla każdej aukcji.
13) Masa minimalna – 1/4 deklarowanej masy w ofercie zakupu
drewna. Redukcja oferty do poziomu masy minimalnej lub
poniżej uprawnia kontrahenta do odstąpienia od zawarcia
umowy bez żadnej konsekwencji.
14) Zarejestrowanie oferty – ujawnienie się (przyjęcie) oferty w
rankingu ofert aukcji.
15) Wadium – kwota stanowiąca warunek dopuszczenia kontrahenta do licytacji.
§2
1. Systemowe aukcje internetowe w aplikacji „e-drewno” są
procedurą sprzedaży drewna w PGL LP, prowadzoną w cyklach
półrocznych, w których ofertę stanowi w I półroczu 45%,
a w II półroczu 35% puli ofertowej przeznaczonej do sprzedaży
dla przedsiębiorców w danym półroczu. Minimalna oferta
sprzedaży na daną grupę handlowo-gatunkową w systemowych aukcjach internetowych w aplikacji „e-drewno” wynosi
50 m3.
2. Pulę drewna na systemowe aukcje internetowe w aplikacji
„e-drewno” powiększa drewno niesprzedane w ograniczonym
przetargu internetowym.
3. Na aukcjach internetowych w aplikacji „e-drewno” wystawiane
jest drewno niesprzedane w systemowych aukcjach internetowych w aplikacji „e-drewno”, drewno zakontraktowane
w umowach i nieodebrane przez kupujących, drewno z puli detalicznej, na które jest brak popytu, oraz inne drewno, którego
pozyskania nie można było zaplanować w momencie sporządzania
oferty sprzedaży, o której mowa w § 4 ust. 3 załącznika nr 1 do
Zarządzenia nr 39 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
z 25 kwietnia 2012. Aukcje internetowe w aplikacji „e-drewno”
prowadzone są przez cały rok. Na aukcjach tych nie ustala się
minimalnej oferty sprzedaży.
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§3
1. Do licytacji w serwisie aukcyjnym „e-drewno” mogą przystąpić
zarejestrowani przedsiębiorcy oraz osoby fizyczne. Osoby
fizyczne nie mogą uczestniczyć w systemowych aukcjach internetowych w aplikacji „e-drewno”.
2. W stosunkach cywilnoprawnych, związanych z daną aukcją,
Skarb Państwa reprezentuje kierownik właściwej jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych.
3. Sposób udostępnienia warunków aukcji wskazuje niniejszy
regulamin.
§4
1. Korzystanie z serwisu aukcyjnego „e-drewno” jest możliwe po
zidentyfikowaniu na podstawie loginu, hasła i wpisaniu ujawnionego na ekranie kodu potwierdzenia.
2. Użytkownik reprezentujący przedsiębiorcę korzysta z loginu
nadawanego w trakcie rejestracji oraz samodzielnie ustalonego
hasła.
3. Rejestracji przedsiębiorcy w serwisie aukcyjnym „e-drewno”
dokonuje administrator w jednostce macierzystej LP na
podstawie danych zawartych w formularzu rejestracyjnym
wypełnianym przez przedsiębiorcę. W celu zmiany przedstawiciela uprawnionego do licytowania należy złożyć upoważnienie
do działania w imieniu przedsiębiorcy do siedziby jednostki
macierzystej LP.
4. Osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej,
dokonuje samodzielnej rejestracji na stronie www.e-drewno.pl.
5. W celu aktywacji konta należy dostarczyć do jednostki macierzystej LP podpisany i zaakceptowany niniejszy regulamin.
W wypadku osoby fizycznej konieczna jest weryfikacja danych
osobowych na podstawie dokumentu potwierdzającego tożsamość. Po zweryfikowaniu danych nastąpi aktywacja konta użytkownika.
6. Wszelkie dane dotyczące wyników systemowych aukcji internetowych oraz aukcji internetowych w aplikacji „e-drewno”
poszczególnych przedsiębiorców traktuje się jako informację
stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa – zgodnie z art. 4 pkt 17
ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, przez tajemnicę
przedsiębiorstwa rozumie się tajemnicę zdefiniowaną w art.11
ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503
ze zm.).
§5
1. W licytacji w serwisie aukcyjnym „e-drewno” nie mogą uczestniczyć kontrahenci, u których występują należności przeterminowane, nieobjęte kwotą zabezpieczenia. Blokada założona na
skutek zaistnienia należności przeterminowanych jest usuwana
po uregulowaniu tych należności.
2. W licytacji w serwisie aukcyjnym „e-drewno” nie mogą uczestniczyć kontrahenci, którzy po wygranej aukcji nie spisali umowy
na sprzedaż drewna z jednostką LP. Blokada założona na skutek
niespisania umowy jest usuwana po upływie 180 dni kalendarzowych od czasu jej założenia. Blokadę nakłada jednostka organizacyjna LP uprawniona do spisania umowy. Blokady nie zakłada
się w sytuacji opisanej w § 1 ust. 13.
§6
Pozostałymi warunkami dopuszczenia do aukcji „e-drewno” są:
1) wpłacenie wadium w jednostce macierzystej Lasów Państwowych, w której nastąpiła rejestracja;
2) akceptacja aktualnie obowiązującego regulaminu;
3) zgoda na gromadzenie i przechowywanie danych przez
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe w celu
rejestracji oraz umożliwienia licytacji w aukcjach internetowych systemu „e-drewno” zgodnie z wymogami ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.
zm.).
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§7
1. Wadium upoważnia do wzięcia udziału w aukcjach w serwisie
aukcyjnym „e-drewno”, organizowanych przez PGL Lasy
Państwowe. Ustala się dwa progi wadium:
a) minimalny, wynoszący 4000 zł, co umożliwia złożenie ofert
zakupu w ilości do 1000 m3 włącznie;
b) maksymalny, wynoszący 120 000 zł, umożliwiający złożenie
ofert zakupu bez ograniczeń ilościowych.
Pomiędzy tymi progami wysokość wadium oblicza się progresywnie według zasady 4 zł za 1 m3. Kwota wpłaconego
wadium w zł, podzielona przez 4 zł, pomniejszona o ilość
drewna w ofertach wygrywających oraz w niepodpisanych
umowach, określa każdorazowo możliwość złożenia ofert
zakupu drewna. Wadium jest wspólne dla aukcji „e-drewno”
oraz systemowych aukcji „e-drewno”.
2. Jednostka macierzysta Lasów Państwowych zobowiązana
jest do zarejestrowania w serwisie aukcyjnym „e-drewno”
faktu wpłacenia wadium przez kupującego w ciągu dnia
roboczego, w którym powzięła informacje o wpłynięciu
wadium. Na wniosek kontrahenta zmniejszenie lub całkowity
zwrot wadium są możliwe, gdy kwota wadium niezbędna do
zabezpieczenia roszczeń Lasów Państwowych stanowi
sumę kwot (obliczanych oddzielnie dla każdej aukcji – nie
mniej niż 4000 zł na każdą aukcję z osobna) potrzebnych do
zabezpieczenia wygrywających ofert w toczących się
aukcjach oraz wygrywających ofert w zakończonych aukcjach.
§8
Przedmiotem aukcji jest drewno określonej grupy handlowo-gatunkowej, wymienionej w tabeli nr 1, stanowiącej załącznik do
Regulaminu internetowych przetargów ograniczonych w PL-D
oraz Regulaminu systemowej aukcji internetowej w aplikacji
„e-drewno” oraz aukcji internetowej w aplikacji „e-drewno”, przeznaczone do sprzedaży aukcyjnej w danej jednostce organizacyjnej LP.
§9
Publikacja aukcji w serwisie aukcyjnym „e-drewno” jest równoznaczna z jej ogłoszeniem.
Szczegółowa charakterystyka licytowanego drewna zawarta jest
w treści aukcji:
1) przewidywany czas trwania aukcji (bez uwzględnienia
dogrywki),
2) ilość licytowanego drewna,
3) minimalna masa zakupu,
4) cena wyjściowa,
5) sortyment / grupa handlowa,
6) szacunkowy układ klas jakości i grubości,
7) cennik poszczególnych klas jakości i grubości,
8) wzór umowy.
§ 10
Cenę wyjściową oraz cenę minimalną ustala się zgodnie
z obowiązującymi zasadami sprzedaży drewna w Lasach Państwowych.
§ 11
1. Licytowana cena dotyczy 1 m3 (jednego metra sześciennego)
drewna. Jest to cena netto (bez VAT).
2. Przedmiotem licytacji partii drewna, zawierającej więcej niż
jedną klasę jakości i grubości, jest najniższa klasa jakości
i grubości z wyjątkiem drewna W0_STANDARD, gdzie licytowana jest cena klasy WC01 (drewna WC0 najniższej klasy
grubości).
3. Cena pozostałych klas jakości i grubości ustalana jest automatycznie na podstawie przeliczników jednakowych dla całego
kraju.
4. Ceny zaokrąglane są z dokładnością do jednego grosza.
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§ 12
Licytacja przebiega według poniższych reguł:
1) Użytkownik podczas licytacji może podawać ceny niższe lub
wyższe od ceny wyjściowej.
2) Podana cena nie może być mniejsza od ceny minimalnej.
3) Zwycięzcami aukcji zostają użytkownicy, którzy podczas licytacji zaoferowali najwyższą cenę za część lub całość licytowanego drewna.
4) Jeżeli złożono oferty z tą samą ceną, o przyjęciu oferty decyduje
termin jej zgłoszenia (wygrywa oferta zgłoszona wcześniej).
5) Masa oferty może zostać zredukowana (ostatniemu uczestnikowi licytacji na liście) w wyniku wystąpienia wyższych
ofert. W wypadku zredukowania masy oferta wygrywająca
opatrzona jest literą „R”.
6) Jeżeli w wyniku redukcji deklarowanej ilości drewna użytkownik licytacji wygrywa masę równą lub niższą od masy
minimalnej, stanowiącej 25% zadeklarowanej przez niego
ilości drewna do zakupu w danej aukcji, przysługuje mu
prawo do odstąpienia od umowy bez konsekwencji prawnych, a tę ilość drewna uznaje się za niezlicytowaną. Jeżeli
25% ilości drewna do zakupu w danej aukcji jest niższe od
masy określonej przez jednostkę organizacyjną Lasów
Państwowych jako minimalna masa zakupu, za masę minimalną uznaje się minimalną masę zakupu.
7) Jeżeli w wyniku redukcji deklarowanej przez użytkownika
licytacji ilości drewna do zakupu wygrywa on masę niższą od
określonej przez jednostkę organizacyjną Lasów Państwowych jako minimalna masa zakupu, jego oferta zostaje
odrzucona, a tę ilość drewna uznaje się za niezlicytowaną.
Oferta taka w rankingu ofert oznakowana jest literą „T”.
8) Jeżeli użytkownik licytacji złoży ofertę wygrywającą w czasie
obejmującym okres trzydziestu sekund do planowanego
zakończenia aukcji (obowiązuje czas widoczny w lewym
górnym rogu ekranu), czas trwania aukcji przedłuża się
o taką liczbę sekund, jaka odpowiada różnicy: 30 sekund
minus liczba sekund do planowanego zakończenia aukcji
w chwili zarejestrowania ww. oferty.
9) Reguła ta ma odpowiednie zastosowanie, jeśli przebicie
nastąpi w trakcie wydłużonego czasu licytacji.
10) Opisany w ust. 8 mechanizm przedłużenia aukcji nazywany
jest dalej dogrywką.
11) O uruchomieniu dogrywki informuje napis „DOGRYWKA”.
12) Dogrywka kończy się, jeśli przez 30 sekund nie zostanie
złożona kolejna oferta wygrywająca.
13) Na potwierdzenie przyjęcia oferty system generuje e-mail
przesyłany na adres poczty elektronicznej użytkownika licytacji.
§ 13
1. Każdy użytkownik, korzystając ze stosownego formularza,
składa ofertę, wypełniając następujące pola:
a) ilość drewna do zakupu w danej aukcji (masa maksymalna),
b) cena zakupu drewna.
2. Użytkownik licytacji może złożyć dowolną liczbę ofert w ramach
jednej aukcji.
3. Jeżeli w ramach jednej aukcji użytkownik złoży więcej niż jedną
ofertę wygrywającą, masa zapisana w umowie stanowić będzie
sumę mas z wygrywających ofert użytkownika, a ceny zapisane
w umowie będą cenami średnioważonymi masą z wygrywających ofert użytkownika.
Zasada ustalania ceny średnioważonej:
Cśr = (COf1*MOf1 + COf2*MOf2+…+ COfn*MOfn) / (MOf1 + MOf2+…+ MOfn),
gdzie:
Cśr – cena średnioważona,
COf1 – cena z oferty 1,
MOf1 – ilość drewna z oferty 1,
COf2 – cena z oferty 1,
BILP 06/2012

