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AKTY NORMATYWNE DYREKTORA GENERALNEGO
LASÓW PAŃSTWOWYCH
ZARZĄDZENIA DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
(od 9 sierpnia 2014 r. do 9 września 2014 r.)

l

l

l

l

l

l

l

l

l

Zarządzenie nr 49 z dnia 22 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany zasad planowania i rozliczania kosztów prac urządzania lasu
(ZU-7019-47/2014)
Zarządzenie nr 50 z dnia 2 września 2014 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. przygotowania stanowiska dla Dyrektora
Generalnego Lasów Państwowych dotyczącego jednolitego sposobu postępowania jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych
w zakresie obowiązku usuwania drzew i krzewów – nałożonego Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r.
w sprawie wymagań z zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej
i wykonania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów
przeciwpożarowych (Dz. U. Nr 153, poz. 955), zmienionego Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 15 marca 2013 r. (Dz. U. 2013, poz. 435) w zakresie wycinki drzew i krzewów w odległości 15 m od osi skrajnego toru kolejowego, a także w związku z przepisem art. 56 ustawy o transporcie kolejowym (210-46-1/2014)
Zarządzenie nr 51 z dnia 8 września 2014 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. wdrożeń i rozwoju informatycznych
narzędzi biznesowych Lasów Państwowych (OI-021-9/14)
Zarządzenie nr 52 z dnia 8 września 2014 r. w sprawie testowania programów użytkowych SILP i innych programów w jednostkach
testowych Lasów Państwowych (OI-021-11/14)
Zarządzenie nr 53 z dnia 8 września 2014 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. serwisu technicznego Systemu Informatycznego Lasów Państwowych (OI-021-10/14)
Zarządzenie nr 54 z dnia 8 września 2014 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. serwisu merytorycznego Systemu Informatycznego Lasów Państwowych (OI-021-8/14)
Zarządzenie nr 55 z dnia 8 września 2014 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego do spraw aplikacji mobilnych oraz informatyzacji stanowiska leśniczego (OI-021-7/14)
Zarządzenie nr 56 z dnia 9 września 2014 r. zmieniające Zarządzenie nr 81 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 9 listopada 2012 roku w sprawie wprowadzenia oferty minimalnej na sprzedaż polowań i trofeów w ośrodkach hodowli zwierzyny Lasów
Państwowych (ZŁ-751-9/2014)
Zarządzenie nr 57 z dnia 9 września 2014 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego do opracowania koncepcji oraz sposobów
wdrażania procedur podnoszących efektywność sprzedaży dziczyzny pozyskanej w ośrodkach hodowli zwierzyny Lasów Państwowych
(ZŁ-0337-8/2014)
DECYZJE DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
(od 9 sierpnia 2014 r. do 10 września 2014 r.)

l

l

l

Decyzja nr 49 z dnia 9 września 2014 r. w sprawie zlecenia Instytutowi Badawczemu Leśnictwa w Sękocinie Starym realizacji tematu
badawczego pt.: „Określenie przyczyn zamierania modrzewia oraz postępowanie hodowlano-ochronne w zamierających drzewostanach” (OR-5011- 69-3/14)
Decyzja nr 50 z dnia 10 września 2014 r. w sprawie Regulaminu sprzedaży ofertowej w Portalu Leśno-Drzewnym dla przedsiębiorców
realizujących nowe inwestycje na 2015 rok oraz zasad i terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w procedurze sprzedaży ofertowej w Portalu Leśno-Drzewnym dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na 2015 rok (GM-900-5/14)
Decyzja nr 51 z dnia 10 września 2014 r. w sprawie przeprowadzenia weryfikacji funkcjonowania inwestycji, które zostały zgłoszone
przez przedsiębiorców i przyjęte do procedur sprzedaży dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na rok 2013 i 2014 r.
(GM-900-6/14)
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ZARZĄDZENIE NR 49
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 22 sierpnia 2014 r.
w sprawie zmiany zasad planowania i rozliczania kosztów prac urządzania lasu
ZU-7019-47/2014
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 z późn.
zm.) 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. W załączniku nr 1 do Zarządzenia nr 41 DGLP z dnia 7 maja
2012 roku w sprawie zasad planowania i rozliczania kosztów
urządzania lasu, paragraf 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) szacunkowe koszty prac urządzania lasu (szacunkowa
wartość zamówienia – kwota netto) – koszt robót urządzeniowych określany z uwzględnieniem pracochłonności prac urządzeniowych określonej według załącznika nr 3 do niniejszego
zarządzenia oraz wytycznych Dyrektora Generalnego LP

w sprawie projektowania kosztów prac gospodarki leśnej do
prowizorium planu finansowo-gospodarczego PGL LP. Szacunkowa wartość zamówienia przyjęta w planie finansowo-gospodrczym PGL LP oznacza kwotę, jaką dyrektor Regionalnej Dyrekcji
LP zamawiający usługi urządzania lasu może przeznaczyć na
realizację zamówienia w rozumieniu przepisów ustawy Prawo
zamówień publicznych”.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
							
				
							
DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
mgr inż. Adam Wasiak

ZARZĄDZENIE NR 50
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 2 września 2014 r.
w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. przygotowania stanowiska
dla Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
dotyczącego jednolitego sposobu postępowania jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych
w zakresie obowiązku usuwania drzew i krzewów
– nałożonego Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r.
w sprawie wymagań z zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów,
elementów ochrony akustycznej i wykonania robót ziemnych
w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon
odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych (Dz. U. Nr 153, poz. 955), zmienionego
Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 15 marca 2013 r. (Dz. U. 2013, poz. 435) w zakresie wycinki drzew i krzewów
w odległości 15 m od osi skrajnego toru kolejowego, a także w związku z przepisem art. 56 ustawy o transporcie kolejowym
(210-46-1/2014)
Na podstawie art. 33 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:

3) Aldona Perlińska, naczelnik Wydziału Ochrony Lasu DGLP;
4) Marek Kmiecik, zastępca dyrektora ds. gospodarki leśnej
RDLP we Wrocławiu;
5) Janusz Sęk, inspektor Lasów Państwowych;
6) Marek Ratyński, radca prawny DGLP;
7) Maciej Kiesler, radca prawny RDLP w Katowicach;
8) Wiesław Drożdża, radca prawny RDLP w Toruniu.

§1
Powołuję zespół zadaniowy (wspólnie z przedstawicielami PKP
PLK S.A.), zwany dalej zespołem, w składzie:
1) Bogdan Gieburowski, zastępca dyrektora ds. gospodarki
leśnej RDLP w Katowicach – przewodniczący zespołu;
2) Sławomir Sawicki, naczelnik Wydziału Stanu Posiadania DGLP;

§2
Celem pracy zespołu jest:
1. Analiza obowiązujących przepisów prawnych i innych uregulowań (m.in. posiadanych opinii prawnych) dotyczących
obowiązku usuwania drzew i krzewów wynikającego z ww.
rozporządzenia oraz innych aktów prawnych.
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2. Wypracowanie uzgodnionego z przedstawicielami PKP PLK S.A.
stanowiska w zakresie wycinki drzew i krzewów zagrażających
bezpieczeństwu linii kolejowych ze szczególnym uwzględnieniem:
a) ustalenia podmiotu zobowiązanego do usuwania drzew
i krzewów;
b) ustalenia obowiązku wypłacania przez PKP PLK S.A odszkodowania nadleśnictwom;
c) w przypadku ustalenia takiego obowiązku wypracowanie
jednolitych zasad naliczania i wypłacania nadleśnictwom
odszkodowania, o którym mowa w art. 56 ust. 2 ustawy
o transporcie kolejowym;
d) wypracowania zasad i sposobu inwentaryzacji gruntów
w zarządzie nadleśnictw (powierzchni w odległości 15 m),
w szczególności w przypadku powierzchni nietypowych
(skarpy, tereny górskie).
3. Przestawienie sprawozdania z pracy zespołu i przyjętego stanowiska (projektu zasad postępowania) do akceptacji Dyrektorowi
Generalnemu Lasów Państwowych.
§3
1. Przewodniczący zespołu odpowiada za organizację pracy oraz
terminową realizację zadań.
2. Przewodniczący zespołu może włączyć do prac zespołu innych
pracowników, zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych PGL
LP, za zgodą kierowników danych jednostek organizacyjnych.
3. Przewodniczący zespołu (lub upoważniona przez niego osoba)
ustala skład przedstawicieli PKP PLK SA oraz zasady uczestnictwa w pracy zespołu.