MOf2 – ilość drewna przypisana z oferty 1,
COfn – cena z oferty n,
MOfn – ilość drewna przypisana z oferty n,
4. Za zgodą stron dopuszcza się stosowanie zasady opisanej
w ust. 3 dla umów zawieranych na podstawie wyników więcej niż
jednej aukcji pod warunkiem, że aukcje te dotyczą tej samej
grupy handlowo-gatunkowej.
§ 14
Użytkownik licytacji może na bieżąco śledzić przebieg aukcji,
mając do wglądu następujące informacje:
1) aktualny stan rozstrzygnięcia licytacji (masa wylicytowana w
danym momencie, ceny zakupu oraz miejsce w rankingu
ofert),
2) datę i czas złożenia ofert.
§ 15
Użytkownik licytacji może zmieniać swoją ofertę według następujących reguł:
1) jeżeli jego oferta jest jedną z wygrywających, może zmieniać
tylko cenę zakupu w górę lub masę maksymalną i cenę
zakupu tylko w górę;
2) jeżeli jego oferta zostanie przelicytowana, powodując przesunięcie do rankingu ofert przegrywających, może zmieniać
wszystkie parametry oferty w dowolnym kierunku (tak, jakby
składał nową ofertę).
§ 16
1. Kontrahent przyjmuje do wiadomości, że zabezpieczeniem
należności z tytułu sprzedaży drewna są odpowiednio:
a) gwarancja bankowa,
b) ubezpieczenie na koszt kupującego,
c) factoring pełny (koszt factoringu obciąża kupującego),
d) cesja praw z lokaty,
e) kaucja pieniężna,
f) inne „produkty” zabezpieczenia płatności zaproponowane
przez bank, dające gwarancje zabezpieczenia interesu
Skarbu Państwa.
2. Zabezpieczenia w ust. 1 nie obowiązują w wypadku zastosowania przedpłaty.
3. Dopuszcza się ustalenie przez strony innej formy zabezpieczenia należności z tytułu sprzedaży drewna niż wymienione
w ust. 1, dające gwarancje zabezpieczenia interesu Skarbu
Państwa.
§ 17
1. Przedsiębiorca lub osoba fizyczna, w imieniu której użytkownik
licytacji wygrał aukcję, jest zobowiązany do spisania umowy
z kierownikiem jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych
sporządzającej ofertę sprzedaży drewna lub pełnomocnikiem
ustanowionym zgodnie z Kodeksem cywilnym, w terminie
maksymalnie 30 dni od daty zakończenia aukcji. Czynność
spisania umowy zgodnie z § 5 ust. 1 załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 39 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
z dnia 25.04.2012 r. ma charakter jedynie formalny.
2. Spisanie umów przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych następuje w terminie 30 dni po zakończeniu wszystkich
aukcji systemowych w danej procedurze. Spisanie umów przez
dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych następuje w
terminie maksymalnie 30 dni po zakończeniu aukcji systemowych w danej regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych.
3. Niespisanie umowy, o której mowa w ust. 1, w terminie, o którym
mowa w ust. 1 lub 2, uprawnia jednostki organizacyjne Lasów
Państwowych do odstąpienia od umowy, zatrzymania wadium
oraz skutkuje blokadą opisaną w § 5 ust. 3 niniejszego regulaminu. Wadium przepada na rzecz jednostek organizacyjnych LP,
które wystąpiły o wypłatę wadium do jednostki, w której dokonano
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wpłaty wadium według kolejności zgłoszeń. Rozdział wadium
dokonywany jest do momentu całkowitego jego rozdysponowania na każdą aukcję według zasady:
a) dla mas mniejszych lub równych 1000 m3 – 4000 zł,
b) dla mas powyżej 1000 m3 – 4 zł za każdy 1 m3.
Po zaspokojeniu wszystkich roszczeń pozostała wolna kwota
wadium podlega zwrotowi.
4. Przepadek wadium i blokada nie wykluczają dochodzenia przez
kierownika jednostki organizacyjnej LP, występującego w roli
sprzedawcy, naprawienia szkody z wykorzystaniem przepisów
prawa powszechnie obowiązującego.
5. Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite normy/
warunki techniczne – wykaz aktualnie obowiązujących norm
i warunków technicznych znajduje się na stronie internetowej
PL-D www.zilp.lasy.gov.pl/drewno. Kontrahent może wnioskować
o podwyższenie lub obniżenie jakości lub wymiarów w stosunku
do norm/warunków technicznych (drewno z wyborem). Dopuszcza
się niewielkie korekty parametrów jakościowych i wymiarowych,
które nie zmieniają w sposób zasadniczy cech technicznych
i użytkowych danej grupy handlowej. Warunkiem akceptacji
takiego wniosku przez kierownika jednostki organizacyjnej LP jest
zmiana cen drewna w wyniku negocjacji cenowej, przeprowadzonej
pomiędzy stronami przed spisaniem/zawarciem umowy. Zgoda
kierownika jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych na przystąpienie do negocjacji jest dobrowolna. Wynik negocjacji zatwierdza
dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych. Odmowa przystąpienia do negocjacji przez kierownika jednostki administracyjnej LP
nie zwalnia kontrahenta od obowiązku spisania umowy.
§ 18
1. Po rozstrzygnięciu licytacji każdy użytkownik może składać
skargę do kierownika jednostki organizacyjnej LP, w której przeprowadzano licytację, w terminie 3 dni roboczych od zakończenia aukcji. Termin ten oblicza się w sposób następujący:
termin zaczyna biec dnia następnego po dniu zakończenia licytacji – jeżeli koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny
od pracy lub w sobotę, za ostatni dzień terminu uważa się
najbliższy następny dzień powszedni.
2. W powyższym terminie skarga powinna zostać dostarczona do
kierownika jednostki organizacyjnej LP w taki sposób, aby mógł
się on z nią zapoznać.
3. Skarga może zostać złożona w siedzibie jednostki organizacyjnej
LP lub przesłana za pośrednictwem poczty lub innych upoważnionych podmiotów, jednak dla oceny, czy została wniesiona
w terminie, brany będzie pod uwagę moment doręczenia skargi,
a nie moment jej nadania. Dopuszcza się wniesienie skargi za
pośrednictwem telefaksu lub poczty elektronicznej (skan skargi).
4. Wymagane elementy skargi to:
a) numer aukcji,
b) przedstawienie zarzutów konkretnego naruszenia regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa,
c) podpis wnoszącego (lub wnoszących skargę) z podaniem
imienia i nazwiska.
5. Użytkownik wnoszący skargę nie będzie wzywany do uzupełnienia braków skargi.
6. Skarga spóźniona lub nieprzedstawiająca zarzutów zostaje
odrzucona.
7. Skarga niezasługująca na uwzględnienie (niezasadna) zostaje
oddalona.
8. Uwzględnienie skargi wiąże się z unieważnieniem aukcji w
całości lub w części. Informacja o unieważnieniu aukcji przekazywana jest do wszystkich uczestników licytacji oraz zamieszczana na stronie serwisu aukcyjnego „e-drewno”.
9. Decyzja kierownika jednostki organizacyjnej LP jest ostateczna.
§ 19
1. Każdorazowe przystąpienie do licytacji oznacza akceptację
regulaminu w jego aktualnym brzmieniu. Regulamin ten dostępny
jest na stronie serwisu aukcyjnego „e-drewno”.
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2. Informacja o zmianie regulaminu publikowana jest na stronie
serwisu aukcyjnego „e-drewno” – w formie komunikatu.
3. Po każdorazowej zmianie regulaminu użytkownik serwisu po
zalogowaniu się do serwisu aukcyjnego „e-drewno” może zaakceptować bieżącą wersję regulaminu. Brak akceptacji uniemożliwia uczestniczenie w aukcjach.
§ 20
1. Oferta zgłoszona z danego konta użytkownika jest wiążąca,
dlatego nie powinien on ujawniać osobom trzecim swojego hasła
umożliwiającego zalogowanie się w serwisie.
2. Lasy Państwowe nie ponoszą odpowiedzialności za skutki
udostępnienia hasła osobom trzecim. W przypadku, gdy zachodzi
podejrzenie nieuprawnionego dostępu do hasła przez osoby
niepowołane, użytkownik winien niezwłocznie zmienić hasło.
§ 21
1. Do obowiązków użytkownika serwisu aukcyjnego „e-drewno”
należy troska o to, aby składane za pośrednictwem jego konta
oferty nie były lekkomyślne czy też złożone omyłkowo bez zapoznania się i zrozumienia konsekwencji prawnych złożenia oferty.
2. Lasy Państwowe nie odpowiadają za skutki złożenia omyłkowej
oferty.
§ 22
1. Do prawidłowej obsługi serwisu aukcyjnego „e-drewno” sprzęt
komputerowy musi spełniać wymagania określone w sekcji
„O bezpieczeństwie” na stronie serwisu.
2. Lasy Państwowe nie ponoszą odpowiedzialności za skutki
błędów oprogramowania użytkownika, awarii jego sprzętu
komputerowego albo awarii telekomunikacyjnej.
§ 23
1. Lasy Państwowe zastrzegają sobie prawo do unieważnienia
aukcji w całości lub części z ważnego powodu.
2. Informacja o powodach unieważnienia aukcji przekazywana jest
do wszystkich uczestników licytacji oraz zamieszczana na
stronie serwisu aukcyjnego „e-drewno”.
3. W wypadku stwierdzenia przez Lasy Państwowe braku dostępu
użytkowników do serwisu „e-drewno”, będącego efektem awarii
serwerów, na których przechowywane są bazy danych serwisu
„e-drewno”, lub awarii łącza internetowego serwerów, kierownik
jednostki organizacyjnej LP zobowiązany jest do unieważnienia
aukcji, której planowany termin zakończenia licytacji upływał w
czasie trwania awarii.
§ 24
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia procedury
systemowych aukcji internetowych w aplikacji „e-drewno”
na II półrocze 2012 roku.
2. Z tym dniem traci moc Regulamin systemowej aukcji internetowej w aplikacji „e-drewno” oraz aukcji internetowej w aplikacji
„e-drewno” zawarty w Zarządzeniu nr 51 Dyrektora Generalnego
Lasów Państwowych z dnia 27 października 2011 r. w sprawie
sprzedaży drewna przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy
Państwowe z późniejszymi zmianami.
Powyższy regulamin akceptuję
..……………………………………..
(data i podpis Klienta)
		
Zatwierdzam do stosowania
DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
mgr inż. Adam Wasiak
BILP 06/2012

Tabela nr 1 do Regulaminu internetowych przetargów ograniczonych w PL-D
oraz Regulaminu systemowej aukcji internetowej w aplikacji „e-drewno”,
oraz aukcji internetowej w aplikacji „e-drewno”
KLASYFIKACJA
grup handlowo-gatunkowych
Nazwa grupy handlowej

Klasa, grupa jakości.
Gatunek,
symbol

Klasa jakościowo-wymiarowa

Drewno wielkowymiarowe
– standard bez wyboru
W_STANDARD

(WA0)
(WB0)
(WC0)
(WD)
wszystkie gatunki

WA02, WA03,
WB01, WB02, WB03, WC01, WC02,
WC03, WD1, WD2, WD3

W_WA03

WA03
wszystkie gatunki

WA03

W_WAB023

WA/B02
WA/B03
wszystkie gatunki

WA02, WB02,
WA03, WB03

W_WBC0_12

WB/C01
WB/C02
wszystkie gatunki

WB01, WC01,
WB02, WC02

W_WBC0_3

WB/C03
wszystkie gatunki

WB03, WC03

W_WC0_12

WC01/2
wszystkie gatunki

WC01, WC02

W_WC0

(WC0)
wszystkie gatunki

WC01, WC02, WC03

W_WC0_23

(WC02/03)
wszystkie gatunki

WC02, WC03

W_WD

(WD)
wszystkie gatunki

WD1, WD2, WD3

Drewno wielkowymiarowe okleinowe
W_OKLEIN

(WA1)
wszystkie gatunki

WA12, WA13

Drewno wielkowymiarowe sklejkowe
W_SKLEJK

(WB1)
wszystkie gatunki

WB11, WB12, WB13

Drewno na słupy
W_SLUPY

(WC1)
wszystkie gatunki

WC11, WC12, WC13

Drewno stosowe przemysłowe
S_S2A

S2A
wszystkie gatunki

S2A

Drewno stosowe energetyczne, przemysłowe
S_S2A_ENER

S2AC
iglaste
liściaste

Drewno stosowe ogólnego przeznaczenia
S_S2A_OPAL

S2AP
wszystkie gatunki

Drewno
wielkowymiarowe z
wyborem (wybór dotyczy
jakości, wymiarów)

Drewno stosowe
do mechanicznego
przerobu
(o średnicy w górnym
końcu bez kory
od 5 do 12 cm)

S_S2B_CK

S_S2B_CD

S2BC
wszystkie gatunki

S2AC

S2AP

S2B K

S2B D

Dokończenie tabeli na str. 24
BILP 06/2012
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Dokończenie tabeli ze str. 23
Nazwa grupy handlowej

Drewno stosowe
do mechanicznego
przerobu
(od średnicy
13 cm w górnym końcu
bez kory)

*

Klasa, grupa jakości.
Gatunek,
symbol

S_S2B GK

S_S2B_GD

Klasa jakościowo-wymiarowa
S2B K

S2BG
wszystkie gatunki

S2B D

Drewno kopalniakowe
S_S10

S10
wszystkie gatunki

S10

Drewno na słupy średniowymiarowe
S_SLUPY

S11
wszystkie gatunki

S11

Żerdzie przemysłowe
S_ZER_PRZ

S3A
iglaste/liściaste

S3A

Żerdzie do innego zastosowania (gospodarcze)
S_ZERDZIE

S3B
iglaste/liściaste

S3B

Drobnica tyczkowa przemysłowa
M_PRZEM

M1
iglaste/liściaste

M1

Drobnica do mechanicznego przerobu
(programy ogrodowe)
M_PRZEM_PO

M1PO
so, md, dg, sw, jd

M1

Surowiec na zrębki leśne przemysłowe
SM_ZREBKI

S3A + M1
iglaste/liściaste

S3A, M1

Zrębki leśne przemysłowe
ZREBKI_PR

ZP

ZP

Zrębki leśne opałowe
ZREBKI_OP

ZO

ZO

Karpina przemysłowa
KARPINA_PR

KP

KP

Karpina opałowa
KARPINA_OP

KO

KO

Drobnica na cele energetyczne
M2E*

M2ZE
iglaste/liściaste

M2ZE/M2BE**
iglaste/liściaste

M2BE
iglaste/liściaste

M2

Grupa handlowa „Drobnica na cele energetyczne M2E” ma zastosowanie w aukcji internetowej w aplikacji „e-drewno”.

**

Współczynnik zamienny z m3(p) na m3 dla:
– zrębków energetycznych M2ZE – 0,25,
– balotów M2BE – 0,20.
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DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
mgr inż. Adam Wasiak
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RAMOWE WARUNKI
prowadzenia innych aukcji i submisji
§1
1. W systemie aukcji i submisji sprzedawane jest drewno o specjalnych, najwyższych cechach jakościowo-wymiarowych i technicznych na podstawie wydzielonej puli.
2. Do uczestnictwa w aukcjach i submisjach uprawnieni są wszyscy
nabywcy spełniający określone kryteria podane w regulaminach
i zasadach ustalonych przez poszczególne RDLP.

2. Nadzór nad prawidłowym ustaleniem zasad aukcji i submisji
oraz jej przebiegiem sprawuje dyrektor regionalnej dyrekcji
Lasów Państwowych.

§2
1. Szczegółowe warunki aukcji i submisji ustala kierownik jednostki
organizacyjnej Lasów Państwowych prowadzący aukcje lub
submisje.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
mgr inż. Adam Wasiak

ZARZĄDZENIE NR 40
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 44 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie udziału jednostek organizacyjnych
Lasów Państwowych w przedsięwzięciach wspólnych
ZI-0110-5/2012
Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.
o lasach (jednolity tekst w Dz.U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 z późn.
zm.) oraz w związku z § 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 Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe, zarządza się, co następuje:
§1
W załączniku do zarządzenia, stanowiącym „Wytyczne w sprawie udziału jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych w
realizacji przedsięwzięć wspólnych z zaangażowaniem środków
pieniężnych Lasów Państwowych” wprowadza się zmiany:
1. W rozdziale I. Wstęp – pierwsze zdanie otrzymuje brzmienie:
„Niniejsze uregulowania mają na celu określenie sposobów postępowania przy podejmowaniu decyzji o uczestnictwie jednostek
organizacyjnych Lasów Państwowych w realizacji przedsięwzięć
wspólnych, zwanych dalej przedsięwzięciami, mających związek
z gospodarką leśną i działalnością Lasów Państwowych”.
2. W rozdziale II. Istota przedsięwzięcia wspólnego – pkt 2
otrzymuje brzmienie:
„2) wydatków zaliczonych przez jednostkę do kosztów działalności na partycypację w przebudowie, rozbudowie lub
modernizacji drogi publicznej oraz budowli z nią związanych (np. mostów, przepustów itp.),”.
3. W rozdziale III. Kryteria uczestnictwa – pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) realizowane przedsięwzięcie ma związek z gospodarką
leśną i działalnością Lasów Państwowych”.
4. W rozdziale V. Warunki przystąpienia do realizacji przedsięwzięć wspólnych:
a) pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) decyzję o przystąpieniu do przedsięwzięcia podejmuje
właściwy kierownik jednostki organizacyjnej Lasów
Państwowych”;
BILP 06/2012

b) pkt 5 otrzymuje brzmienie :
„5) w przypadku przedsięwzięć wymagających zaangażowania środków pieniężnych Lasów Państwowych
w wysokości przekraczającej kwotę 500 tys. zł
konieczne jest uzyskanie zgody kierownika jednostki
nadzorującej”;
c) skreśla się pkt 7;
d) końcowe zdanie rozdziału otrzymuje brzmienie:
„Przykładowy wzór umowy zawiera „Informator w sprawie
realizacji inwestycji i remontów budowlanych w Lasach
Państwowych”.
5. W rozdziale VI. Źródła finansowania – ust. 1 otrzymuje
brzmienie:
„1. Źródła finansowania mogą być następujące:
a) własne środki jednostki,
b) środki ze scentralizowanej na szczeblu RDLP amortyzacji,
c) środki uzyskane od innych uczestników realizacji umowy”.
6. W rozdziale VII. Postanowienia końcowe – ust. 2 lit. d otrzymuje brzmienie:
„d) wydatki wynikłe z udziału w partycypacji przebudowy,
rozbudowy lub modernizacji drogi publicznej oraz budowli
z nią związanych stanowią dla jednostki organizacyjnej LP
koszty związane z realizacją zadania”.
§2
Jednolity tekst „Wytycznych w sprawie udziału jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych w realizacji przedsięwzięć wspólnych z zaangażowaniem środków pieniężnych Lasów Państwowych” stanowi załącznik do zarządzenia.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
mgr inż. Adam Wasiak
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Załącznik do Zarządzenia nr 40
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
z dnia 25 kwietnia 2012 r.
WYTYCZNE
w sprawie udziału jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych
w realizacji przedsięwzięć wspólnych z zaangażowaniem środków pieniężnych Lasów Państwowych
I. Wstęp
Niniejsze uregulowania mają na celu określenie sposobów
postępowania przy podejmowaniu decyzji o uczestnictwie jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych w realizacji przedsięwzięć wspólnych, zwanych dalej przedsięwzięciami, mającymi
związek z gospodarką leśną i działalnością Lasów Państwowych.
Udział w ww. inicjatywach obok korzyści ekonomicznych
i rzeczowych powinien uwzględniać również kształtowanie korzystnego wizerunku organizacji Lasów Państwowych.
II. Istota przedsięwzięcia wspólnego
Przez przedsięwzięcie wspólne należy rozumieć realizację zadania wykonywanego i finansowanego przez jedną lub więcej stron
(podmiotów) na warunkach określonych umową, dotyczącego:
1) ponoszenia nakładów na środki trwałe w budowie (rzeczowe
aktywa trwałe),
2) wydatków zaliczonych przez jednostkę do kosztów działalności na partycypację w przebudowie, rozbudowie lub
modernizacji drogi publicznej oraz budowli z nią związanych
(np. mostów, przepustów itp.).
III. Kryteria uczestnictwa
Jednostki organizacyjne Lasów Państwowych mogą uczestniczyć
w realizacji przedsięwzięć z zachowaniem następujących kryteriów:
1) realizowane przedsięwzięcie ma związek z gospodarką leśną
i działalnością Lasów Państwowych,
2) Lasy Państwowe są zainteresowane efektami uzyskanymi w
wyniku realizacji przedsięwzięć, które mają być przedmiotem
udziału.
IV. Przedmioty wspólnych przedsięwzięć
Przedmiotem przedsięwzięć wspólnych, z wyjątkiem tych, które
wynikają ze szczególnych przepisów prawa, mogą być te przedsięwzięcia, które spełniają kryteria przedstawione powyżej, niezależnie od ich charakteru i źródeł finansowania.
Dotyczy to w szczególności zadań w zakresie:
1) budownictwa drogowego;
2) budowli, np.: mostów, przepustów, urządzeń melioracyjnych;
3) zbiorników retencyjnych i ppoż.;
4) wodociągów, kanalizacji i gazyfikacji;
5) oczyszczalni ścieków i innych obiektów związanych z
ochroną środowiska;
6) dostrzegalni ppoż.;
7) linii telekomunikacyjnych;
8) obiektów rekreacyjnych, turystycznych i edukacyjnych.
Wyspecyfikowane powyżej zadania nie stanowią katalogu zamkniętego. Przystąpienie do innych przedsięwzięć o charakterze wspólnym
wymaga spełnienia kryteriów wymienionych w rozdziale III.
V. Warunki przystąpienia do realizacji przedsięwzięć wspólnych
Jednostki organizacyjne Lasów Państwowych mogą uczestniczyć w przedsięwzięciach po spełnieniu następujących warunków:
1) mają zabezpieczoną płynność finansową gwarantującą realizację zadania;
2) mogą przystąpić do budowlanych przedsięwzięć zlokalizowanych na terenach nie będących w zarządzie LP w formie
wniesienia udziałów (nakładów), przy zachowaniu kryteriów
wymienionych w rozdz. III;
3) nakłady na budowlane przedsięwzięcia zlokalizowane na
gruntach pozostających w zarządzie LP mogą być realizo-

26

4)
5)

6)

7)

wane pod warunkiem przekazania uzyskanych efektów
rzeczowych na stan jednostki organizacyjnej LP uczestniczącej w realizacji przedsięwzięcia;
decyzję o przystąpieniu do przedsięwzięcia podejmuje
właściwy kierownik jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych;
w przypadku przedsięwzięć wymagających zaangażowania
środków pieniężnych Lasów Państwowych w wysokości
przekraczającej kwotę 500 tys. zł konieczne jest uzyskanie
zgody kierownika jednostki nadzorującej;
uczestnictwo w przedsięwzięciu wymaga zawarcia umowy
w formie pisemnej pomiędzy uczestnikami procesu realizacyjnego. Z zawartej umowy powinny wynikać jednoznacznie:
kolejność świadczeń i obowiązki poszczególnych stron
umowy, w tym również wynikające z prawa zamówień
publicznych, udział współuczestników w finansowaniu
zadania, skutki prawne uczestniczenia w przedsięwzięciu
oraz efekty, które będą udziałem każdej ze stron umowy;
mają prawo wglądu w prace przygotowawcze i projektowe
zamierzonego przedsięwzięcia na etapie przedumownym
oraz na wszystkich etapach realizacji.

Przykładowy wzór umowy zawiera „Informator w sprawie realizacji inwestycji i remontów budowlanych w Lasach Państwowych”.
VI. Źródła finansowania
1. Źródła finansowania mogą być następujące:
a) własne środki jednostki,
b) środki ze scentralizowanej na szczeblu RDLP amortyzacji,
c) środki uzyskane od innych uczestników realizacji umowy.
VII. Postanowienia końcowe
1. Uczestnicy przedsięwzięcia mogą brać udział w odbiorach
cząstkowych i odbiorze końcowym realizowanego zadania.
2. Podstawa do ewidencji rozliczenia efektów przedsięwzięcia
powinna wynikać jednoznacznie z zawartej umowy stron o
udziale w jego finansowaniu.
W zależności od ustaleń umownych, z zastrzeżeniem punktu V.3.
załącznika, korzyści z udziału w przedsięwzięciu oraz jego efekty
formalnoprawne po jego zakończeniu mogą być następujące:
a) każda jednostka biorąca udział w finansowaniu przedsięwzięcia staje się właścicielem określonej w umowie części
środka trwałego;
b) właścicielem środka trwałego staje się tylko jedna jednostka
uczestnicząca w jego finansowaniu, natomiast pozostałe
jednostki nabywają prawa majątkowe do wykorzystywania
efektu przedsięwzięcia przez okres i na warunkach określonych umową;
c) właścicielem środka trwałego staje się tylko jedna jednostka
uczestnicząca w przedsięwzięciu, natomiast pozostałym
jednostkom zapewnia się korzystanie ze środka trwałego w
określonym czasie i na określonych warunkach, traktując ich
udział w finansowaniu przedsięwzięcia jako przedpłatę na
koszty utrzymania i eksploatacji środka trwałego, z którego
będą korzystać;
d) wydatki wynikłe z udziału w partycypacji przebudowy, rozbudowy lub modernizacji drogi publicznej oraz budowli z nią
związanych stanowią dla jednostki organizacyjnej LP koszty
związane z realizacją zdania.
BILP 06/2012

ZARZĄDZENIE NR 41
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 7 maja 2012 r.
w sprawie zasad planowania i rozliczania kosztów prac urządzania lasu
ZU-7019-39/2012
Na podstawie art. 33 ust. 1 i ust. 3 pkt 1a i pkt 4 ustawy z dnia
28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59) oraz
§ 6 i § 8 ust. 1 pkt 2 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 – zarządzam, co następuje:
§1
1. Wprowadzam do stosowania w Lasach Państwowych
„Wytyczne w sprawie zasad planowania i rozliczania kosztów prac
urządzania lasu”, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Wprowadzam do stosowania w Lasach Państwowych formularz „TABELA UL” według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do
niniejszego zarządzenia.
3. Wprowadzam do stosowania w Lasach Państwowych „Zasady
obliczania wartości punktowej dla prac urządzeniowych, siedliskowych i fitosocjologicznych w PGL LP” stanowiące załącznik nr 3 do
niniejszego zarządzenia.
4. Wprowadzam do stosowania w Lasach Państwowych
„Wytyczne w sprawie ramowego harmonogramu sporządzenia
planu urządzenia lasu dla nadleśnictwa”, stanowiące załącznik nr 4
do niniejszego zarządzenia.
§2
1. Sporządzenie planu urządzenia lasu obejmuje prace wyszczególnione w „Instrukcji urządzania lasu”, stanowiącej załącznik do

Zarządzenia nr 55 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
z dnia 21 listopada 2011 r., oraz inne specjalistyczne opracowania
i analizy uzupełniające, niezbędne do sporządzenia planu urządzenia lasu, wynikające z protokołu ustaleń Komisji Założeń Planu
i przyjęte do SIWZ dla tych prac.
2. Sporządzenie aneksu do planu urządzenia lasu, specjalistycznych opracowań z zakresu infrastruktury technicznej i wodnej,
wykonanie ekspertyz i opracowań innych niż wymienione
w „Instrukcji urządzania lasu” – możliwych do wykonania w toku
prac urządzeniowych – nie są przedmiotem regulacji niniejszego
zarządzenia.
§3
Traci moc Zarządzenie nr 26 Dyrektora Generalnego LP z dnia
23 maja 2007 r. w sprawie zasad planowania i rozliczania kosztów
sporządzania planów urządzenia lasu.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2012 r.
							

							
							
DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
mgr inż. Adam Wasiak

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 41
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
z dnia 7 maja 2012 r.
WYTYCZNE
w sprawie zasad planowania i rozliczania kosztów prac urządzania lasu
§1
Użyte w niniejszych „Wytycznych…” określenia oznaczają:
1) roboty urządzeniowe lub prace urządzeniowe – prace zmierzające do sporządzenia planu urządzenia lasu dla nadleśnictwa,
opracowania siedliskowego lub fitosocjologicznego;
2) zlecenie sporządzenia planu urządzenia lasu – ogłoszenie
zamówienia usługi na sporządzenie planu urządzenia lasu nadleśnictwa w Biuletynie Informacji Publicznej, właściwym dla Regionalnej Dyrekcji LP;
3) zlecenie wykonania opracowania siedliskowego – ogłoszenie
zamówienia usługi na wykonanie opracowania siedliskowego w Biuletynie Informacji Publicznej, właściwym dla Regionalnej Dyrekcji LP;
4) zlecenie wykonania opracowania fitosocjologicznego – ogłoszenie zamówienia usługi na wykonanie opracowania fitosocjologicznego w Biuletynie Informacji Publicznej, właściwym dla
Regionalnej Dyrekcji LP;
5) szacunkowe koszty prac urządzenia lasu (szacunkowa
wartość zamówienia – kwota netto) – koszty robót urządzeniowych
określone na podstawie umów z kilku ostatnich lat w nadleśnicBILP 06/2012

twach o pracochłonności zbliżonej do nadleśnictwa zlecanego,
z uwzględnieniem rzeczywistego zakresu robót oraz opublikowanego wskaźnika inflacji. Szacunkowa wartość zamówienia przyjęta
do planu finansowo-gospodarczego PGL LP określa kwotę, jaką
dyrektor Regionalnej Dyrekcji LP zamawiający usługi urządzania
lasu może przeznaczyć na realizację zamówienia w rozumieniu
przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych;
6) pracochłonność prac urządzeniowych – wartość sumy punktów przeliczeniowych dla 1 ha, określona zgodnie z zasadami obliczania wartości punktowej prac urządzeniowych, siedliskowych
i fitosocjologicznych w PGL LP, określona według załącznika nr 3
do niniejszego zarządzenia;
7) umowa na prace urządzeniowe – umowa zawarta pomiędzy
zlecającym, dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych
a wykonawcą planu urządzenia lasu, opracowania siedliskowego
lub fitosocjologicznego, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego
oraz prawa zamówień publicznych;
8) kontrole i odbiory robót urządzeniowych – czynności
niezbędne ze strony właściwej Regionalnej Dyrekcji Lasów
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Państwowych, zgodne z Zarządzeniem nr 63 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 13 sierpnia 2002 r. w sprawie
kontroli i odbioru robót urządzeniowych zlecanych przez regionalne
dyrekcje Lasów Państwowych, a warunkujące uregulowanie należności za wykonane roboty.
§2
Przy sporządzaniu projektu planu urządzenia lasu obowiązuje
ustalony w niniejszych „Wytycznych” tryb postępowania w zakresie
zlecania, wartościowania, kontroli i odbioru robót urządzeniowych,
obejmujący:
1) ustalenie w terminie do końca II kwartału przez Dyrekcję
Generalną Lasów Państwowych (zwana dalej DGLP) wartości
przeliczeniowej punktu za prace urządzeniowe, siedliskowe i fitosocjologiczne z uwzględnieniem zasad obliczania wartości punktowej, wartości umów z roku poprzedzającego oraz wskaźnika
rocznej inflacji publikowanego przez GUS;
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2) zgłoszenie do DGLP przewidywanego zakresu i szacunkowych kosztów prac urządzania lasu na rok następny, na formularzu
TABELA UL, na podstawie iloczynu średniej wartości 1 punktu
przeliczeniowego i liczby hektarów w nadleśnictwie;
3) zlecenie prac urządzeniowych w terminie nie później niż
w III kwartale 9. roku obowiązywania dotychczasowego planu urządzenia lasu;
4) zawarcie umów o sporządzenie planów urządzenia lasu,
wykonanie opracowania siedliskowego, fitosocjologicznego lub
innego opracowania z zakresu robót ujętych w harmonogramie
prac urządzeniowych oraz przekazanie danych o nowych umowach
do DGLP w terminie jednego miesiąca od podpisania umowy z
wykonawcą prac;
5) przeprowadzanie kontroli i odbiorów etapów robót określonych w umowie, zgodnie z przyjętą procedurą;
6) konsekwentne przestrzeganie terminów zawartych w umowie
oraz zabezpieczenie właściwej jakości prac urządzeniowych.
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Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 41
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
z dnia 7 maja 2012 r.
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Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 41
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
z dnia 7 maja 2012 r.
ZASADY OBLICZANIA
wartości punktowej dla prac urządzeniowych, siedliskowych
i fitosocjologicznych w PGL LP
A. WAGI DO WARTOŚCIOWANIA NADLEŚNICTW
DLA PRAC ZASADNICZYCH URZĄDZENIOWYCH

4. ŚREDNIA POWIERZCHNIA WYDZIELENIA
Wskaźnik dla nadleśnictwa oblicza się wg wzoru:

Wskaźnik trudności do wartościowania prac w danym
nadleśnictwie stanowi sumę poszczególnych syntetycznych
wskaźników wyliczanych zgodnie z poniższymi formułami i
wzorami pomniejszoną o stałą wartość 11.
1. KLASY WIEKU
a)
b)
c)
d)
e)

IA – 1,5
IB – 1,4
II–IV i leśna niezalesiona, i nieleśna – 1,0
V i wyżej – 1,4
KO, KDO i SP – 1,7

Wskaźnik dla nadleśnictwa oblicza się jako średnią ważoną,
gdzie wagą jest powierzchnia klas wieku.

2. LICZBA GATUNKÓW
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

1 gat. – 1,0
2 gat. – 1,2
3 gat. – 1,3
4 gat. – 1,4
5 gat. – 1,5
6 gat. – 1,6
7 gat. – 1,7
8 gat. – 1,8
9 gat. – 1,9
10 i więcej – 2,0

Wskaźnik dla nadleśnictwa oblicza się jako średnią ważoną,
gdzie wagą jest powierzchnia wydzieleń. W obliczeniach
uwzględnia się udział gatunków rzeczywistych bez młodego
pokolenia.