4. Przewodniczący zespołu jest upoważniony do zbierania informacji mających związek z pracami zespołu i zwracania się do
kierowników jednostek organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe w sprawach związanych z
pracami zespołu.
5. Przewodniczący zespołu wnioskuje do Dyrektora Generalnego
Lasów Państwowych o zwrot kosztów przejazdu na posiedzenia
zespołu zapraszanym ekspertom.
6. Posiedzenia zespołu odbywają się z oderwaniem od pracy
członków zespołu.
§4
Termin zakończenia prac zespołu (pisemne sprawozdanie
z pracy i projekt zasad postępowania) ustala się na dzień 28 listopada 2014 r.
§5
Koszty przejazdów na posiedzenie uczestników zespołu pokrywają jednostki organizacyjne Lasów Państwowych będące pracodawcami członków zespołu, a koszty pozostałe (zakwaterowania i
wyżywienia) pokrywa Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych
§6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
mgr inż. Adam Wasiak

ZARZĄDZENIE NR 51
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 8 września 2014 r.
w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. wdrożeń i rozwoju
informatycznych narzędzi biznesowych Lasów Państwowych
OI-021-9/14
Na podstawie art. 33 ust. 1 i ust. 3 pkt 1a i 3 Ustawy z dnia 28
września 1991 r. o lasach (tekst jednolity z 2011 r. 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, zarządzam, co następuje:
§1
1. Powołuję zespół zadaniowy ds. wdrożeń i rozwoju informatycznych narzędzi biznesowych Lasów Państwowych, zwany dalej
Zespołem, w składzie:
a) przewodniczący: Modest Winkowski – RDLP Poznań;
b) członkowie:
– Krystyna Magiera – DGLP,
– Elżbieta Filochowska – DGLP,
– Hubert Kowalczyk – RDLP Szczecin,
– Jan Filoda – Nadleśnictwo Krucz,
– Krzysztof Matuszak – Nadleśnictwo Pniewy,
– Teresa Lach – ZILP,
– Michał Cofalski – ZILP.
2. Koordynatorem prac Zespołu ustanawiam Katarzynę Osińską
z DGLP.
BILP 10/2014

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)

§2
Do zadań Zespołu należy:
realizacja zadań wskazanych przez naczelnika Wydziału Informatyki DGLP w zakresie wykorzystania technologii Web Intelligence w Lasach Państwowych;
konserwacja i modyfikacja istniejących raportów w Business
Objects (BO) wytworzonych przez Zespół;
tworzenie nowych raportów w środowisku BO na podstawie
zlecenia Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, którego
elementem jest dokumentacja analityczna;
konserwacja, modyfikacja i rozwój kokpitów menedżerskich na
podstawie zlecenia Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, którego elementem jest dokumentacja analityczna;
przeprowadzanie testów wewnętrznych tworzonych przez
Zespół raportów i kokpitów;
opracowanie i konserwacja dokumentacji użytkownika związanych z raportami i kokpitami tworzonymi przez Zespół;
obsługa zgłoszeń w Systemie Zgłoszeń Błędów i Modyfikacji
SILP w zakresie portali BO i innym zgodnie z zakresem realizowanych zadań po uzyskaniu zgody przez przewodniczącego
Zespołu;
wspomaganie Zakładu Informatyki Lasów Państwowych w procesie
informatyzacji Lasów Państwowych w trakcie tworzenia nowych
rozwiązań;
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9) wspomaganie Zakładu Informatyki Lasów Państwowych w
procesie opracowywania dokumentacji analitycznej do modyfikacji i tworzenia Światów Obiektów w Lokalnym i Centralnym
Systemie Raportowania;
10) wspomaganie Zakładu Informatyki Lasów Państwowych w
procesie wdrożeniowym poprzez opracowywanie odpowiednich procedur dla jednostek testowych oraz udział w testach
przedwdrożeniowych i eksploatacyjnych nowych/zmodyfikowanych Światów Obiektów oraz oprogramowania związanego
z raportami w BO;
11) wspieranie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w zakresie
wykorzystania Centralnego Systemu Raportowania w BO;
12) prowadzenie szkoleń centralnych w zakresie tworzenia
raportów w BO;
13) wykonywanie oceny dokumentacji technicznej, dokumentacji
analitycznej i instrukcji użytkownika przygotowanych przez
wykonawców oprogramowania w zakresie rozwiązań opartych
na BO;
14) techniczno-ekonomiczna ocena wdrażanych rozwiązań;
15) zgłaszanie własnych rozwiązań, mających na celu usprawnienie działania SILP i podnoszenie jego funkcjonalności.
§3
W swoich pracach Zespół współdziała bezpośrednio z innymi
zespołami zadaniowymi powołanymi stosownymi zarządzeniami
Dyrektora Generalnego LP oraz z wydziałami merytorycznymi
Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.
§4
1. Przewodniczący Zespołu:
1) przydziela zadania i rozlicza z jego realizacji członków
Zespołu;
2) odpowiada za organizację pracy Zespołu;
3) organizuje spotkania robocze związane z realizacją zadań
Zespołu;
4) włącza do prac Zespołu, w charakterze doradców i konsultantów, innych ekspertów oraz pracowników jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, za zgodą kierowników
jednostek;
5) składa bieżące sprawozdania z postępu prac Zespołu na
żądanie naczelnika Wydziału Informatyki DGLP;
6) składa Dyrektorowi Generalnemu Lasów Państwowych
półroczne sprawozdanie (w terminach odpowiednio do końca
lipca i do końca stycznia) z postępu prac Zespołu.
2. Koordynator Zespołu:
1) współpracuje z przewodniczącym Zespołu w kierunku wykonania nałożonych na niego zadań;
2) wspomaga przewodniczącego Zespołu w zakresie organizacji spotkań roboczych, sesji wspólnych oraz organizacji
prac Zespołu;
3) uczestniczy w pracach Zespołu.
§5
1. Wymagane w § 11 ust 5 w załączniku do regulaminu organizacyjnego Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych porozumienie
w sprawie zasad udziału pracowników spoza Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w pracach Zespołu uznaje się za
spełnione z mocy niniejszego zarządzenia.
2. Przewodniczący i członkowie Zespołu otrzymują dodatkowe
wynagrodzenie za wykonywanie, poza godzinami pracy i terminami spotkań roboczych, określonych zadań rzeczowych. Wynagrodzenie jest wypłacane na podstawie umowy zlecenia,
zawartej w imieniu Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
przez kierowników jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, zatrudniających członków Zespołu.
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3. Szczegółowe kryteria wynagradzania i wydatków dotyczących
kosztów podróży uzgadnia z kierownikami jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych będących przełożonymi pracowników wymienionych w § 1, w imieniu Dyrektora Generalnego
Lasów Państwowych, naczelnik Wydziału Informatyki DGLP.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 2, nie przysługuje
członkom Zespołu, będącym pracownikami Dyrekcji Generalnej
Lasów Państwowych lub Zakładu Informatyki Lasów Państwowych.
§6
Kierownicy jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych
zatrudniających członków Zespołu zapewniają właściwą organizację pracy w celu umożliwienia im realizacji zadań.
§7
Naczelnik Wydziału Informatyki Dyrekcji Generalnej Lasów
Państwowych, na wniosek przewodniczącego Zespołu, udostępnia
członkom Zespołu kody źródłowe systemu informatycznego Lasów
Państwowych i bazy danych odpowiednich jednostek LP w zakresie niezbędnym do realizacji zadań nałożonych na Zespół oraz
udziela wszelkiego niezbędnego wsparcia w zakresie wyposażenia
technicznego członków Zespołu.
§8
1. Spotkania robocze, o których mowa w § 4, na wniosek przewodniczącego Zespołu (w uzgodnieniu z naczelnikiem Wydziału
Informatyki DGLP), zwołuje Dyrektor Generalny Lasów Państwowych.
2. W okresach pomiędzy spotkaniami roboczymi niezbędne prace
realizowane są zdalnie w miejscu zatrudnienia lub miejscu
zamieszkania.
§9
Koszt funkcjonowania Zespołu jest uwzględniony w planie finansowo-gospodarczym Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych
oraz w planach finansowo-gospodarczych jednostek organizacyjnych członków Zespołu. Jego poziom określa naczelnik Wydziału
Informatyki DGLP w uzgodnieniu z naczelnikiem Wydziału Analiz
Ekonomicznych i Planowania DGLP.
§ 10
Termin zakończenia prac Zespołu ustalam na 31 grudnia 2016 r.
§ 11
Traci moc Zarządzenie nr 6 Dyrektora Generalnego Lasów
Państwowych z dnia 4 stycznia 2013 r. w sprawie powołania
zespołu zadaniowego ds. tworzenia raportów Lasów Państwowych
(EI-021-1-4/13).
§ 12
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
mgr inż. Adam Wasiak
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ZARZĄDZENIE NR 52
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 8 września 2014 r.
w sprawie testowania programów użytkowych SILP i innych programów
w jednostkach testowych Lasów Państwowych
OI-021-11/14
Na podstawie art. 33 ust. 1 i ust. 3 pkt 1a i 3 Ustawy z dnia 28
września 1991 r. o lasach (tekst jednolity z 2011 r., Dz. U. Nr 12,
poz. 59 z późn. zm.) i § 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
Słownik pojęć
Wprowadzam słownik pojęć obowiązujący w niniejszym zarządzeniu:
1) program użytkowy SILP – oprogramowanie stanowiące wyodrębniony funkcjonalnie element systemu informatycznego Lasów
Państwowych;
2) testowanie programu użytkowego SILP – należy przez to rozumieć praktyczne sprawdzenie zgodności założonych i uzyskanych wyników w procesie przetwarzania danych z zastosowaniem programu użytkowego, mającego być elementem składowym SILP, polegające na przeprowadzeniu ściśle
zdefiniowanych procedur testowych wraz z oceną przydatności
oprogramowania;
3) jednostka testowa – wytypowana do przeprowadzania testowania programów użytkowych SILP i innego oprogramowania –
jednostka organizacyjna Lasów Państwowych;
4) procedura testowa – precyzyjnie zdefiniowane postępowanie,
określające sposób prowadzenia testu, ze szczególnym wskazaniem obszarów programu użytkowego, wymagającego
dokładnego sprawdzenia poprawności działania i prawidłowości
otrzymywanych wyników zastosowanych w programie procesów;
5) wdrożenie testowe programu użytkowego – fizyczne zastosowanie testowanego programu użytkowego w testowej jednostce
organizacyjnej LP, polegające na sprawdzeniu nie tylko poprawności działania tego programu, lecz także na testowym dostosowaniu struktur organizacyjnych tej jednostki, zakresów czynności, regulaminu organizacyjnego, regulaminu pracy, schematu
kontroli i innych dokumentów regulujących zasady działania
jednostki testowej;
6) wdrożenie produkcyjne oprogramowania użytkowego – przekazanie pozytywnie wdrożonego testowo programu użytkowego
do stosowania w pozostałych jednostkach organizacyjnych LP, z
wykorzystaniem wyników pracy jednostek testowych w zakresie
zmian organizacyjnych tych jednostek, a spowodowanych wdrożeniem testowym programu;
7) inne oprogramowanie – gotowe oprogramowanie użytkowe
dostępne ogólnymi kanałami dystrybucji, posiadające licencję,
instrukcję obsługi, określoną minimalną konfigurację sprzętową,
system pomocy technicznej.
§2
Organizacja testowania
1. Programy użytkowe SILP przed wdrożeniem produkcyjnym w
jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych poddawane
są procedurze testowania programu użytkowego SILP.
2. Polecenie wykonania testowania programu użytkowego SILP
zleca do jednostki testowej Dyrektor Generalny Lasów Państwowych w uzgodnieniu z Dyrektorem ZILP.
3. Za organizację przeprowadzenia procedury testowania
programu użytkowego SILP w jednostce testowej odpowieBILP 10/2014

dzialny jest kierownik komórki organizacyjnej jednostki
nadrzędnej, właściwością której jest wdrażanie i upowszechnianie informatyki.
4. Za właściwy przebieg procedury testowej programu użytkowego
SILP w jednostce testowej oraz rzetelność wyników odpowiedzialny jest kierownik jednostki testowej.
5. Inne oprogramowanie, nie będące elementem SILP, kupowane
w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych wymaga
uzyskania pozytywnej opinii kierownika komórki organizacyjnej
jednostki nadrzędnej, której właściwością jest prowadzenie
zagadnień informatycznych.
6. Na wniosek kierownika komórki wymienionego w § 2 ust 5
złożony do Dyrektora Generalnego inne oprogramowanie może
być przekazane do testowania w jednostce testowej.

1.

2.
3.
4.
5.

§3
Proces testowania
Proces testowania programu użytkowego SILP obejmuje następujące fazy:
1) przejęcie przez ZILP od producenta programu wraz z opracowaną procedurą testową, dokumentacją techniczną i instrukcją
użytkownika;
2) zatwierdzenie przez ZILP procedury testowej lub jej zmodyfikowanie;
3) opracowanie przez ZILP harmonogramu testowania;
4) opracowanie przez ZILP wzoru protokołu testów;
5) przeprowadzenie przez ZILP (jeśli są potrzebne) szkolenia
pracowników jednostek testowych wraz z przekazaniem
niezbędnych dokumentów (program użytkowy, dokumentacja analityczna, dokumentacja techniczna, instrukcja użytkownika, procedura testowa, harmonogram testowania);
6) przekazanie przez ZILP programu użytkowego SILP do
jednostek testowych, zgodnie z § 2 ust. 2;
7) przeprowadzenie testów, oceny dokumentacji analitycznej,
dokumentacji technicznej i instrukcji użytkownika w każdej
jednostce testowej;
8) zdefiniowanie wyników testów i sporządzenie protokołu
z testów programu użytkowego SILP w każdej jednostce
testowej.
Test programu użytkowego SILP w jednostce testowej przeprowadzany jest na danych rzeczywistych tej jednostki.
Protokół z testu programu użytkowego SILP musi zawierać
wykaz proponowanych zmian organizacyjnych, związanych
z wdrożeniem programu w danej jednostce testowej.
Proces testowania innego oprogramowania, o którym mowa
w § 2 ust. 5, ogranicza się do wykonania testów i oceny jego
przydatności.
Protokół z testu zatwierdzony przez kierownika jednostki
testowej przekazywany jest:
1) do zlecającego za pośrednictwem właściwego dyrektora
RDLP,
2) do ZILP w wersji elektronicznej.