3. SIEDLISKA
a) BS, BŚW – 1,0
b) BMŚW, BMWYŻŚW, BGŚW, BWG, BMGŚW (BMWYŻ, BG,
BMG) – 1,2
c) BW, BMW, BGW, BMGW, BB, BMB, BGB, BMGB, BMWYŻW
– 1,4
d) LMŚW, LŚW, LMWYŻŚW, LWYŻŚW, LMGŚW, LGŚW
(LMWYŻ, LWYŻ, LMG, LG) – 1,6
e) LMW, LMB, LW, LWYŻW, LMGW, LGW, LMWYŻW – 1,8
f) OL, OLJ, LŁ, OLJWYŻ, LŁWYŻ, LŁG, OLJG, OLG – 2,0
Wskaźnik dla nadleśnictwa oblicza się jako średnią ważoną,
gdzie wagą jest powierzchnia wydzieleń.
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 W − N śrwydz 

Wśrwydz = 1 + 0,5 *  1
 W1 − W2 
gdzie:
Wśrwydz – wskaźnik średniej powierzchni wydzielenia (maksymalna wartość utrudnienia 1,5),
W1 – 9,2000,
W2 – 1,8600,
Nśrwydz – średnia powierzchnia wydzielenia w danym nadleśnictwie, obliczona jako średnia arytmetyczna powierzchni
wydzieleń (obiektów poligonowych LMN).

5. LICZBA KOMPLEKSÓW LEŚNYCH
Wskaźnik dla nadleśnictwa oblicza się wg wzoru:

gdzie:

− K2 
N

Wkomp = 1 + 0,5 *  komp
 K1 − K 2 

Wkomp – wskaźnik rozdrobnienia kompleksów leśnych (maksymalna wartość utrudnienia 1,5),
Nkomp – liczba kompleksów w danym nadleśnictwie, obliczona na
podstawie LMN – za odrębny kompleks przyjmuje się poligon
lub grupę poligonów oddalonych od siebie o ponad 60 m,
K1 – 919,
K2 – 3.

6. WYSTĘPOWANIE PODROSTÓW I PODSZYTÓW
Wskaźnik dla nadleśnictwa oblicza się wg wzoru:

gdzie:

N

W podsz = 1 + 0,3 *  podsz 
 Pleśna 

Wpodsz – wskaźnik występowania podszytów i podrostów (maksymalna wartość utrudnienia 1,3),
Npodsz – powierzchnia podrostów i podszytów w danym nadleśnictwie, obliczone jako suma zadrzewień warstw PODSZ,
PODR, PODRII pomnożonych przez powierzchnię wydzieleń,
Pleśna – powierzchnia leśna zalesiona danego nadleśnictwa.
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7. LICZBA POWIERZCHNI PRÓBNYCH

10. WSPÓŁCZYNNIK ZA OBSZARY NATURA 2000 PLH i PLC

Wskaźnik dla nadleśnictwa oblicza się wg wzoru:

Wskaźnik dla nadleśnictwa oblicza się wg wzoru:

 N − L2 

W pp = 1 + 0,3 *  pp
L
L
−
 1 2 
gdzie:
Wpp – wskaźnik liczby powierzchni próbnych (maksymalna
wartość utrudnienia 1,3),
L1 –37,6,
L2 – 7,7,
Npp – liczba powierzchni próbnych na 100 ha powierzchni leśnej
zalesionej dla danego nadleśnictwa.

8. WSKAŹNIK ZRÓŻNICOWANIA TERENU (Wtri)
Do obliczenia wartości wskaźnika stosuje się tzw. indeks
szorstkości (chropowatości) terenu (Topographic Ruggedness
Index). Wskaźnik ten stosowany jest do pomiaru heterogeniczności, urozmaicenia („niejednorodności”) rzeźby terenu zgodnie
z metodyką opracowaną przez Riley et al. (1999). Wskaźnik
oblicza się, wykorzystując warstwę oddziałów LMN oraz pliki
SRTM (Shuttle Radar Topography Mission) dla obszaru nadleśnictwa z zastosowaniem oprogramowania GIS.

 N − T2
Wtri = 1 + 1 *  tri
 T1 − T2





N
WPLC , PLH = 1 + 0,3 *  PLH + PLC
 Pn − ctwo





gdzie:
WPLC, PLH – wskaźnik udziału obszarów NATURA 2000 (maksymalna wartość utrudnienia 1,3),
NPLC+PLH – powierzchnia nadleśnictwa objęta obszarami PLH i PLC,
Pn-ctwo – powierzchnia danego nadleśnictwa.

11. WSPÓŁCZYNNIK ZA OBSZARY NATURA 2000 PLB
Wskaźnik dla nadleśnictwa oblicza się wg wzoru:

 N

WPLB = 1 + 0,1 *  PLB 
 Pn −ctwo 
gdzie:
WPLB – wskaźnik udziału obszarów NATURA 2000 (maksymalna
wartość utrudnienia 1,1),
NPLB – powierzchnia nadleśnictwa objęta obszarami PLB,
Pn-ctwo – powierzchnia danego nadleśnictwa.

gdzie:
Wtri – wskaźnik zróżnicowania terenu (maksymalna wartość
utrudnienia 2,0),
T1 – 5,
T2 – 59,
Ntri – indeks szorstkości dla danego nadleśnictwa.

9. WIELKOŚĆ OBIEKTU
Wskaźnik dla nadleśnictwa oblicza się wg wzoru:

gdzie:


O − P
Wobszar = 1 + 0,3 *  1 n − ctwo 
 O1 − O2 

Wobszar – wskaźnik wielkości nadleśnictwa (maksymalna wartość
utrudnienia 1,3),
O1 – 36437,
O2 – 5244,
Pn-ctwo – powierzchnia ogółem danego nadleśnictwa.
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B. WAGI DO WARTOŚCIOWANIA NADLEŚNICTW
DLA PRAC SIEDLISKOWYCH
Wskaźnik trudności do wartościowania prac w danym
nadleśnictwie stanowi sumę poszczególnych syntetycznych
wskaźników wyliczanych zgodnie z poniższymi formułami
i wzorami pomniejszoną o stałą wartość 7.
1. SIEDLISKA
a) BS, BŚW – 1,0
b) BMŚW, BMWYŻŚW, BGŚW, BWG, BMGŚW (BMWYŻ, BG,
BMG) – 1,2
c) BW, BMW, BGW, BMGW, BB, BMB, BGB, BMGB, BMWYŻW
– 1,4
d) LMŚW, LŚW, LMWYŻŚW, LWYŻŚW, LMGŚW, LGŚW
(LMWYŻ, LWYŻ, LMG, LG) – 1,6
e) LMW, LMB, LW, LWYŻW, LMGW, LGW, LMWYŻW – 1,8
f) OL, OLJ, LŁ, OLJWYŻ, LŁWYŻ, LŁG, OLJG, OLG – 2,0
Wskaźnik dla nadleśnictwa oblicza się jako średnią ważoną,
gdzie wagą jest powierzchnia wydzieleń.
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2. LICZBA WYSTĘPUJĄCYCH TYPÓW SIEDLISKOWYCH

gdzie:

gdzie:

Wtri – wskaźnik zróżnicowania terenu (maksymalna wartość
utrudnienia 2,0),
T1 – 5,
T2 – 59,
Ntri – indeks szorstkości dla danego nadleśnictwa.

Wsiedl – wskaźnik liczby występujących typów siedliskowych,
Nsiedl – liczba typów siedliskowych występujących w danym
nadleśnictwie.

6. WIELKOŚĆ OBIEKTU

N 
Wsiedl = 1 + 1*  siedl 
 25 

Wskaźnik dla nadleśnictwa oblicza się wg wzoru:
3. LICZBA KOMPLEKSÓW LEŚNYCH
Wskaźnik dla nadleśnictwa oblicza się wg wzoru:

Wkomp

− K2 
N

= 1 + 0,5 *  komp
 K1 − K 2 

gdzie:
Wkomp – wskaźnik rozdrobnienia kompleksów leśnych (maksymalna wartość utrudnienia 1,5),
Nkomp – liczba kompleksów w danym nadleśnictwie, obliczana na
podstawie LMN – za odrębny kompleks przyjmuje się poligon
lub grupę poligonów oddalonych od siebie o ponad 60 m,
K1 – 919,
K2 – 3.

4. WYSTĘPOWANIE PODROSTÓW I PODSZYTÓW
Wskaźnik dla nadleśnictwa oblicza się wg wzoru:

N

W podsz = 1 + 0,3 *  podsz 
 Pleśna 

Wobszar – wskaźnik wielkości nadleśnictwa (maksymalna wartość
utrudnienia 1,3),
O1 – 36437,
O2 – 5244,
Pn-ctwo – powierzchnia ogółem danego nadleśnictwa.

7. STOPIEŃ ZAGĘSZCZENIA DLA POWIERZCHNI
TYPOLOGICZNYCH
a)
b)
c)
d)

I stopień – 1,0
II stopień – 1,3
III stopień – 1,7
IV stopień – 2,0

Współczynnik dla stopnia zagęszczenia powierzchni typologicznych jest przyjmowany wg decyzji dyrektora RDLP zgodnie
z wytycznymi IUL cz. 2 na podstawie rozpoznania zróżnicowania
budowy geologicznej i charakterystyki terenu obszaru nadleśnictwa.

C. WAGI DO WARTOŚCIOWANIA NADLEŚNICTW
DLA PRAC FITOSOCJOLOGICZNYCH

gdzie:
Wpodsz – wskaźnik występowania podszytów i podrostów (maksymalna wartość utrudnienia 1,3,)
Npodsz – powierzchnia podrostów i podszytów w danym nadleśnictwie, obliczona jako suma zadrzewień warstw PODSZ,
PODR, PODRII pomnożonych przez powierzchnię wydzieleń,
Pleśna – powierzchnia leśna zalesiona danego nadleśnictwa.
5. WSKAŹNIK ZRÓŻNICOWANIA TERENU (Wtri)
Do obliczenia wartości wskaźnika stosuje się tzw. indeks
szorstkości (chropowatości) terenu (Topographic Ruggedness
Index). Wskaźnik ten stosowany jest do pomiaru heterogeniczności, urozmaicenia („niejednorodności”) rzeźby terenu zgodnie
z metodyką opracowaną przez Riley et al. (1999). Wskaźnik oblicza się, wykorzystując warstwę oddziałów LMN oraz pliki SRTM
(Shuttle Radar Topography Mission) dla obszaru nadleśnictwa z
zastosowaniem oprogramowania GIS.

 N − T2
Wtri = 1 + 1 *  tri
 T1 − T2
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gdzie:


O − P
Wobszar = 1 + 0,3 *  1 n − ctwo 
 O1 − O2 





Wskaźnik trudności do wartościowania prac w danym
nadleśnictwie stanowi sumę poszczególnych syntetycznych
wskaźników wyliczanych zgodnie z poniższymi formułami i
wzorami pomniejszoną o stałą wartość 8.
1. SIEDLISKA ŚREDNIOWAŻONE POWIERZCHNIĄ
a) BS, BŚW – 1,0
b) BMŚW, BMWYŻŚW, BGŚW, BWG, BMGŚW (BMWYŻ, BG,
BMG) – 1,2
c) BW, BMW, BGW, BMGW, BB, BMB, BGB, BMGB, BMWYŻW
– 1,4
d) LMŚW, LŚW, LMWYŻŚW, LWYŻŚW, LMGŚW, LGŚW
(LMWYŻ, LWYŻ, LMG, LG) – 1,6
e) LMW, LMB, LW, LWYŻW, LMGW, LGW, LMWYŻW – 1,8
f) OL, OLJ, LŁ, OLJWYŻ, LŁWYŻ, LŁG, OLJG, OLG – 2,0
g) chronione przyrodnicze siedliska nieleśne – 1,5 – współczynnik do rzeczywistej powierzchni chronionych siedlisk
nieleśnych w obszarach siedliskowych Natura 2000 (wg
decyzji dyrektora RDLP)
Wskaźnik dla nadleśnictwa oblicza się jako średnią ważoną,
gdzie wagą jest powierzchnia wydzieleń.
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2. LICZBA WYSTĘPUJĄCYCH TYPÓW SIEDLISKOWYCH


N
Wsiedl = 1 + 1 *  siedl 
 25 
gdzie:
Wsiedl – wskaźnik liczby występujących typów siedliskowych,
Nsiedl – liczba typów siedliskowych występujących w danym
nadleśnictwie.

3. UDZIAŁ SIEDLISK, DLA KTÓRYCH NALEŻY WYKONYWAĆ ZDJĘCIA FITOSOCJOLOGICZNE W DWÓCH
ASPEKTACH (siedliska lasów mieszanych, lasów, lasów
łęgowych i olsów)

Npodsz – powierzchnia podrostów i podszytów w danym nadleśnictwie, obliczana jako suma zadrzewień warstw PODSZ,
PODR, PODRII pomnożonych przez powierzchnię wydzieleń,
Pleśna – powierzchnia leśna zalesiona danego nadleśnictwa.

6. WSKAŹNIK ZRÓŻNICOWANIA TERENU (Wtri)
Do obliczenia wartości wskaźnika stosuje się tzw. indeks
szorstkości (chropowatości) terenu (Topographic Ruggedness Index). Wskaźnik ten stosowany jest do pomiaru heterogeniczności, urozmaicenia („niejednorodności”) rzeźby terenu
zgodnie z metodyką opracowaną przez Riley et al. (1999).
Wskaźnik oblicza się, wykorzystując warstwę oddziałów LMN
oraz pliki SRTM (Shuttle Radar Topography Mission) dla
obszaru nadleśnictwa z zastosowaniem oprogramowania
GIS.

N

Waspekt = 1 + 0,3 *  aspekt 
 Pleśna 
gdzie:
Waspekt – współczynnik udziału siedlisk wymagających opracowania dwu aspektów,
Naspekt – powierzchnia siedlisk lasów mieszanych, lasów, lasów
łęgowych i olsów w nadleśnictwie,
Pleśna – powierzchnia leśna zalesiona danego nadleśnictwa.

 N − T2
Wtri = 1 + 1 *  tri
 T1 − T2
gdzie:

Wtri – wskaźnik zróżnicowania terenu (maksymalna wartość
utrudnienia 2,0),
T1 – 5,
T2 – 59,
Ntri – indeks szorstkości dla danego nadleśnictwa.

7. WIELKOŚĆ OBIEKTU

4. LICZBA KOMPLEKSÓW LEŚNYCH

Wskaźnik dla nadleśnictwa oblicza się wg wzoru:

Wskaźnik dla nadleśnictwa oblicza się wg wzoru:

gdzie:





− K2 
N

Wkomp = 1 + 0,5 *  komp
 K1 − K 2 

Wkomp – wskaźnik rozdrobnienia kompleksów leśnych (maksymalna wartość utrudnienia 1,5),
Nkomp – liczba kompleksów w danym nadleśnictwie, obliczana na
podstawie LMN – jako odrębny kompleks przyjmuje się
poligon lub grupę poligonów oddalonych od siebie o ponad
60 m,
K1 – 919,
K2 – 3.


O − P
Wobszar = 1 + 0,3 *  1 n − ctwo 
 O1 − O2 
gdzie:
Wobszar – wskaźnik wielkości nadleśnictwa (maksymalna wartość
utrudnienia 1,3),
O1 – 36437,
O2 – 5244,
Pn-ctwo – powierzchnia ogółem danego nadleśnictwa.