§4
Wyniki testowania
1. Pozytywny wynik testu programu użytkowego SILP jest
podstawą do podjęcia decyzji o jego wdrożeniu produkcyjnym.
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2. Negatywny wynik testu programu użytkowego SILP, o którym
mowa w § 3, wyklucza możliwość wdrożenia produkcyjnego
danego oprogramowania użytkowego w jednostkach organizacyjnych LP.
§5
Jednostki testowe
1. Wyznaczonymi jednostkami testowymi są:
Lp.

Nr jednostki

RDLP

Jednostka

1.

10-71

Szczecin

Biuro RDLP

2.

10-03

Szczecin

Bogdaniec

3.

10-10

Szczecin

Goleniów

4.

04-71

Krosno

Biuro RDLP

5.

08-15

Piła

Złotów

6.

01-21

Białystok

Szczebra

7.

13-71

Wrocław

Biuro RDLP

8.

13-10

Wrocław

Jawor

9.

13-27

Wrocław

Świeradów

§6
Koszty testowania
1. Kwota przeznaczona na prowadzenie testów w każdej jednostce
testowej wynosi 60 tys. zł rocznie.
2. Koszty prowadzenia testów w nadleśnictwach uznanych za
jednostkę testową pokrywane są ze środków funduszu leśnego.
Koszty prowadzenia testów w biurze RDLP uznanym za
jednostkę testową pokrywane są ze zwiększonych kosztów
utrzymania jednostek nadrzędnych. Wysokość tych kosztów jest
zawarta w planie finansowym Lasów Państwowych.
3. W ramach przydzielonych kwot na przeprowadzenie testów, na
wniosek naczelnika Wydziału Informatyki DGLP Dyrektor Generalny Lasów Państwowych może przyznać kierownikowi
jednostki testowej raz w roku nagrodę.
§7
1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2014 r.
2. Traci moc Zarządzenie nr 55 Dyrektora Generalnego Lasów
Państwowych z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie testowania
programów użytkowych SILP (znak sprawy: EI-021-01-11/13).

2. Wykaz jednostek testowych jest aktualizowany nie rzadziej niż
co 2 lata.
3. Naczelnik Wydziału Informatyki DGLP odpowiada za organizację i udokumentowanie współpracy z jednostkami testowymi.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
mgr inż. Adam Wasiak

ZARZĄDZENIE NR 53
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 8 września 2014 r.
w sprawie powołania zespołu zadaniowego
ds. serwisu technicznego Systemu Informatycznego Lasów Państwowych
OI-021-10/14
Na podstawie art. 33 ust. 1 i ust. 3 pkt 1a i 3 Ustawy z dnia 28
września 1991 r. o lasach (tekst jednolity z 2011 r., Dz. U. Nr 12,
poz. 59 z późn. zm.) i § 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
Powołuję zespół zadaniowy ds. serwisu technicznego systemu
informatycznego (wsparcie techniczne), zwany dalej Zespołem, w
składzie:
1) przewodniczący: Witold Majsterkiewicz – DGLP;
2) członkowie:
– Andrzej Czyżyk – DGLP,
– Waldemar Gajek – ZILP,
– Darek Gąsiorowski – RDLP Łódź,
– Marcin Lach – RDLP Gdańsk,
– Rafał Majcher – DGLP,
– Tomasz Mankiewicz – RDLP Piła.
– Tomasz Mańkowski – RDLP Szczecin,
– Paweł Szetela – RDLP Zielona Góra.
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§2
Do zadań Zespołu należy:
1) realizacja zadań wskazanych przez naczelnika Wydziału Informatyki DGLP w zakresie serwisu technicznego Systemu Informatycznego Lasów Państwowych;
2) wspomaganie ZILP w procesie informatyzacji Lasów Państwowych w trakcie tworzenia nowych rozwiązań;
3) prowadzenie pomocy technicznej dla wszystkich jednostek LP;
4) bieżące rozwiązywanie problemów użytkowników poprzez
obsługę zgłoszeń w systemie zgłoszeń błędów i modyfikacji
SILP;
5) testowanie i współudział w tworzeniu nowych rozwiązań technicznych, w tym: programowych, systemowych i sieciowych;
6) prowadzenie szkoleń kadry informatycznej;
7) techniczno-ekonomiczna ocena wdrażanych rozwiązań;
8) bieżąca analiza działania sieci komputerowej;
9) nadzór nad bezpieczeństwem istniejącej sieci WAN oraz LAN;
10) konsultacje w zakresie planowanego zakupu sprzętu komputerowego oraz sieciowego, w tym także oprogramowania;
11) wykonywanie oceny dokumentacji technicznych przygotowanych przez dostawców i usługodawców.
BILP 10/2014

§3
W swoich pracach Zespół współdziała bezpośrednio z innymi
zespołami zadaniowymi powołanymi stosownymi zarządzeniami
Dyrektora Generalnego LP oraz z wydziałami powiązanymi merytorycznie.
§4
Przewodniczący Zespołu:
1) przydziela zadania i rozlicza z jego realizacji członków
Zespołu;
2) odpowiada za organizację pracy Zespołu;
3) organizuje spotkania robocze związane z realizacją zadań
Zespołu;
4) włącza do prac Zespołu, w charakterze doradców i konsultantów, innych ekspertów oraz pracowników jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, za zgodą kierowników
jednostek;
5) składa bieżące sprawozdania z postępu prac Zespołu na
żądanie naczelnika Wydziału Informatyki DGLP.
6) składa Dyrektorowi Generalnemu Lasów Państwowych
półroczne sprawozdanie (w terminach odpowiednio do końca
lipca i do końca stycznia) z postępu prac Zespołu.
§5
1. Wymagane w § 11, ust 5 regulaminu organizacyjnego Dyrekcji
Generalnej Lasów Państwowych (zwanej dalej DGLP) porozumienie w sprawie zasad udziału pracowników spoza DGLP w
pracach Zespołu uznaje się za spełnione z mocy niniejszego
zarządzenia.
2. Przewodniczący i członkowie Zespołu mogą otrzymywać dodatkowe wynagrodzenie za wykonywanie, poza godzinami pracy i
terminami spotkań roboczych, określonych zadań rzeczowych.
Wynagrodzenie jest wypłacane na podstawie umowy zlecenia,
zawartej w imieniu Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
przez kierowników jednostek organizacyjnych, zatrudniających
członków Zespołu.
3. Szczegółowe kryteria wynagradzania i wydatków dotyczących
kosztów podróży uzgadnia, w imieniu Dyrektora Generalnego
Lasów Państwowych, z kierownikami jednostek organizacyjnych
będących przełożonymi pracowników wymienionych w § 1,
naczelnik Wydziału Informatyki DGLP.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 2, nie dotyczy członków
Zespołu, będących pracownikami DGLP i ZILP.
§6
Kierownicy jednostek zatrudniających członków Zespołu zapewniają właściwą organizację pracy w celu realizacji zadań przez
członka Zespołu.
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§7
Naczelnik Wydziału Informatyki na wniosek przewodniczącego
Zespołu umożliwia członkom Zespołu dostęp do kodów źródłowych
Systemu Informatycznego LP, jak i pozyskanie baz danych odpowiednich jednostek LP w zakresie niezbędnym do opracowywanych tematów oraz udzieli wszelkiego niezbędnego wsparcia w
zakresie wyposażenia technicznego Zespołu.
§8
1. Sesje wspólne czy też spotkania robocze Zespołu, na wniosek
przewodniczącego Zespołu (w uzgodnieniu z naczelnikiem
Wydziału Informatyki DGLP), zwołuje Dyrektor Generalny Lasów
Państwowych.
2. W okresach pomiędzy spotkaniami roboczymi niezbędne prace
realizowane są zdalnie w miejscu zatrudnienia.
§9
Koszt funkcjonowania Zespołu jest uwzględniony w planie finansowo-gospodarczym DGLP oraz w planach finansowo-gospodarczych jednostek organizacyjnych członków Zespołu. Jego poziom
określa naczelnik Wydziału Informatyki DGLP w uzgodnieniu z
naczelnikiem Wydziału Analiz Ekonomicznych i Planowania DGLP.
§ 10
Termin zakończenia prac Zespołu ustalam na 31 grudnia 2016 r.
§ 11
Traci moc Zarządzenie nr 5 Dyrektora Generalnego Lasów
Państwowych z dnia 4 stycznia 2013 r. w sprawie powołania
zespołu zadaniowego ds. serwisu technicznego Systemu Informatycznego Lasów Państwowych oraz zarządzenia zmieniające to
zarządzenie.
§ 12
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
mgr inż. Adam Wasiak
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ZARZĄDZENIE NR 54
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 8 września 2014 r.
w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. serwisu merytorycznego
Systemu Informatycznego Lasów Państwowych
OI-021-8/14
Na podstawie art. 33 ust. 1 i ust. 3 pkt 1a i 3 Ustawy z dnia 28
września 1991 r. o lasach (tekst jednolity z 2011 r., Dz. U. Nr 12,
poz. 59 z późn. zm.) i § 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
Powołuję zespół zadaniowy ds. serwisu merytorycznego w
zakresie Systemu Informatycznego Lasów Państwowych, zwany
dalej HotLine, w następującym składzie osobowym:
1) przewodniczący: Mariusz Dobrowolski – ZILP;
2) członkowie:
– Irena Hoffer – RDLP Szczecin,
– Stanisława Linhard – Nadleśnictwo Łobez,
– Ewa Olejnik – Nadleśnictwo Gościno,
– Wojciech Górka – Nadleśnictwo Szczebra,
– Marek Jaskólski – RDLP Łódź,
– Celina Wielkowska – Nadleśnictwo Wyszków,
– Krystyna Falkowska-Flak – Nadleśnictwo Radziwiłłów,
– Jacek Krzyżanowski – Nadleśnictwo Bydgoszcz,
– Marek Zeller – Nadleśnictwo Jabłonna,
– Krzysztof Kielar – RDLP Krosno.
§2
Do zadań Zespołu należy:
1) realizacja zadań wskazanych przez naczelnika Wydziału Informatyki DGLP;
2) wspomaganie ZILP w procesie informatyzacji Lasów Państwowych w trakcie tworzenia nowych rozwiązań;
3) wspomaganie ZILP w procesie wdrożeniowym poprzez opracowywanie odpowiednich procedur dla jednostek testowych oraz
udział w testach przedwdrożeniowych i eksploatacyjnych oprogramowania lub modyfikacji SILP;
4) rozwiązywanie bieżących problemów użytkowników poprzez:
a) obsługę zgłoszeń w Systemie Zgłaszania Błędów i Modyfikacji SILP,
b) konsultacje telefoniczne i za pomocą poczty elektronicznej,
c) zdalną pomoc, na żądanie jednostki organizacyjnej LP, polegającą na analizie zapisów w bazie danych udostępnionej
członkowi HotLine poprzez sieć WAN i dedykowane narzędzie informatyczne (aplikację dostępową), dostarczane przez
Wydział Informatyki DGLP;
5) udzielanie konsultacji dla wydziałów merytorycznych DGLP w
zakresie proponowanych rozwiązań merytorycznych i analitycznych;
6) konsultacje z jednostkami organizacyjnymi LP w zakresie
bieżącej eksploatacji SILP;
7) konsultacje z jednostkami wdrażającymi SILP, szczególnie z
zakładami LP, w zakresie sposobu prowadzenia ewidencji w
SILP;
8) prowadzenie warsztatów z udziałem nauczycieli czy też użytkowników systemu w zakresie funkcjonowania SILP;
9) prowadzenie szkoleń centralnych dla instruktorów (nauczycieli)
regionalnych SILP;
10) opiniowanie wykonywanej na zlecenia LP dokumentacji użytkownika do aplikacji opracowanych na potrzeby PGL LP.
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§3
W swoich pracach Zespół współdziała bezpośrednio z innymi
zespołami zadaniowymi powołanymi stosownymi zarządzeniami
Dyrektora Generalnego LP oraz Wydziałami powiązanymi merytorycznie.
§4
Przewodniczący Zespołu:
1) realizuje zadania wskazane przez naczelnika Wydziału Informatyki DGLP;
2) przydziela zadania i rozlicza z jego realizacji członków
Zespołu;
3) odpowiada za organizację pracy Zespołu;
4) organizuje spotkania robocze związane z realizacją zadań
Zespołu;
5) włącza do prac Zespołu, w charakterze doradców i konsultantów, innych ekspertów oraz pracowników jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, za zgodą kierowników
jednostek;
6) Składa bieżące sprawozdania z postępu prac Zespołu na
żądanie naczelnika Wydziału Informatyki DGLP;
7) Składa Dyrektorowi Generalnemu Lasów Państwowych
półroczne sprawozdanie (w terminach odpowiednio do końca
lipca i do końca stycznia) z postępu prac Zespołu.
§5
1. Wymagane w § 11, ust 5 regulaminu organizacyjnego Dyrekcji
Generalnej Lasów Państwowych (zwanej dalej DGLP) porozumienie w sprawie zasad udziału pracowników spoza DGLP w
pracach Zespołu uznaje się za spełnione z mocy niniejszego
zarządzenia.
2. Przewodniczący i członkowie Zespołu mogą otrzymywać dodatkowe wynagrodzenie za wykonywanie, poza godzinami pracy i
terminami spotkań roboczych, określonych zadań rzeczowych.
Wynagrodzenie jest wypłacane na podstawie umowy zlecenia,
zawartej w imieniu Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
przez kierowników jednostek organizacyjnych, zatrudniających
członków Zespołu.
3. Szczegółowe kryteria wynagradzania i wydatków dotyczących
kosztów podróży uzgadnia, w imieniu Dyrektora Generalnego
Lasów Państwowych, z kierownikami jednostek organizacyjnych
będących przełożonymi pracowników wymienionych w § 1,
naczelnik Wydziału Informatyki DGLP.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 2, nie dotyczy członków
Zespołu, będących pracownikami DGLP i ZILP.
§6
Kierownicy jednostek zatrudniających członków Zespołu zapewniają właściwą organizację pracy w celu realizacji zadań przez
członka Zespołu.
§7
Naczelnik Wydziału Informatyki na wniosek przewodniczącego
Zespołu umożliwia członkom Zespołu dostęp do kodów źródłowych
Systemu Informatycznego LP, jak i pozyskanie baz danych odpowiednich jednostek LP w zakresie niezbędnym do opracowywanych tematów oraz udzieli wszelkiego niezbędnego wsparcia w
zakresie wyposażenia technicznego Zespołu.
BILP 10/2014

§8
1. Sesje wspólne czy też spotkania robocze Zespołu, na wniosek
przewodniczącego Zespołu (w uzgodnieniu z naczelnikiem
Wydziału Informatyki DGLP), zwołuje Dyrektor Generalny Lasów
Państwowych.
2. W okresach pomiędzy spotkaniami roboczymi niezbędne prace
realizowane są zdalnie w miejscu zatrudnienia.
§9
Koszt funkcjonowania Zespołu jest uwzględniony w planie finansowo-gospodarczym DGLP oraz w planach finansowo-gospodarczych jednostek organizacyjnych członków Zespołu. Jego poziom
określa naczelnik Wydziału Informatyki DGLP w uzgodnieniu z
naczelnikiem Wydziału Analiz Ekonomicznych i Planowania DGLP.