8. STOPIEŃ ZAGĘSZCZENIA ZDJĘĆ FITOSOCJOLOGICZNYCH
5. WYSTĘPOWANIE PODROSTÓW I PODSZYTÓW
Wskaźnik dla nadleśnictwa oblicza się wg wzoru:

 N podsz
W podsz = 1 + 0,3 * 
 Pleśna





gdzie:
Wpodsz – wskaźnik występowania podszytów i podrostów (maksymalna wartość utrudnienia 1,3),
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a)
b)
c)
d)

I stopień
II stopień
III stopień
IV stopień

1 zdjęcie na 50–60 ha – 1,0
1 zdjęcie na 40–50 ha – 1,1
1 zdjęcie na 30–40 ha – 1,2
1 zdjęcie na 20–30 ha – 1,3

Współczynnik dla stopnia zagęszczenia zdjęć fitosocjologicznych jest przyjmowany wg decyzji dyrektora RDLP zgodnie
z wytycznymi IUL cz. 2 na podstawie rozpoznania fitosocjologicznego – charakterystyki obiektu pod względem fitosocjologicznym
na podstawie dotychczasowych opracowań, publikacji, planów
ochrony itp.
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Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 41
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
z dnia 7 maja 2012 r.
WYTYCZNE
w sprawie ramowego harmonogramu
sporządzenia planu urządzenia lasu dla nadleśnictwa
§1
Decyzję w sprawie zlecania sporządzania projektu planu
urządzania lasu podejmuje regionalny dyrektor Lasów Państwowych z przestrzeganiem terminu, o którym mowa w § 125
pkt 4 IUL. Z uwagi na terminowe wykonanie projektu planu
Rok

8 rok
PUL

Kwartał

Etap

II/IV

Prace przygotowawcze, Komisja Założeń Planu,
uzgodnienia zakresu
i stopnia szczegółowości informacji wymaganych
w prognozie, opracowanie SIWZ,
procedury zamówienia usługi

Zgodnie z IUL § 7–10, § 126

III/IV

Budowa prowizorium planu fin.- gosp. LP
w zakresie planowania urządzeniowego

Przygotowanie tabeli UL

Prace wstępne

Narada z udziałem wykonawcy
oraz kierownictwa nadleśnictwa,
przekazanie baz danych SILP

Prace terenowe – taksacja

Odbiory prac

Uzgodnienia

Prace kameralne – opisy taksacyjne, baza danych,
mapy gospodarcze

I

Prace kameralne

Rozmieszczenie powierzchni próbnych, mapy,
prognoza

II–III

Prace terenowe

Zakładanie powierzchni kołowych

II–III

Odbiory powierzchni kołowych

Prace kameralne – opracowanie planów cięć:
użytkowania rębnego i przedrębnego,
planu hodowli lasu, prognoza Ooś

I
9 rok
PUL

II–IV
IV

10 rok
PUL

1 rok
nowego
PUL
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urządzenia lasu z zachowaniem wymaganych prawem procedur i uzgodnień, zaleca się stosowanie niniejszych ramowych
wytycznych
dotyczących
harmonogramu
postępowania
w zakresie zlecania, procedowania, kontroli i odbioru robót,
obejmujący:
Zakres prac

Nie później
niż do końca Uzgodnienia
IV kwartału

Uzgodnienie planu z nadleśnictwem i RDLP,
opracowywanie referatów i koreferatów
na Naradę Techniczno-Gospodarczą

Nie później
Narada Techniczno-Gospodarcza wraz z oceną
niż do końca
gospodarki przeszłej
I kwartału

Zwołanie NTG. Omówienie ustaleń prognozy Ooś.
Opracowanie elaboratu, zakończenie prac, odbiór
końcowy; przekazanie informatycznej bazy danych
do SILP

Nie później
Ogłoszenie projektu planu w BIP, ogłoszenie
niż do końca
uwag w BIP, Komisja Projektu Planu
II kwartału

Opiniowanie prognozy i projektu PUL, wniesienie
uwag do planu. Projekt PUL kierowany do DGLP

Nie później
Weryfikacja w DGLP, przekazanie projektu PUL
niż do końca
do zatwierdzenia przez Ministra Środowiska
III kwartału

Weryfikacja i przekazanie przez DGLP projektu
planu do zatwierdzenia przez Ministra Środowiska
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ZARZĄDZENIE NR 42
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 10 maja 2012 r.
w sprawie ochrony informacji niejawnych
w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe
GO-021-2-430/12
Na podstawie § 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 roku w sprawie nadania Statutu Państwowemu
Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe, w związku z upoważnieniem zawartym w art. 33, ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991
roku o lasach (tekst jednolity Dz.U. Nr 12, poz. 59 z 2011 r.) oraz na
podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji
niejawnych, zarządzam, co następuje:
§1
1. Ochroną informacji niejawnych w jednostkach organizacyjnych
Lasów Państwowych zajmują się: pełnomocnik ochrony
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe na
szczeblu Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, zastępcy
pełnomocnika ochrony w regionalnych dyrekcjach Lasów
Państwowych oraz pracownicy ds. ochrony informacji niejawnych w nadleśnictwach. Zakres ich działania określa załącznik
nr 1. (Załączników nie drukujemy*) – przyp. red.).
2. Ustalam wykaz stanowisk, z którymi może łączyć się dostęp do
informacji niejawnych w jednostkach organizacyjnych Lasów
Państwowych, stanowiący załącznik nr 2.
3. Ustalam szczegółowe wymagania w zakresie ochrony informacji
niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”, stanowiące
załącznik nr 3.

4. Ustalam sposób i tryb przetwarzania informacji niejawnych
oraz poziom zagrożeń związanych z nieuprawnionym dostępem
do informacji niejawnych o klauzuli „poufne”, stanowiące
załącznik nr 4.
5. Ustalam instrukcję kancelaryjną dla dokumentów niejawnych
w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe,
stanowiącą załącznik nr 5.
§2
Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia traci moc
Zarządzenie nr 50 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
z dnia 3 października 2006 r. w sprawie ochrony informacji niejawnych w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe,
znak: GO-021-3-6/06.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
mgr inż. Adam Wasiak

_________________________________
*)

Z chwilą ukazania się drukiem „Biuletynu Informacyjnego Lasów Państwowych” wszystkie zarządzenia i decyzje Dyrektora Generalnego LP wraz z załącznikami
publikowane są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej PGL LP: http://bip.lasy.gov.pl

ZARZĄDZENIE NR 43
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 14 maja 2012 r.
w sprawie obrębów leśnych Nadleśnictwa Brzeziny
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi
EO-0151-9/2012
Na podstawie art. 32 ust. 3 pkt 2 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28
września 1991 r. o lasach (jednolity tekst w Dz.U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59
z późn. zm.) oraz w związku z § 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 Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe, oraz zgodnie z Zarządzeniem
nr 30 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 29 listopada
1996 r. w sprawie obrębów leśnych, zarządza się, co następuje:
§1
Z dniem 1 stycznia 2013 r. wprowadza się zmiany w zasięgach
terytorialnych obrębów leśnych Nadleśnictwa Brzeziny, polega-
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jące na wyłączeniu z obrębu leśnego Brzeziny działek ewidencyjnych nr: 445, 446, 447, 448, 449, 453, 454, 455, 456/2, 457 z
obrębu ewidencyjnego Będzelin, działki ewidencyjnej nr 151/2 z
obrębu ewidencyjnego Żakowice gminy Koluszki powiatu łódzkiego wschodniego i na włączeniu tych działek do obrębu leśnego
Regny.
§2
W związku ze zmianami określonymi w § 1 zasięgi terytorialne
obrębów leśnych Nadleśnictwa Brzeziny będą wynosić:
– obręb leśny Brzeziny 806,71 km2;
– obręb leśny Regny
407,30 km2.
BILP 06/2012

§3
Zasięg terytorialny Nadleśnictwa Brzeziny nie ulegnie zmianie i
wyniesie 1214,01 km2, zgodnie z załącznikiem do niniejszego
zarządzenia.

§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§4
Zmiany określone w §§ 1–2 podlegają naniesieniu na leśną
mapę numeryczną lub na mapy topograficzne w skali 1:50 000
przechowywane w ww. nadleśnictwie, RDLP w Łodzi oraz w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.
§5
Z dniem wskazanym w § 1 tracą moc wcześniejsze zarządzenia
i decyzje Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w części
dotyczącej określenia lub wprowadzenia zmian w zasięgu terytorialnym obrębów leśnych Nadleśnictwa Brzeziny.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
mgr inż. Adam Wasiak

Załącznik do Zarządzenia nr 43
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
z dnia 14 maja 2012 r.
ZASIĘG TERYTORIALNY
Nadleśnictwa Brzeziny
Nazwa
nadleśnictwa

Nazwa
obrębu
leśnego

Województwo
Powiat
Gmina
łódzkie
brzeziński
Brzeziny Miasto
Brzeziny Gmina
Dmosin

Jeżów

Brzeziny
(06-02)

Brzeziny
(06-02-1)

Rogów
łódzki wschodni
Andrespol
Brójce
Koluszki
Nowosolna
zgierski
Głowno
Stryków
tomaszowski
Gmina Rokiciny

Obręb ewidencyjny
(lub jego część)

wszystkie
wszystkie
Dabrówka Mszadelska, Dmosin Wieś, Dmosin I, Dmosin II – cz.,
Grodzisk, Gózd Borki, Janów , Kałęczew, Kamień, Wola Cyrusowa
Kolonia, Kołacin, Kołacin PGR, Kołacinek, Koziołki, Kraszew Wielki,
Kużmy, Lubowidza, Nadolna, Nadolna Kolonia, Nagawki, Nowostawy
Dolne, Osiny, Osiny PGR – cz., Rozdzielna, Szczecin, Teresin,
Wiesiołów, Wola Cyrusowa, Zawady, Ząbki
Frydrychów, Góra, Jankowice, Jasienin Duży, Jasienin Mały, Jeżów,
Kosiska, Lubiska Kolonia, Mikulin, Mościska, Popień PGR, Popień
Parcala, Przybyszyce, Strzelna, Władysławowo, Zamłynie, Leszczyny
wszystkie
wszystkie
wszystkie
Będzelin – cz., Borowo I, Borowo II, Gałków Duży, Gałków Mały,
Gałków Parcela, Kaletnik, Lisowice, Przanowice Majątek,
Przanowice, Różyca, Zielona Góra
wszystkie
Albinów, Kadzielin, Lubianków, Ostrołęka, Rudniczek, Wola
Lubiankowska, Piaski Rudnickie
Anielin, Lipka, Ługi, Niesułków, Niesułków Kolonia, Nowostawy
Górne, Sierżnia, Sosnowiec, Stary Imielnik, Warszewice
Albertów-Jankówek, Cisów, Chrusty Stare, Chrusty Nowe, Kolonia
Łaznów, Kolonia Rokiciny, Łaznowska Wola, Łaznówek, Łaznów,
Michałów, Popielawy, Rokiciny, Stefanów

Łódź Miasto
Dzielnica Łódź-Górna
G-4–G-7, G-14–G-20, G-28–G-33, G-45–G-48, G-54–G-57
Dzielnica Łódź-Widzew
wszystkie
Razem obręb leśny Brzeziny: zasięg terytorialny
806,71 km2
powierzchnia ogólna 7540,93 ha
powierzchnia leśna 7416,60 ha
Dokończenie tabeli na str. 38
BILP 06/2012
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Dokończenie tabeli ze str. 37
Nazwa
nadleśnictwa

Nazwa
obrębu
leśnego

Województwo
Powiat
Gmina
łódzki wschodni
Koluszki
Koluszki Miasto
brzeziński
Jeżów
tomaszowski
Będków
Budziszewice

Brzeziny
(06-02)

Regny
(06-02-2)

Rokiciny
Ujazd

Tomaszów Maz.
Żelechlinek
piotrkowski
Moszczenica
Wolbórz

Obręb ewidencyjny
(lub jego część)
Będzelin – cz., Długie, Felicjanów, Jeziorko, Katarzynów,
Kazimierzów, Redzeń Nowy, Redzeń Stary, Regny, Słotwiny,
Stefanów, Świny, Turobowice, Wierzchy, Żakowice
wszystkie
Rewica Kolonia, Rewica A, Rewica B, Wola Łokotowa, Taurów
wszystkie
Adamów, Budziszewice, Helenów, Mierzno II, Mierzno Duże, Mierzno
Małe, Nepomucenów, Teodorów, Węgrzynowice,
Węgrzynowice-Modrzewie, Zalesie
Eminów, Janków, Maksymilianów, Mikołajów, Pogorzałe Ługi,
Wilkucice Duże, Wilkucice Małe
Bielina, Bronisławów, Buków, Ciosny, Józefów, Józefin, Lipianki,
Łaczkowice, Łominy, Maksymów, Młynek-Władysławów,
Niewiadów-Szymanów, PGR Niewiadów-Mącznik, Ujazd,
Przesiadłów, Sangrodz, Stasiolas, Tobiasze-Ojrzanów, Wólka
Krzykowska, Wykno, Zaosie – cz., Olszowa, Skrzynki
Cekanów, Chorzęcin, Godaszewice, Komorów, Kwiatkówka, Łazisko,
Świńsko-Łagiewniki, Zaborów, Zawada
Sabinów

Baby, Białkowice, Kiełczówka, Pomyków, Raciborowice
Bogusławice, PGR Bogusławice, Brudaki, Komorniki, Krzykowice,
Kuznocin, Kolonia Żywocin, Lubiatów, Młynary, Noworybie, Świątniki,
Żywocin
Razem obręb leśny Regny: zasięg terytorialny
407,30 km2
powierzchnia ogólna 8155,65 ha
powierzchnia leśna 7919,92 ha
Razem Nadleśnictwo Brzeziny: zasięg terytorialny
1214,01 km2
powierzchnia ogólna 15 696,59 ha
powierzchnia leśna
15 336,52 ha
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ZARZĄDZENIE NR 44
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 14 maja 2012 r.
w sprawie zmian w dokumentacji techniczno-technologicznej
dla niektórych przedmiotów mundurów leśnika
EO-1743-2/2012

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.
o lasach (jednolity tekst w Dz.U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 z późn.
zm.) oraz w związku z § 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 Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe, zarządza się, co następuje:
§1
Celem uzyskania poprawy jakości sortów mundurowych wprowadza się zmiany w dokumentacji techniczno-technologicznej dla
wyszczególnionych przedmiotów mundurów leśnika, opisane w
załącznikach do zarządzenia. (Załączników nie drukujemy*) –
przyp. red.).
§2
1. Warunkiem zastosowania nowych materiałów do szycia przedmiotów mundurów leśnika jest zachowanie wzorca i koloru.
2. Dokonane zmiany w dokumentacji techniczno-technologicznej
stanowią podstawę do zaopatrywania się jednostek organizacyjnych LP w mundury leśnika oraz przedmioty uzupełniające do
mundurów leśnika z zachowaniem obowiązujących w tym przedmiocie przepisów prawa.