§ 11
Traci moc Zarządzenie nr 3 Dyrektora Generalnego Lasów
Państwowych z 4 stycznia 2013 r. w sprawie powołania zespołu
zadaniowego ds. serwisu merytorycznego Systemu Informatycznego Lasów Państwowych oraz zarządzenia zmieniające to zarządzenie.
§ 12
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
mgr inż. Adam Wasiak

§ 10
Termin zakończenia prac Zespołu ustalam na 31 grudnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 55
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 8 września 2014 r.
w sprawie powołania zespołu zadaniowego do spraw aplikacji mobilnych
oraz informatyzacji stanowiska leśniczego
OI-021-7/14
Na podstawie art. 33 ust. 1 i ust. 3 pkt 1a i 3 Ustawy z dnia 28
września 1991 r. o lasach (tekst jednolity z 2011 r., Dz. U. Nr 12,
poz. 59 z późn. zm.) i § 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. Powołuję zespół zadaniowy ds. aplikacji mobilnych oraz informatyzacji stanowiska leśniczego, zwany dalej Zespołem, w składzie:
1) przewodniczący: Artur Andrzejewski – RDLP Gdańsk;
2) członkowie:
– Przemysław Kuczyński – RDLP Szczecinek,
– Michał Fabrowski – RDLP Poznań,
– Elżbieta Kędziora – Nadleśnictwo Drawno,
– Maciej Włodarczak – Nadleśnictwo Konstantynowo,
– Paweł Szczygielski – Nadleśnictwo Bielsk,
– Marcin Rutkowski – Nadleśnictwo Kaliska,
– Tomasz Główczyński – ZILP,
– Adrian Chmilowski – ZILP,
– Tomasz Drzewicki – ZILP.
2. Koordynatorem prac Zespołu ustanawiam Pana Marka Wirowskiego, DGLP.
§2
Do zadań Zespołu należy:
1) realizacja zadań wskazanych przez naczelnika Wydziału Informatyki DGLP w zakresie rozwiązań informatycznych mobilnych
stosowanych w Lasach Państwowych;
2) wspomaganie ZILP w procesie informatyzacji prac terenowych,
szczególnie stanowiska leśniczego, poprzez koordynowanie
prac w trakcie opracowywania nowych rozwiązań, dedykowanych na urządzenia mobilne lub komputery PC;
3) wspomaganie ZILP w procesie wdrożeniowym aplikacji mobilnych poprzez opracowywanie odpowiednich procedur dla jednostek testowych;
BILP 10/2014

4) organizowanie sesji wspólnych członków Zespołu z udziałem
nauczycieli regionalnych czy też użytkowników SILP w zakresie
jego funkcjonowania oraz aplikacji zewnętrznych;
5) prowadzenie szkoleń centralnych oraz konsultacji proponowanych rozwiązań merytorycznych i analitycznych w zakresie:
a) aplikacji mobilnych,
b) interfejsów rejestratora z systemem LAS,
c) komputerowych stanowisk opartych na systemie Knoppix,
d) modułów SILPweb dedykowanych dla leśniczych i szkółkarzy;
6) utrzymanie i rozwój komputerowych stanowisk opartych na
systemie Knoppix;
7) ocena techniczno-ekonomiczna wdrażanych rozwiązań;
8) bieżące rozwiązywanie problemów użytkowników poprzez
obsługę zgłoszeń w systemie zgłoszeń błędów i modyfikacji
SILP oraz na forach internetowych poświęconych zagadnieniom prowadzonym przez Zespół;
9) testowanie przydatności nowych i modyfikowanych oprogramowań oraz nowych technologii mobilnych;
10) prowadzenie tematycznych serwisów internetowych, poświęconych rozwiązaniom mobilnym w Lasach Państwowych.
§3
W swoich pracach Zespół współdziała bezpośrednio z innymi zespołami zadaniowymi powołanymi stosownymi zarządzeniami Dyrektora
Generalnego LP oraz z wydziałami powiązanymi merytorycznie.
§4
1. Przewodniczący Zespołu:
1) przydziela zadania i rozlicza z jego realizacji członków
Zespołu;
2) odpowiada za organizację pracy Zespołu;
3) organizuje spotkania robocze związane z realizacją zadań
Zespołu;
4) włącza do prac Zespołu, w charakterze doradców i konsultantów,
innych ekspertów oraz pracowników jednostek organizacyjnych
Lasów Państwowych, za zgodą kierowników jednostek;
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5) składa bieżące sprawozdania z postępu prac Zespołu na
żądanie naczelnika Wydziału Informatyki DGLP;
6) składa Dyrektorowi Generalnemu Lasów Państwowych
półroczne sprawozdanie (w terminach odpowiednio do końca
lipca i do końca stycznia) z postępu prac Zespołu.
2. Koordynator Zespołu:
1) współpracuje z przewodniczącym Zespołu w kierunku wykonania nałożonych na niego zadań;
2) wspomaga przewodniczącego Zespołu w zakresie organizacji spotkań roboczych, sesji wspólnych oraz organizacji
prac Zespołu;
3) może uczestniczyć w pracach Zespołu oraz wnioskować o
decyzje związane z funkcjonowaniem Zespołu i realizacją
jego zadań.
§5
1. Wymagane w § 11 ust 5 regulaminu organizacyjnego Dyrekcji
Generalnej Lasów Państwowych (zwanej dalej DGLP) porozumienie w sprawie zasad udziału pracowników spoza DGLP
w pracach Zespołu uznaje się za spełnione z mocy niniejszego
zarządzenia.
2. Przewodniczący i członkowie Zespołu mogą otrzymywać dodatkowe wynagrodzenie za wykonywanie, poza godzinami pracy
i terminami spotkań roboczych, określonych zadań rzeczowych.
Wynagrodzenie jest wypłacane na podstawie umowy zlecenia,
zawartej w imieniu Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
przez kierowników jednostek organizacyjnych, zatrudniających
członków Zespołu.
3. Szczegółowe kryteria wynagradzania i wydatków dotyczących
kosztów podróży uzgadnia, w imieniu Dyrektora Generalnego
Lasów Państwowych, z kierownikami jednostek organizacyjnych
będących przełożonymi pracowników wymienionych w § 1,
naczelnik Wydziału Informatyki DGLP.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 2, nie dotyczy członków
zespołu, będących pracownikami DGLP i ZILP.

§7
Naczelnik Wydziału Informatyki na wniosek przewodniczącego
Zespołu umożliwia członkom Zespołu dostęp do kodów źródłowych
systemu informatycznego LP, jak i pozyskanie baz danych odpowiednich jednostek LP w zakresie niezbędnym do opracowywanych tematów oraz udzieli wszelkiego niezbędnego wsparcia w
zakresie wyposażenia technicznego Zespołu.
§8
1. Sesje wspólne czy też spotkania robocze Zespołu, na wniosek
przewodniczącego Zespołu (w uzgodnieniu z naczelnikiem
Wydziału Informatyki DGLP), zwołuje Dyrektor Generalny Lasów
Państwowych.
2. W okresach pomiędzy spotkaniami roboczymi niezbędne prace
realizowane są zdalnie w miejscu zatrudnienia.
§9
Koszt funkcjonowania Zespołu jest uwzględniony w planie finansowo-gospodarczym DGLP oraz w planach finansowo-gospodarczych jednostek organizacyjnych członków Zespołu. Jego poziom
określa naczelnik Wydziału Informatyki DGLP w uzgodnieniu z
naczelnikiem Wydziału Analiz Ekonomicznych i Planowania DGLP.
§ 10
Termin zakończenia prac Zespołu ustalam na 31 grudnia 2016 r.
§ 11
Traci moc Zarządzenie nr 4 Dyrektora Generalnego Lasów
Państwowych z 4 stycznia 2013 r. w sprawie powołania zespołu
zadaniowego do spraw aplikacji mobilnych oraz informatyzacji
stanowiska leśniczego (OI-021-1/-2/13).
§ 12
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§6
Kierownicy jednostek zatrudniających członków Zespołu zapewniają właściwą organizację pracy w celu realizacji zadań przez
członka Zespołu.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
mgr inż. Adam Wasiak