3. Zobowiązuje się Ośrodek Rozwojowo-Wdrożeniowy Lasów
Państwowych w Bedoniu do przekazania wszystkim regionalnym dyrekcjom Lasów Państwowych po 2 egz. znowelizowanej dokumentacji techniczno-technologicznej mundurów
leśnika w terminie do końca czerwca br.
§3
Wprowadza się okres przejściowy do końca 2012 r. na przygotowania do wdrażania zmian w mundurach leśnika.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
mgr inż. Adam Wasiak

_________________________________
*)

Z chwilą ukazania się drukiem „Biuletynu Informacyjnego Lasów Państwowych” wszystkie zarządzenia i decyzje Dyrektora Generalnego LP wraz z załącznikami
publikowane są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej PGL LP: http://bip.lasy.gov.pl
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DECYZJA NR 19
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 24 kwietnia 2012 r.
w sprawie zwiększenia składu osobowego Rady Naukowo-Społecznej
Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Puszcza Knyszyńska” na lata 2012–2014
ZO-731-12/2012
Na podstawie art. 33 ust. 1 oraz art. 13b ust. 4 ustawy z dnia
28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn. z 2011 r., Dz.U. Nr 12,
poz. 59) oraz § 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., ustalam, co następuje:
§1
Na wniosek dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku powiększam skład Rady Naukowo-Społecznej
Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Puszcza Knyszyńska” o Pana
Jerzego Wilczewskiego – przedsiębiorcę ogrodniczego z Białous,
Gmina Sokółka.

§2
Skład Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Puszcza Knyszyńska”, określony w Decyzji nr 10
z 27 marca 2012 roku, nie ulega innym zmianom.
§3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
mgr inż. Adam Wasiak

DECYZJA NR 20
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 24 kwietnia 2012 r.
w sprawie zlecenia Instytutowi Badawczemu Leśnictwa w Sękocinie Starym
realizacji tematu badawczego pt.: „Utworzenie dla obszaru Beskidu Zachodniego
i Sudetów leśnego systemu informacyjnego w zakresie monitoringu i oceny stanu lasu”
EO-5011-43/12
Na podstawie art. 33 ust. 3 pkt 6 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 z późn.
zm.) i § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy
Państwowe, wprowadzonego Zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony
Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r.
w sprawie nadania Statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu
Lasy Państwowe, oraz Zarządzenia nr 47 Dyrektora Generalnego
Lasów Państwowych z dnia 30 września 2010 r. w sprawie powołania Stałej Komisji do zamawiania usług w zakresie badań naukowych w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe
oraz procedur postępowania z tym związanych, ustalam, co następuje:
§1
1. Realizację tematu badawczego pt.: „Utworzenie dla obszaru
Beskidu Zachodniego i Sudetów leśnego systemu informacyjnego w zakresie monitoringu i oceny stanu lasu” należy zlecić
Instytutowi Badawczemu Leśnictwa w Sękocinie Starym, na
warunkach określonych w umowie.
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2. Ustalono:
1) okres realizacji badań: maj 2012 r. – grudzień 2017 r.;
2) koszty planowane ogółem – 11 890 100,00 zł brutto, w tym na
2012 r. – 5 643 150,00 zł;
3) przewidywane wykorzystanie uzyskanych wyników badań
przez jednostki organizacyjne Lasów Państwowych (DGLP,
RDLP, nadleśnictwa) oraz przez podmioty spoza jednostek
organizacyjnych Lasów Państwowych.
§2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
mgr inż. Adam Wasiak
BILP 06/2012

DECYZJA NR 21
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia planu finansowo-gospodarczego
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych
EP-0337-22-4 /12
Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28.09.1991 r. o lasach
(Dz.U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 z poźn. zm.) oraz § 6 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Państwowym
Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (Dz.U. Nr 134, poz. 692),
w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego
Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50
Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa
z dnia 18.05.1994 r., ustalam, co następuje:
§1
Zatwierdzam plan finansowo-gospodarczy na rok 2012 dla
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w:
Białymstoku 		
Katowicach 		
Krakowie		
Krośnie			
Lublinie			
Łodzi			
Olsztynie		
Pile			
Poznaniu

Szczecinie
Szczecinku
Toruniu
Wrocławiu
Zielonej Górze
Gdańsku
Radomiu
Warszawie

1. Przychody, koszty i wynik (zał. 1).
2. Zadania finansowane ze środków budżetowych, źródeł zagranicznych oraz prognoza dochodów budżetu Państwa (zał. 2).
3. Finansowanie rzeczowych aktywów trwałych, wartości
niematerialnych i prawnych oraz inwestycji (zał. 3).
4. Zatrudnienie i wynagrodzenia (zał. 4).
5. Wybrane zadania rzeczowe (zał. 5).
6. Rozrachunki wewnętrznobranżowe (zał. 6).
7. Działalność jednostek finansowanych z narzutu na utrzymanie
jednostek nadrzędnych (zgodnie ze strukturą organizacyjną
RDLP) (zał. 7). (Załączników nie drukujemy*) – przyp. red.).
§2
Dane, o których mowa w § 1, powinny być podstawą opracowania planów, o których mowa w § 6 ust. 2 rozporządzenia w sprawie
szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Państwowym
Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe.
§3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązywania od 1.01.2012 r.
DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
mgr inż. Adam Wasiak

obejmujący, odrębnie dla każdej RDLP, następujące tabele:

DECYZJA NR 22
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia planu zakładów o zasięgu krajowym
EP-0337-23-4/12
Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.
o lasach (tj. Dz.U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 z późn. zm.), 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.,
ustalam, co następuje:
§1
Zatwierdzam plan finansowo-gospodarczy na rok 2012 zakładu
Lasów Państwowych o zasięgu krajowym:
Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych w Warszawie,
Ośrodka Rozwojowo-Wdrożeniowego Lasów Państwowych
w Bedoniu,
Ośrodka Techniki Leśnej w Jarocinie,
Zakładu Informatyki Lasów Państwowych w Bedoniu,
Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych w Warszawie,
obejmujący, odrębnie dla każdego zakładu następujące tabele:

1. Przychody, koszty, wynik (zał. 1).
2. Zadania finansowane ze środków budżetowych, źródeł zagranicznych oraz prognoza dochodów budżetu Państwa (zał. 2).
3. Finansowanie rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji (zał. nr 3).
4. Zatrudnienie i wynagrodzenia (zał. nr 4).
5. Działalność zakładu (zał. nr 8). (Załączników nie drukujemy*) –
przyp. red.).
§2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązywania od 1.01.2012 r.
DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
mgr inż. Adam Wasiak

_________________________________
*)

Z chwilą ukazania się drukiem „Biuletynu Informacyjnego Lasów Państwowych” wszystkie zarządzenia i decyzje Dyrektora Generalnego LP wraz z załącznikami
publikowane są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej PGL LP: http://bip.lasy.gov.pl
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DECYZJA NR 23
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia planu finansowo-gospodarczego
Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych
EP-0337-24-4/12
Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.
o lasach (tj. Dz.U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 z późn. zm.), 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.,
ustalam, co następuje:

§2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązywania od 1.01.2012 r.

§1
Zatwierdzam plan finansowo-gospodarczy Dyrekcji Generalnej
Lasów Państwowych na rok 2012, stanowiący załącznik nr 1 do
niniejszej decyzji. (Załącznika nie drukujemy*) – przyp. red.).

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
mgr inż. Adam Wasiak

DECYZJA NR 24
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia średniookresowego planu nakładów na środki trwałe,
wartości niematerialne i prawne oraz inwestycje na lata 2013–2016
EP-0337-26-4/12
Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.
o lasach (tj. 2011 r. Dz.U. Nr 12, poz. 59 z późn. zm.), 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.,
ustalam, co następuje:
§1
Zatwierdzam średniookresowy planu nakładów na środki trwałe,
wartości niematerialne i prawne oraz inwestycje na lata 2013–2016,
stanowiący załącznik do niniejszej decyzji. (Załącznika nie drukujemy*) – przyp. red.).

§2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
mgr inż. Adam Wasiak

_________________________________
*)

Z chwilą ukazania się drukiem „Biuletynu Informacyjnego Lasów Państwowych” wszystkie zarządzenia i decyzje Dyrektora Generalnego LP wraz z załącznikami
publikowane są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej PGL LP: http://bip.lasy.gov.pl
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SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY,
ZATWIERDZONE PRZEZ DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Katowice

Lp.
1.

Nazwa nadleśnictwa,
obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.
Rybnik
Knurów
80 l

Nazwa obrębu
ewidencyjnego,
gmina,
adres nieruchomości
Dębieńsko
Czerwionka-Leszczyny
ul. Odrodzenia 92A
44-230 Czerwionka-Leszczyny

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,
Sąd Rejonowy,
pow. działki (m2)
3714/68
GL1Y/00138988/7
SR w Rybniku
881

Rodzaj zabudowy
i sposób
zagospodarowania
budynek mieszkalny,
jednorodzinny, zasiedlony;
budynek gospodarczy,
oczyszczalnia ścieków

Zatwierdzam:
Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
ZASTĘPCA DYREKTORA GENERALNEGO
DS. GOSPODARKI LEŚNEJ
mgr inż. Jan Szramka

Warszawa, 30 kwietnia 2012 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Katowice

Lp.
1.

Nazwa nadleśnictwa,
obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.
Namysłów
Wołczyn
345s

Nazwa obrębu
ewidencyjnego,
gmina,
adres nieruchomości
Siemysłów
Domaszowice
Siemysłów 73/7
46-146 Domaszowice

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,
Sąd Rejonowy,
pow. działki (m2)
314/6
OP1U/00072327/3
SR w Kluczborku
3645
(udział 186/1000)

Rodzaj zabudowy
i sposób
zagospodarowania
lokal mieszkalny
w budynku
dziesięciorodzinnym,
zasiedlony;
z przynależnością
w budynku
gospodarczym

Zatwierdzam:
Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
ZASTĘPCA DYREKTORA GENERALNEGO
DS. GOSPODARKI LEŚNEJ
mgr inż. Jan Szramka

Warszawa, 8 maja 2012 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Katowice

Lp.
1.

Nazwa nadleśnictwa,
obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.
Lubliniec
Dobrodzień
76j

Nazwa obrębu
ewidencyjnego,
gmina,
adres nieruchomości
Łomnica
Olesno
ul. Oleska 11
46-380 Olesno

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,
Sąd Rejonowy,
pow. działki (m2)
79/4
KW 47929
SR w Oleśnie
1969 (udział 52/100)

Rodzaj zabudowy
i sposób
zagospodarowania
lokal mieszkalny w budynku
dwurodzinnym,
zasiedlony;
udział w budynku
gospodarczym
Dokończenie tabeli na str. 44
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Dokończenie tabeli ze str. 43

Lp.

Nazwa nadleśnictwa,
obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

2.

Rybnik
Paruszowiec
186z

3.

Rybnik
Żory
173a

Nazwa obrębu
ewidencyjnego,
gmina,
adres nieruchomości
Przegędza
Czerwionka-Leszczyny
ul. Mikołowska 125
44-235 Przegędza
Woszczyce
Orzesze
ul. Długosza 62
43-188 Woszczyce

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,
Sąd Rejonowy,
pow. działki (m2)
186/16
GL1Y/00133225/6
SR w Rybniku
1061
474/88
KA1M/00058766/2
SR w Mikołowie
1777

Rodzaj zabudowy
i sposób
zagospodarowania
budynek mieszkalny,
jednorodzinny,
zasiedlony
budynek mieszkalny,
jednorodzinny, zasiedlony;
trzy budynki gospodarcze,
piwnica (schron), piec c.o.

Zatwierdzam:
Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
ZASTĘPCA DYREKTORA GENERALNEGO
DS. GOSPODARKI LEŚNEJ
mgr inż. Jan Szramka

Warszawa, 9 maja 2012 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Katowice

Lp.

Nazwa nadleśnictwa,
obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

1.

Namysłów
Wołczyn
391n, o

2.

Namysłów
Wołczyn
391n, o

Nazwa obrębu
ewidencyjnego,
gmina,
adres nieruchomości
Gręboszów
Domaszowice
Gręboszów 51A/6
46-146 Domaszowice

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,
Sąd Rejonowy,
pow. działki (m2)
238/2; 239
OP1U/00071288/0
SR w Kluczborku
4100 m2
(udział 165/1000)

Gręboszów
Domaszowice
Gręboszów 51A/4
46-146 Domaszowice

238/2; 239
OP1U/00071288/0
SR w Kluczborku
udział 165/1000
w pow. 4100 m2

Rodzaj zabudowy
i sposób
zagospodarowania
lokal mieszkalny w budynku
ośmiorodzinnym,
zasiedlony,
wraz z przynależnym
pomieszczeniem
w budynku gospodarczym
lokal mieszkalny w budynku
ośmiorodzinnym,
zasiedlony,
wraz z przynależnym
pomieszczeniem
w budynku gospodarczym

Zatwierdzam:
Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
ZASTĘPCA DYREKTORA GENERALNEGO
DS. GOSPODARKI LEŚNEJ
mgr inż. Jan Szramka

Warszawa, 9 maja 2012 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Katowice

Lp.
1.

Nazwa nadleśnictwa,
obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.
Opole
Krasiejów
198f, g

Warszawa, 9 maja 2012 r.
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Nazwa obrębu
ewidencyjnego,
gmina,
adres nieruchomości
Chobie
Ozimek
Chobie, ul. Kuziory 1
46-041 Ozimek

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,
Sąd Rejonowy,
pow. działki (m2)
198/5
OP1O/00092930/4
SR w Opolu
1897

Rodzaj zabudowy
i sposób
zagospodarowania
budynek mieszkalny,
jednorodzinny,
zasiedlony;
budynek gospodarczy

Zatwierdzam:
Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
ZASTĘPCA DYREKTORA GENERALNEGO
DS. GOSPODARKI LEŚNEJ
mgr inż. Jan Szramka

BILP 06/2012

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Lublin

Lp.
1.

Nazwa nadleśnictwa,
obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.
Kraśnik
Niezdów
112m

Nazwa obrębu
ewidencyjnego,
gmina,
adres nieruchomości
Niezdów
Opole Lubelskie
Niezdów 18
24-300 Opole Lubelskie

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,
Sąd Rejonowy,
pow. działki (m2)
2612/1
LU1O/00053664/2
SR w Opolu Lubelskim
1422

Rodzaj zabudowy
i sposób
zagospodarowania
budynek mieszkalny,
jednorodzinny, drewniany,
zamieszkany; budynek
gospodarczy, drewniany
(obora), ogrodzenie
z siatki

Zatwierdzam:
Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
ZASTĘPCA DYREKTORA GENERALNEGO
DS. GOSPODARKI LEŚNEJ
mgr inż. Jan Szramka

Warszawa, 10 maja 2012 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Lublin

Lp.
1.

Nazwa nadleśnictwa,
obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.
Sobibór
Sobibór
138n

Nazwa obrębu
ewidencyjnego,
gmina,
adres nieruchomości
Sobibór
Włodawa
Sobibór 113/9
22-200 Włodawa

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,
Sąd Rejonowy,
pow. działki (m2)
513/1
LU1W/00036099/1
SR we Włodawie
3751
(udział 7373/67360)

Rodzaj zabudowy
i sposób
zagospodarowania
samodzielny lokal
mieszkalny w budynku
dziewięciorodzinnym,
zamieszkany;
pomieszczenie w budynku
gospodarczym

Zatwierdzam:
Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
ZASTĘPCA DYREKTORA GENERALNEGO
DS. GOSPODARKI LEŚNEJ
mgr inż. Jan Szramka

Warszawa, 10 maja 2012 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Lublin

Lp.
1.

Nazwa nadleśnictwa,
obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.
Sobibór
Sobibór
138 o

Warszawa, 10 maja 2012 r.
BILP 06/2012

Nazwa obrębu
ewidencyjnego,
gmina,
adres nieruchomości
Sobibór
Włodawa
Sobibór 117/3
22-200 Włodawa

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,
Sąd Rejonowy,
pow. działki (m2)
513/2
LU1W/00036078/8
SR we Włodawie
3613
(udział 9720/68235)

Rodzaj zabudowy
i sposób
zagospodarowania
samodzielny lokal
mieszkalny w budynku
dziewięciorodzinnym,
zamieszkany,
wraz z przynależną
piwnicą
i pomieszczeniem
w budynku gospodarczym

Zatwierdzam:
Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
ZASTĘPCA DYREKTORA GENERALNEGO
DS. GOSPODARKI LEŚNEJ
mgr inż. Jan Szramka
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Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Lublin

Lp.

Nazwa nadleśnictwa,
obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu
ewidencyjnego,
gmina,
adres nieruchomości

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

Rodzaj zabudowy
i sposób
zagospodarowania

1.

Kraśnik
Dzierzkowice
171i

Terpentyna
Dzierzkowice
Terpentyna 186/1
23-251 Dzierzkowice

203/15
LU1K/00072055/5
SR w Kraśniku
2386

budynek mieszkalny,
jednorodzinny, drewniany,
zamieszkany,
wraz z przynależnymi
dwiema studniami,
szambem i ogrodzeniem

2.

Kraśnik
Dzierzkowice
171i

Terpentyna
Dzierzkowice
Terpentyna 186/2
23-251 Dzierzkowice

203/16
LU1K/00072055/5
SR w Kraśniku
2091

budynek mieszkalny,
jednorodzinny, drewniany,
zamieszkany,
wraz z przynależną piwnicą,
szambem i ogrodzeniem

Zatwierdzam:
Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
ZASTĘPCA DYREKTORA GENERALNEGO
DS. GOSPODARKI LEŚNEJ
mgr inż. Jan Szramka

Warszawa, 11 maja 2012 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Lublin

Lp.

Nazwa nadleśnictwa,
obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu
ewidencyjnego,
gmina,
adres nieruchomości

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

Rodzaj zabudowy
i sposób
zagospodarowania

1.

Puławy
Żyrzyn
78i

Żyrzyn
Żyrzyn
ul. Powstania Styczniowego
11/1
24-103 Żyrzyn

1854/7
LU1P/00074078/1
SR w Puławach
2237
(udział 469/2237)

samodzielny lokal
mieszkalny w budynku
czterorodzinnym,
zamieszkany,
lokal niemieszkalny
w budynku gospodarczym,
kocioł grzewczo-wodny,
udział w odwodnieniu
budynku mieszkalnego

2.

Puławy
Żyrzyn
78i

Żyrzyn
Żyrzyn
ul. Powstania Styczniowego
11/3
24-103 Żyrzyn

1854/7
LU1P/00074078/1
SR w Puławach
2237
(udział 479/2237)

samodzielny lokal
mieszkalny w budynku
czterorodzinnym,
zamieszkany,
lokal niemieszkalny
w budynku gospodarczym,
udział w odwodnieniu
budynku mieszkalnego

3.

Puławy
Żyrzyn
78i

Żyrzyn
Żyrzyn
ul. Powstania Styczniowego
11/4
24-103 Żyrzyn

1854/7
LU1P/00074078/1
SR w Puławach
2237
(udział 634/2237)

samodzielny lokal
mieszkalny w budynku
czterorodzinnym,
zamieszkany,
lokal niemieszkalny
w budynku gospodarczym,
kocioł grzewczo-wodny,
udział w odwodnieniu
budynku mieszkalnego

Warszawa, 11 maja 2012 r.
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Zatwierdzam:
Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
ZASTĘPCA DYREKTORA GENERALNEGO
DS. GOSPODARKI LEŚNEJ
mgr inż. Jan Szramka
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Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Lublin

Lp.

Nazwa nadleśnictwa,
obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu
ewidencyjnego,
gmina,
adres nieruchomości

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

Rodzaj zabudowy
i sposób
zagospodarowania

1.

Rudnik
Nisko
64c

Nisko
Nisko
ul. Rzeszowska 54F/1
37-400 Nisko

7491/1
TB1N/00089671/7
SR w Nisku
9992
(udział 10378/253411)

samodzielny lokal
mieszkalny w budynku
dziesięciorodzinnym,
zamieszkany,
boks garażowy

2.

Rudnik
Nisko
64c

Nisko
Nisko
ul. Rzeszowska 54F/3
37-400 Nisko

7491/1
TB1N/00089671/7
SR w Nisku
9992
(udział 9961/253411)

samodzielny lokal
mieszkalny w budynku
dziesięciorodzinnym,
zamieszkany,
boks garażowy

3.

Rudnik
Nisko
64c

Nisko
Nisko
ul. Rzeszowska 54D/1
37-400 Nisko

7491/1
TB1N/00089671/7
SR w Nisku
9992
(udział 10090/253411)

samodzielny lokal
mieszkalny w budynku
dziesięciorodzinnym,
zamieszkany,
boks garażowy

Zatwierdzam:
Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
ZASTĘPCA DYREKTORA GENERALNEGO
DS. GOSPODARKI LEŚNEJ
mgr inż. Jan Szramka

Warszawa, 11 maja 2012 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Olsztyn

Lp.
1.

Nazwa nadleśnictwa,
obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.
Bartoszyce
Bartniki
260a, c

Warszawa, 30 kwietnia 2012 r.

BILP 06/2012

Nazwa obrębu
ewidencyjnego,
gmina,
adres nieruchomości
Bisztynek
Bisztynek – miasto
Nowe Osiedle 12, 15
11-230 Bisztynek

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,
Sąd Rejonowy,
pow. działki (m2)
3261
OL1B/00019960/3
SR w Biskupcu
1873

Rodzaj zabudowy
i sposób
zagospodarowania
budynek mieszkalny,
trzyrodzinny, zasiedlony;
budynek
mieszkalno-gospodarczy,
zasiedlony

Zatwierdzam:
Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
ZASTĘPCA DYREKTORA GENERALNEGO
DS. GOSPODARKI LEŚNEJ
mgr inż. Jan Szramka
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Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Olsztyn

Lp.

Nazwa nadleśnictwa,
obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu
ewidencyjnego,
gmina,
adres nieruchomości

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

Rodzaj zabudowy
i sposób
zagospodarowania

1.

Zaporowo
Zaporowo
200 l

Kurowo Braniewskie
Młynary
Kurowo Braniewskie 60/1
14-420 Młynary

200/4
EL1B/00026765/8
SR w Braniewie
3133
(udział 3270/10000)

samodzielny lokal
mieszkalny
w budynku czterorodzinnym,
zasiedlony;
część budynku
gospodarczego

2.

Dobrocin
Dobrocin
228px

Roje
Miłakowo
Ponary 11
14-310 Miłakowo

3086/15
EL2O/00015859/4
SR w Ostródzie
1840

trzy lokale
w budynku mieszkalnym,
trzyrodzinnym, zasiedlone;
dwa budynki gospodarcze

3.

Bartoszyce
Sępopol
337b

Krawczyki
Bartoszyce
Minty 32/2
11-214 Galiny

337/6
OL1Y/00024552/8
SR w Bartoszycach
2871
(udział 266/1000)

samodzielny lokal
mieszkalny
w budynku czterorodzinnym,
zasiedlony;
część budynku
gospodarczego

4.

Szczytno
Małdaniec
56w

Lipowiec
Szczytno
Lipowiec Mały 18/1–3
12-100 Szczytno

828/1
OL1S/00039027/3
SR w Szczytnie
2809

trzy lokale
w budynku mieszkalnym,
trzyrodzinnym, zasiedlone;
budynek gospodarczy

5.

Nidzica
Nidzica
500b

Napierki
Janowiec Kościelny
Napierki 19
13-111 Janowiec Kościelny

3500/8
OL1N/00015349/8
SR w Nidzicy
1746

budynek mieszkalny,
jednorodzinny, zasiedlony;
budynek gospodarczy

6.

Nidzica
Koniuszyn
348g

Bolejny
Nidzica
Bolejny 11
13-100 Nidzica

3348/5
OL1N/00014889/8
SR w Nidzicy
1663

budynek mieszkalny,
jednorodzinny, zasiedlony;
budynek gospodarczy

Zatwierdzam:
Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
ZASTĘPCA DYREKTORA GENERALNEGO
DS. GOSPODARKI LEŚNEJ
mgr inż. Jan Szramka

Warszawa, 30 kwietnia 2012 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Olsztyn

Lp.
1.

Nazwa nadleśnictwa,
obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.
Jagiełek
Jagiełek
228n

Warszawa, 8 maja 2012 r.

48

Nazwa obrębu
ewidencyjnego,
gmina,
adres nieruchomości
Samogowo-Kąpity
Olsztynek
Samogowo 13
11-015 Olsztynek

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,
Sąd Rejonowy,
pow. działki (m2)
3228/5
OL1O/00058213/0
SR w Olsztynie
1084

Rodzaj zabudowy
i sposób
zagospodarowania
budynek mieszkalny,
jednorodzinny,
zasiedlony;
budynek gospodarczy

Zatwierdzam:
Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
ZASTĘPCA DYREKTORA GENERALNEGO
DS. GOSPODARKI LEŚNEJ
mgr inż. Jan Szramka

BILP 06/2012

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Olsztyn

Lp.
1.

Nazwa nadleśnictwa,
obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.
Jagiełek
Jagiełek
375r

Nazwa obrębu
ewidencyjnego,
gmina,
adres nieruchomości
Ameryka
Olsztynek
Jagiełek 4
11-015 Olsztynek

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,
Sąd Rejonowy,
pow. działki (m2)
3375/14
OL1O/00057210/2
SR w Olsztynie
1998

Rodzaj zabudowy
i sposób
zagospodarowania
budynek mieszkalny,
jednorodzinny,
zasiedlony;
część budynku
gospodarczego

Zatwierdzam:
Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
ZASTĘPCA DYREKTORA GENERALNEGO
DS. GOSPODARKI LEŚNEJ
mgr inż. Jan Szramka

Warszawa, 8 maja 2012 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Olsztyn

Lp.
1.

Nazwa nadleśnictwa,
obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.
Jagiełek
Jagiełek
422h, j

Nazwa obrębu
ewidencyjnego,
gmina,
adres nieruchomości
Gaj
Olsztynek
Gaj 6
11-015 Olsztynek

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,
Sąd Rejonowy,
pow. działki (m2)
114/5
OL1O/00025855/2
SR w Olsztynie
1648

Rodzaj zabudowy
i sposób
zagospodarowania
budynek mieszkalny,
jednorodzinny,
zasiedlony;
dwa budynki gospodarcze

Zatwierdzam:
Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
ZASTĘPCA DYREKTORA GENERALNEGO
DS. GOSPODARKI LEŚNEJ
mgr inż. Jan Szramka

Warszawa, 8 maja 2012 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Olsztyn

Lp.
1.

Nazwa nadleśnictwa,
obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.
Parciaki
Parciaki
256i, h

Warszawa, 8 maja 2012 r.
BILP 06/2012

Nazwa obrębu
ewidencyjnego,
gmina,
adres nieruchomości
Parciaki
Jednorożec
Budy Prywatne
06-323 Jednorożec

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,
Sąd Rejonowy,
pow. działki (m2)
2145/227
OS1P/00027873/7
SR w Przasnyszu
978

Rodzaj zabudowy
i sposób
zagospodarowania
budynek mieszkalny,
jednorodzinny,
zasiedlony

Zatwierdzam:
Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
ZASTĘPCA DYREKTORA GENERALNEGO
DS. GOSPODARKI LEŚNEJ
mgr inż. Jan Szramka
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Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Olsztyn

Lp.
1.

Nazwa nadleśnictwa,
obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.
Zaporowo
Zaporowo
310y

Nazwa obrębu
ewidencyjnego,
gmina,
adres nieruchomości
Włóczyska
Młynary
Włóczyska 4/2
14-420 Młynary

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,
Sąd Rejonowy,
pow. działki (m2)
310/6
EL1B/00032402/1
SR w Braniewie
2984

Rodzaj zabudowy
i sposób
zagospodarowania
lokal w budynku
mieszkalnym,
dwurodzinnym,
zasiedlony;
dwa budynki gospodarcze

Zatwierdzam:
Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
ZASTĘPCA DYREKTORA GENERALNEGO
DS. GOSPODARKI LEŚNEJ
mgr inż. Jan Szramka

Warszawa, 8 maja 2012 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Olsztyn

Lp.
1.

Nazwa nadleśnictwa,
obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.
Korpele
Korpele
455g

Nazwa obrębu
ewidencyjnego,
gmina,
adres nieruchomości
Korpele
Szczytno
Korpele 14A
12-100 Szczytno

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,
Sąd Rejonowy,
pow. działki (m2)
477
OL1S/00027720/4
SR w Szczytnie
2545

Rodzaj zabudowy
i sposób
zagospodarowania
budynek mieszkalny,
jednorodzinny, zasiedlony;
budynek gospodarczy

Zatwierdzam:
Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
ZASTĘPCA DYREKTORA GENERALNEGO
DS. GOSPODARKI LEŚNEJ
mgr inż. Jan Szramka

Warszawa, 9 maja 2012 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Olsztyn

Lp.
1.

Nazwa nadleśnictwa,
obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.
Szczytno
Szczytno
1Ag

Warszawa, 9 maja 2012 r.

50

Nazwa obrębu
ewidencyjnego,
gmina,
adres nieruchomości
Szczytno
Szczytno
ul. Chopina 1/16
12-100 Szczytno

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,
Sąd Rejonowy,
pow. działki (m2)
215/11
OL1S/00006992/8
SR w Szczytnie
1026
(udz. 21/1000
użytkowanie wieczyste)
OL1S/00023919/8
SR w Szczytnie
(udz. 21/1000)

Rodzaj zabudowy
i sposób
zagospodarowania
samodzielny lokal
mieszkalny
w budynku wielorodzinnym,
zasiedlony

Zatwierdzam:
Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
ZASTĘPCA DYREKTORA GENERALNEGO
DS. GOSPODARKI LEŚNEJ
mgr inż. Jan Szramka

BILP 06/2012

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Szczecinek

Lp.
1.

Nazwa nadleśnictwa,
obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.
Połczyn
Połczyn
224f

Nazwa obrębu
ewidencyjnego,
gmina,
adres nieruchomości
Kołaczek
Połczyn Zdrój
Kołaczek 14
78-320 Połczyn Zdrój

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,
Sąd Rejonowy,
pow. działki (m2)
224/2
KO2B/00020759/3
SR w Białogardzie
1756

Rodzaj zabudowy
i sposób
zagospodarowania
budynek mieszkalny,
jednorodzinny, zasiedlony;
budynek gospodarczy,
murowany, kocioł c.o.,
budynek gospodarczy
(kurnik, zbudowany kosztem
najemcy)

Zatwierdzam:
Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
ZASTĘPCA DYREKTORA GENERALNEGO
DS. GOSPODARKI LEŚNEJ
mgr inż. Jan Szramka

Warszawa, 30 kwietnia 2012 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Toruń

Lp.
1.

Nazwa nadleśnictwa,
obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu
ewidencyjnego,
gmina,
adres nieruchomości

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

Rodzaj zabudowy
i sposób
zagospodarowania

Cierpiszewo
Cierpiszewo
81h

Cierpice
Wielka Nieszawka
ul. Dybowska 10B
87-165 Cierpice

662/1
TO1T/00042971/3
SR w Toruniu
1134

budynek jednorodzinny
w zabudowie szeregowej,
zasiedlony; budynek
gospodarczy

Miradz
Miradz
94 l

Miradz
Strzelno
Przedbórz 3
88-320 Strzelno

3094/3
BY1M/00024465/9
SR w Mogilnie
693

budynek jednorodzinny,
zasiedlony

Warszawa, 10 maja 2012 r.

BILP 06/2012

Zatwierdzam:
Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
ZASTĘPCA DYREKTORA GENERALNEGO
DS. GOSPODARKI LEŚNEJ
mgr inż. Jan Szramka
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Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Wrocław

Lp.