ZARZĄDZENIE NR 56
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 9 września 2014 r.
zmieniające Zarządzenie nr 81 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
z dnia 9 listopada 2012 roku w sprawie wprowadzenia oferty minimalnej
na sprzedaż polowań i trofeów w ośrodkach hodowli zwierzyny Lasów Państwowych
ZŁ-751-9/2014
Na podstawie art. 33 ust. 3 pkt 1a ustawy z dnia 28 września
1991 roku o lasach (Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435 z późń. zmianami) oraz § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy
Państwowe, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 Ministra
Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18
maja 1994 roku w sprawie nadania Statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe, zarządzam, co następuje:
§1
W treści Zarządzenia nr 81 Dyrektora Generalnego Lasów
Państwowych z dnia 9 listopada 2012 roku wprowadza się następujące zmiany:
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1. W paragrafie 3 punkt 4 po słowie „dziki” skreśla się słowa:
„warchlaki, przelatki”.
2. W paragrafie 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
Dopuszcza się stosowanie przez zarządców OHZ LP, za zgodą
dyrektora RDLP, opustów i rabatów od ustalonych w ofertach
cen, a także sprzedaż polowań w formie ryczałtowej i pakietowej. Opusty i rabaty mogą być stosowane w przypadku zagrożenia realizacji rocznego planu pozyskania zwierzyny bądź
istotnego wzrostu liczebności zwierzyny skutkującego wzrostem
zagrożenia dla upraw rolnych i gospodarki leśnej lub w przypadku konieczności ochrony upraw rolnych szczególnie narażonych na szkody wyrządzone przez zwierzynę.
BILP 10/2014

3. W paragrafie 4 ust. 2 po słowie „dziki” skreśla się słowa:
„warchlaki, przelatki”.
4. W paragrafie 4 dodaje się ust. 4 w następującym brzmieniu:
Dopuszcza się odstąpienie przez zarządców OHZ LP, za zgodą
dyrektora RDLP, od pobierania opłat od myśliwych, wykonujących polowanie niezależnie od charakteru świadczenia, w przypadku wystąpienia na danym terenie ogniska choroby zakaźnej
i stwierdzenia związanego z tym niebezpieczeństwa zagrożenia
epizootycznego bądź konieczności przeprowadzenia redukcji
liczebności zwierzyny, jeżeli liczebność ta zagraża podstawo-

wym kierunkom użytkowania terenów rolnych, leśnych i rybackich.
§2
Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania
DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
mgr inż. Adam Wasiak

ZARZĄDZENIE NR 57
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 9 września 2014 r.
w sprawie powołania zespołu zadaniowego do opracowania koncepcji
oraz sposobów wdrażania procedur podnoszących efektywność sprzedaży dziczyzny pozyskanej
w ośrodkach hodowli zwierzyny Lasów Państwowych
ZŁ-0337-8/2014
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 wykonaniu zadania
ogólnego Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, określonego w art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach
(jednolity tekst w Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 z późniejszymi
zmianami) zarządzam, co następuje:
§1
Powołuję zespół zadaniowy, zwany dalej zespołem, w składzie:
Przewodniczący:
1) Bogdan Balik – DGLP.
Członkowie:
2) Grzegorz Jaworski – RDLP Szczecinek,
3) Sławomir Piątkowski – Nadleśnictwo Warcino,
4) Jarosław Gwóźdź – Nadleśnictwo Spała,
5) Hubert Malina – Nadleśnictwo Brodnica,
6) Bronisław Szneider – Nadleśnictwo Lubichowo,
7) Przemysław Tarkowski – Nadleśnictwo Podanin.
§2
Zadaniem zespołu jest:
1) opracowanie koncepcji sprzedaży bezpośredniej tusz zwierzyny
pozyskanej w ośrodkach hodowli LP wraz z wykazem niezbędnych dokumentów do uruchomienia tej działalności;
2) opracowanie koncepcji sprzedaży w OHZ LP dziczyzny po
wstępnej rozbiórce wraz z wykazem niezbędnych dokumentów
do uruchomienia tej działalności oraz określeniem wymogów
sanitarnych.
§3
1. Pracami zespołu kieruje jego przewodniczący.
2. Zespół realizuje swoje zadania w trybie posiedzeń roboczych
zwoływanych przez przewodniczącego, z oderwaniem od zajęć
służbowych.
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3. Zasady pracy zespołu, tryb i miejsca posiedzeń oraz szczegółowe zadania dla poszczególnych członków zespołu ustala przewodniczący.
4. Przewodniczący zespołu jest upoważniony do:
a) zapraszania do prac zespołu ekspertów spoza Lasów Państwowych oraz pracowników Lasów Państwowych spoza zespołu za
zgodą kierowników danej jednostki organizacyjnej LP;
b) wnioskowania do Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych o zawarcie umów na wykonanie niezbędnych ekspertyz
w zakresie prac zespołu;
c) wnioskowania do Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych o zwrot kosztów przejazdu na posiedzenia zespołu
zapraszanym ekspertom spoza Lasów Państwowych i pracownikom Lasów Państwowych spoza zespołu.
§4
1. Kierownicy jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych,
będący przełożonymi pracowników wymienionych w § 1, umożliwią członkom zespołu zadaniowego udział w pracach zespołu,
a koszty udziału w spotkaniach zespołu odniosą w ciężar działalności administracyjnej danej jednostki.
2. Koszty pobytu (zakwaterowania i wyżywienia) wszystkich
członków oraz koszty przejazdu i pobytu zapraszanych
ekspertów spoza Lasów Państwowych oraz pracowników Lasów
Państwowych spoza zespołu pokryje Dyrekcja Generalna Lasów
Państwowych.
§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
mgr inż. Adam Wasiak
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DECYZJA NR 50
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 10 września 2014 r.
w sprawie Regulaminu sprzedaży ofertowej w Portalu Leśno-Drzewnym
dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na 2015 rok
oraz zasad i terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w procedurze sprzedaży ofertowej
w Portalu Leśno-Drzewnym dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na 2015 rok
GM-900-5/14
Na podstawie § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego
Lasy Państwowe1) – w wykonaniu zadania Dyrektora Generalnego
Lasów Państwowych, określonego w § 8 ust. 1 pkt 5 Statutu2),
postanawiam, co następuje:
§1
1. Wprowadzam do stosowania w jednostkach organizacyjnych
Lasów Państwowych do procedur sprzedaży drewna w PGL LP
na 2015 rok – „Regulamin sprzedaży ofertowej w Portalu Leśno-Drzewnym dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje
na 2015 rok”, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.
§2
1. Podany w komunikacie na stronie PL-D w dniu 22 lipca 2014 r.
termin składania przez przedsiębiorców wniosków o dopuszczenie do udziału w procedurze sprzedaży ofertowej w PL-D dla
przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na 2015 rok
zostaje przedłużony do dnia 10 października 2014 roku.
2. Złożone dotychczas wnioski przedsiębiorców na 2015 rok
zachowują ważność bez konieczności ich uzupełniania, chyba
że nie spełniają warunków, jakie zawarte są w „Regulaminie
sprzedaży ofertowej w Portalu Leśno-Drzewnym dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na 2015 rok”, o którym
mowa w § 1 niniejszej decyzji oraz wzorze wniosku stanowiącym
załącznik nr 2 do niniejszej decyzji. W takim przypadku ponowny
wniosek powinien zostać złożony w terminie, o którym mowa w
ust. 1.
3. Termin zaistnienia inwestycji określa „Regulamin sprzedaży
ofertowej w Portalu Leśno-Drzewnym dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na 2015 rok”, o którym mowa w § 1
niniejszej decyzji.
4. Wzór „Opinii RDLP” potwierdzającej/niepotwierdzającej
zasadność wniosku o dopuszczenie do udziału w procedurze
sprzedaży ofertowej w PL-D dla przedsiębiorców realizujących
nowe inwestycje na 2015 rok stanowi załącznik nr 3 do niniejszej
decyzji.