Nazwa nadleśnictwa,
obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu
ewidencyjnego,
gmina,
adres nieruchomości

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

Rodzaj zabudowy
i sposób
zagospodarowania

1.

Wałbrzych
Wałbrzych
240 lx

Glinik nr 45
Wałbrzych
ul. Nowy Dom 7
58-303 Wałbrzych

3/2
SW1W/00031872/8
SR w Wałbrzychu
838

cztery lokale mieszkalne
w budynku
czterorodzinnym, zasiedlone

2.

Lądek Zdrój
Strachocin
167a01, b01

Stronie Lasy
Stronie Śląskie
Bielice 13 m. 1 i 2
57-550 Stronie Śląskie

389/1
SW1K/00050378/4
SR w Kłodzku
1316

dwa lokale mieszkalne
w budynku dwurodzinnym,
zasiedlone;
budynek gospodarczy

3.

Przemków
Przemków
4cx, dx

Szklarki
Przemków
Szklarki 5/6
59-170 Przemków

272/7
LE1G/00055164/8
SR w Głogowie
4377
(udział 957/10000)

samodzielny lokal
mieszkalny
w budynku
sześciorodzinnym,
zasiedlony;
dwa pomieszczenia
przynależne
w budynkach
gospodarczych

4

Oleśnica Śląska
Twardogóra
215j (część)

Sokołowice
Oleśnica
Sokołowice 49
56-400 Oleśnica

567/1
WR1E/00049859/5
SR w Oleśnicy
1554

budynek
mieszkalno-gospodarczy,
jednorodzinny,
zasiedlony

5.

Głogów
Duża Wólka
32m

Rzeczyca
Grębocice
Rzeczyca 47
59-150 Grębocice

704
KW 36270
SR w Głogowie
1671

budynek mieszkalny
w zabudowie
bliźniaczej,
zasiedlony; budynek
gospodarczy

6.

Milicz
Milicz
11n (część)

Milicz
Milicz
ul. Pszczela 9A/1, 9A/2, 9B,
9D1/1, 9D/2, 9C,
11A/1, 11A/2, 11B, 11C/1,
11D/1, 11D/2
56-300 Milicz

43/13
WR1M/00021606/3
SR w Miliczu
6427

12 lokali
mieszkalnych
w dwóch budynkach
sześciorodzinnych,
zasiedlone;
pięć budynków
gospodarczych,
instalacja
kanalizacyjna,
droga wewnętrzna

Zatwierdzam:
Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
ZASTĘPCA DYREKTORA GENERALNEGO
DS. GOSPODARKI LEŚNEJ
mgr inż. Jan Szramka

Warszawa, 2 maja 2012 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Wrocław
Lp.
1.

Nazwa nadleśnictwa,
obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.
Świeradów
Świeradów
251 l

Nazwa obrębu
ewidencyjnego,
gmina,
adres nieruchomości
4 – Świeradów Zdrój
Świeradów Zdrój
ul. Cicha 12
59-850 Świeradów Zdrój

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,
Sąd Rejonowy,
pow. działki (m2)
51/251
JG1S/00021545/1
SR w Lwówku Śląskim
664

Rodzaj zabudowy
i sposób
zagospodarowania
budynek jednorodzinny,
zasiedlony

Dokończenie tabeli na str. 53

52

BILP 06/2012

Dokończenie tabeli ze str. 52

Lp.

Nazwa nadleśnictwa,
obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

2.

Świeradów
Świeradów
251j

3.

Wołów
Dębno
123k

4

Oleśnica Śląska
Grochowo
162j cz.

Nazwa obrębu
ewidencyjnego,
gmina,
adres nieruchomości
4 – Świeradów Zdrój
Świeradów Zdrój
ul. Cicha 4
59-850 Świeradów Zdrój
Wołów
Wołów
al. Niepodległości 12
56-100 Wołów
Grochowa
Zawonia
Grochowa 19
55-106 Zawonia

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,
Sąd Rejonowy,
pow. działki (m2)
47/251
JG1S/00021545/1
SR w Lwówku Śląskim
722
44/123
WR1L/00019417/3
SR w Wołowie
750
848/2
WR1W/00023773/6
SR w Trzebnicy
1182

Rodzaj zabudowy
i sposób
zagospodarowania
budynek jednorodzinny,
zasiedlony
budynek jednorodzinny
z garażem,
zasiedlony
budynek jednorodzinny,
zasiedlony;
budynek gospodarczy,
kocioł c.o.

Zatwierdzam:
Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
ZASTĘPCA DYREKTORA GENERALNEGO
DS. GOSPODARKI LEŚNEJ
mgr inż. Jan Szramka

Warszawa, 8 maja 2012 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Wrocław

Lp.

Nazwa nadleśnictwa,
obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu
ewidencyjnego,
gmina,
adres nieruchomości
0002
Kowary
ul. Bukowa 47a/1
58-530 Kowary

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,
Sąd Rejonowy,
pow. działki (m2)
469/1
JG1J/00052920/2
SR w Jeleniej Górze
1554
udział 7230/10000

1.

Śnieżka
Kowary
200j99

2.

Śnieżka
Kowary
200j99

0002
Kowary
ul. Bukowa 47a/2
58-530 Kowary

469/1
JG1J/00052920/2
SR w Jeleniej Górze
1554
udział 2770/10000

3.

Śnieżka
Śnieżka
95m

Borowice
Podgórzyn
Borowice 1/1
58-562 Podgórzyn

237/1
JG1J/00050405/2
SR w Jeleniej Górze
1200
udział 7145/10000

4

Śnieżka
Śnieżka
95m

Borowice
Podgórzyn
Borowice 1/2
58-562 Podgórzyn

237/1
JG1J/00050405/2
SR w Jeleniej Górze
1200
udział 2855/10000

Warszawa, 9 maja 2012 r.
BILP 06/2012

Rodzaj zabudowy
i sposób
zagospodarowania
samodzielny lokal
mieszkalny w budynku
dwurodzinnym, zasiedlony;
budynek gospodarczy,
szopa, udział
w przydomowej oczyszczalni
ścieków i ogrodzeniu
samodzielny lokal
mieszkalny w budynku
dwurodzinnym, zasiedlony;
szopa, udział
w przydomowej oczyszczalni
ścieków i ogrodzeniu
samodzielny lokal
mieszkalny w budynku
dwurodzinnym, zasiedlony;
pomieszczenie przynależne
w budynku gospodarczym,
udział
w przyłączu wodociągowym
samodzielny lokal
mieszkalny w budynku
dwurodzinnym, zasiedlony;
pomieszczenie przynależne
w budynku gospodarczym,
udział
w przyłączu wodociągowym

Zatwierdzam:
Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
ZASTĘPCA DYREKTORA GENERALNEGO
DS. GOSPODARKI LEŚNEJ
mgr inż. Jan Szramka
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NIERUCHOMOŚCI ZBYWANE I NABYWANE
przez Skarb Państwa – Lasy Państwowe

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Toruń
Nadleśnictwo Dąbrowa
Zgodnie z Zarządzeniem nr 23 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie dokonywania zamian
nieruchomości na podstawie przepisów art. 38e ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (ZS/GI-D-214/4/2009), ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem nr 32 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 15 lipca 2011 r. (ZS/GI-D-2141-25/10-11), Nadleśnictwo
Dąbrowa (RDLP Toruń) informuje o zamiarze przeprowadzenia transakcji zamiany nieruchomości między Nadleśnictwem Dąbrowa
i osobą fizyczną.
Informacja o zamiarze transakcji zamiany z dnia 27 kwietnia 2012 r.
Nieruchomość zbywana przez Lasy Państwowe

Data zgody
na zamianę

13.12.2011 r.

adres leśny

adres administracyjny

kategoria
użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

12-04-2-14-341A-dx
12-04-2-14-341A-fx
12-04-2-14-341A~g

04-14-095-0017
dz. 3341/24

R VI
B
dr

0,38

66 263

Nieruchomość nabywana przez Lasy Państwowe
właściciel

adres administracyjny

kategoria
użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

osoba fizyczna

04-14-095-0017
dz. 42/21

R VI

0,4368

63 864

Nadleśniczy
Artur Karetko

Dąbrowa, 27 kwietnia 2012 r.
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Wrocław
Nadleśnictwo Złotoryja

Nadleśnictwo Złotoryja (RDLP Wrocław) informuje, że posiada zgodę Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu (znak sprawy: ZZ-2141-143-2/11/12) z 25 kwietnia 2012 r. na zamianę gruntów z Gminą Wojcieszów.
Informacja o zamiarze transakcji zamiany z dnia 25 kwietnia 2012 r.
Nieruchomość zbywana przez Lasy Państwowe

Data zgody
na zamianę

25.04.2012 r.

adres leśny

adres administracyjny

kategoria
użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

13-30-2-12-302 g,h,i
Nadleśnictwo Złotoryja
obręb leśny Świerzawa
leśnictwo Wojcieszów Dolny

02-26-011-0002
powiat złotoryjski
gmina Wojcieszów
obręb ewidencyny 2

Ps V,R IVa

1,79

100,20

Nieruchomość nabywana przez Lasy Państwowe
właściciel

adres administracyjny

kategoria
użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

Gmina Wojcieszów

02-26-011-0002
powiat złotoryjski
gmina Wojcieszów
obręb ewidencyny 3

Ls IV

1,02

98,60

Złotoryja, 25 kwietnia 2012 r.
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Nadleśniczy
mgr inż. Jacek Kramarz
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OGŁOSZENIA
***
Nadleśnictwo Torzym (RDLP Zielona Góra) informuje o
kradzieży 74 płytek do znakowania drewna. Skradzione płytki
miały następujące numery: 6390, 7001, 6380, od 6620 do
6670, od 6672 do 6683, od 6685 do 6687, od 6691 do 6693,
6695, od 6700 do 6701, 6896. Adres leśny: 141309.
Płytki o ww. numerach zostały wykorzystane do oznakowania drewna św o cechach wg KJW S4 (poz. 1, poz. 2), db S4
(poz. 3) oraz św W0 (poz. od 4 do 10).
Nadleśniczy
mgr inż. Michał Poklewski-Koziełł

***
Zgodnie z Zarządzeniem nr 59 Dyrektora Generalnego
Lasów Państwowych z dnia 27 listopada 1998 r. w sprawie
wprowadzenia legitymacji służbowych dla pracowników Służby
Leśnej w Lasach Państwowych Nadleśnictwo Dukla (RDLP
Krosno) unieważnia zagubioną legitymację służbową nr 3/2010
wydaną 19 października 2010 r. na nazwisko Łukasza Lorenca
– podleśniczego.

Krosno, 27 kwietnia 2012 r.

p.o. Nadleśniczego
mgr inż. Zbigniew Żywiec

Torzym, 16 kwietnia 2012 r.

***
Zgodnie z Zarządzeniem nr 59 Dyrektora Generalnego
Lasów Państwowych z dnia 27 listopada 1998 r. w sprawie
wprowadzenia legitymacji służbowych dla pracowników Służby
Leśnej w Lasach Państwowych Nadleśnictwo Kalisz (RDLP
Poznań) unieważnia zagubioną legitymację służbową nr 25
wydaną dnia 11 stycznia 1999 r. na nazwisko Jarosława Małolepszego.

Kalisz, 23 kwietnia 2012 r.

BILP 06/2012

Nadleśniczy
mgr inż. Wiesław Chojnacki

***
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu
informuje o kradzieży 41 płytek do cechowania drewna poprzez
wyjęcie z zaprzychodowanego drewna sosnowego wielkowymiarowego w Nadleśnictwie Wałbrzych (132809), leśnictwie
Biały Kamień. Numery płytek: 42786–42790, 42792–42810.
Sprawców kradzieży nie ustalono. W wypadku ujawnienia
skradzionych płytek proszę o ich konfiskatę i przekazanie do
Nadleśnictwa Wałbrzych.

Wrocław, 16 maja 2012 r.

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji
Lasów Państwowych we Wrocławiu
Grzegorz Pietruńko
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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. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3, 02-362 Warszawa,
tel. 22 822 49 31, e-mail: echa.lesne@cilp.lasy.gov.pl, glos.lasu@cilp.lasy.gov.pl

CENNIK REKLAM

Obowiązuje od 1 stycznia 2012 roku
„Biuletyn Informacyjny LP”

„Głos Lasu”

Wymiar pisma: 205x285 plus spady po 5 mm
Rodzaj reklamy

Cała kolumna

Wymiary [mm]

205x285 + po 5

205x190, 117x245
+ po 5

Moduł 2/3

Moduł 1/2

205x142 + po 5

Cena
zł netto
+23% VAT

Miejsce

Cena
zł netto
+23% VAT
1800

4. strona okładki

2500

wewnątrz numeru

1500

3. strona okładki

1000

4. strona okładki

1300

wewnątrz numeru

800

1/4 kolumny

wewnątrz numeru

500

1/8 kolumny

wewnątrz numeru

300

2200

1/16 kolumny

wewnątrz numeru

200

1700

Okładki w biuletynie w kolorze zielono-białym
Pismo czarno-białe

3500

3. strona okładki

3500

4. strona okładki

4000

wewnątrz numeru

3200

wewnątrz numeru

2200

2. strona okładki

1800

3. strona okładki

1800

4. strona okładki
wewnątrz numeru

Moduł 1/3

117x120; 56x245; 205x95

wewnątrz numeru

1100

Moduł 1/4

122x95; 60x190

wewnątrz numeru

900

Moduł 1/6

56x120

wewnątrz numeru

600

Moduł 1/12

28x120

wewnątrz numeru

300

Artykuł
promocyjny

tekst + zdjęcie

1/2 kolumny

3000

Wkładki dostarczone przez zamawiającego*)
*)

Cała kolumna
205x285
Wymiar zadruku kolumny
190x250

Miejsce
3. strona okładki

2. strona okładki

1 kolumna

Rodzaj reklamy

0,60 zł za szt..

waga do 50 g (w wypadku cięższych wkładek cena do negocjacji)

„Echa Leśne”
Wymiar pisma: 210x255 plus spady po 5 mm
Rodzaj ogłoszenia

Miejsce
4. strona okładki

4000

wewnątrz numeru

3200

1/3 kolumny

4. strona okładki
wewnątrz numeru
wewnątrz numeru

2200
1700
1100

1/4 kolumny

wewnątrz numeru

900

1/6 kolumny

wewnątrz numeru

600

1/12 kolumny

wewnątrz numeru

300

1 kolumna

3000

Cała kolumna
1/2 kolumny

Artykuł
promocyjny
(tekst + zdjęcie)

Wkładki dostarczone przez zamawiajacego*)
*)

Cena
zł netto
+23% VAT

0,80 zł za szt.

Przygotowanie reklam
Pliki z rozszerzeniem:
*.eps, *.ai ( Adobe Illustrator), *.jpg, *.tiff, *.cdr (Corel),
kolory CMYK lub PANTONE,
czcionki zamienione na krzywe,
rozdzielczość 300 dpi przy zachowanych wymiarach reklamy.
Kontakt: Jolanta Stankiewicz,
tel.: 22 822 49 31, w. 517, fax: 22 823 96 79,
e-mail: jolanta.stankiewicz@cilp.lasy.gov.pl
CILP, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r nr 3, 02-362 Warszawa

waga do 50 g (w wypadku cięższych wkładek cena do negocjacji)

Skład i łamanie: ORWLP w Bedoniu, Nowy Bedoń, ul. Sienkiewicza 19, tel.: 42 677 25 24, fax: 42 677 25 23
Druk: Zakłady Graficzne MOMAG SA, ul. Farbiarska 28/32, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, tel.: 44 739 49 79, fax: 44 739 49 78
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