5. Wzór decyzji Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
o dopuszczeniu/niedopuszczeniu. Przedsiębiorcy do udziału
w procedurze sprzedaży ofertowej w PL-D dla przedsiębiorców
realizujących nowe inwestycje na 2015 rok stanowi załącznik
nr 4 do niniejszej decyzji.
§4
Weryfikacja wniosków złożonych przez przedsiębiorców nastąpi
na szczeblu regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych, obejmującej
swym zasięgiem terytorialnym miejsce zaistnienia inwestycji, w
terminie do dnia 28 listopada 2014 roku.
§5
Rozpatrzenie wniosków złożonych przez przedsiębiorców do
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych za pośrednictwem
RDLP nastąpi w terminie do dnia 31 grudnia 2014 roku.
§6
Rozpoczęcie procedury sprzedaży ofertowej w Portalu Leśno-Drzewnym dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na
2015 rok (składanie ofert przez przedsiębiorców) nastąpi w dniu
19 stycznia 2015 roku, a ogłoszenie wyników w dniu 29 stycznia
2015.
§7
Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
mgr inż. Adam Wasiak

1)

Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany Zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa
z dnia 18 maja 1994 r.; w § 6 Statut Lasów Państwowych stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do
ustawy, a także inne przepisy prawne Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.
2)
W § 8 ust. 1 pkt 5 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe określił, że „Dyrektor Generalny ustala w szczególności (...) zasady sprzedaży
drewna przez Lasy Państwowe…”.
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Załącznik nr 1 do Decyzji nr 50
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
z dnia 10 września 2014 r.
REGULAMIN SPRZEDAŻY OFERTOWEJ
W PORTALU LEŚNO-DRZEWNYM
dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na 2015 rok

1)

2)

3)

4)
5)
6)
7)
8)
9)

§1
Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:
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 oparciu o który następuje spisywanie umów rocznych na
podstawie sprzedaży ofertowej dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje (sprzedaż ofertowa dla nowych inwestycji).
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.
Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka
organizacyjna niebędąca osobą prawną, wykonujące działalność gospodarczą w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 2 lipca
2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej.
Użytkownik – osoba reprezentująca przedsiębiorcę, posiadająca
własny login i hasło dostępu do PL-D.
Zarządzenie – Zarządzenie nr 71 Dyrektora Generalnego Lasów
Państwowych z dnia 27. 09.2013 r. w sprawie sprzedaży drewna
przez PGL LP.
Jednostka organizacyjna Lasów Państwowych (jednostka organizacyjna LP) – regionalna dyrekcja Lasów Państwowych,
nadleśnictwo, zakład Lasów Państwowych.
Kierownik jednostki organizacyjnej LP – dyrektor regionalnej
dyrekcji Lasów Państwowych, nadleśniczy, kierownik zakładu
Lasów Państwowych.
Reprezentant – w przypadku grup handlowo-gatunkowych
zawierających więcej niż jedną klasę jakości i grubości jest to
sortyment drewna, na który określana jest cena.
Cena – cena 1 m3 drewna w danej grupie handlowo-gatunkowej
lub reprezentanta grupy, za którą przedsiębiorca może nabyć
drewno, akceptowana przez jednostkę organizacyjną LP, określana w ofercie sprzedaży.

§2
1. Sprzedaż ofertowa dla nowych inwestycji w PL-D jest procedurą sprzedaży drewna w PGL LP, prowadzoną w cyklach
rocznych, w której następuje przypis drewna na podstawie
redukcji ofert zakupu przedsiębiorców, o którym mowa w
ust.16.
2. Każdy przedsiębiorca, który wykaże wzrost mocy produkcyjnych
w wysokości minimum 5 tys. m3 drewna w skali roku (z wyłączeniem wzrostu mocy produkcyjnych, które zostały już uwzględnione w procedurach sprzedaży na lata 2013 lub 2014), może
ubiegać się o możliwość udziału w procedurze sprzedaży ofertowej na nowe inwestycje w przypadku spełnienia poniższych
kryteriów:
1) dokonał w okresie od 1 stycznia 2012 roku do dnia 10
października 2014 roku:
a) inwestycji w środki trwałe lub wartości niematerialne i
prawne, związane z utworzeniem nowego przedsiębiorstwa lub rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa, która
spowodowała wzrost możliwości produkcyjnych przerobu
drewna o co najmniej 5 tys. m3 drewna w skali roku; za
inwestycję nie uznaje się nabycia wyłącznie udziałów
lub akcji; za datę dokonania inwestycji uznaje się datę
uzyskania pozwolenia na użytkowanie,
BILP 10/2014

3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.

b) potwierdzi kryterium, o którym mowa w pkt 1 lit. a, ostateczną decyzją administracyjną – pozwoleniem na użytkowanie zakładu albo jego zorganizowanej części wydanym
przez właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej i decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, a także innymi dokumentami potwierdzającymi
wzrost mocy produkcyjnych (dokumentacja techniczna);
2) udokumentuje rozpoczęcie inwestycji (inwestycja niezakończona), w rozumieniu inwestycji określonej w pkt 1 lit. a, oraz
zakończenie jej we wskazanym terminie, nie później niż do
30.09.2015 roku, w którym to terminie będzie możliwe przystąpienie do użytkowania inwestycji zgodnie z przepisami
prawa w rozumieniu zapisów z pkt 1 lit. b.
3) skieruje wniosek do Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych poprzez regionalną dyrekcję Lasów Państwowych, na
obszarze której zlokalizowana jest inwestycja, która
potwierdza zasadność złożonego wniosku oraz faktyczny
wzrost mocy produkcyjnych inwestycji, o której mowa w pkt 1,
lub potwierdzi rozpoczęcie inwestycji, o której mowa w pkt 2,
wraz z podaniem mocy produkcyjnych w pierwszym roku jej
funkcjonowania;
4) wniosek powinien zawierać podział wzrostu mocy produkcyjnych na grupy drewna, o których mowa w ust. 11.
Termin składania wniosków dotyczących sprzedaży ofertowej
dla nowych inwestycji jest podawany do publicznej wiadomości
na stronie internetowej PL-D. Ostateczną decyzję o dopuszczeniu przedsiębiorcy do sprzedaż ofertowej dla nowych inwestycji podejmuje Dyrektor Generalny LP.
Po uzyskaniu pozytywnej decyzji, o której mowa w ust. 3, przedsiębiorca bierze udział w kolejnych 3 rocznych procedurach
sprzedaży ofertowej dla nowych inwestycji, z zastrzeżeniem, że
dla inwestycji niezakończonych do dnia 10 października 2014
roku (o których mowa w ust. 2 pkt 2) przedsiębiorca bierze
udział w procedurze sprzedaży ofertowej dla nowych inwestycji
na rok 2015 na warunkach uzgodnionych z właściwą regionalną
dyrekcję Lasów Państwowych, a udział w kolejnych dwóch rocznych procedurach sprzedaży ofertowej odbywał się będzie po
udokumentowaniu rozpoczęcia użytkowania inwestycji, na zasadach określonych w regulaminach procedur sprzedaży dla
nowych inwestycji na te lata.
Oferta sprzedaży drewna, na podstawie której następuje
sprzedaż ofertowa dla nowych inwestycji, przygotowana jest
zgodnie z Wykazem grup handlowo-gatunkowych ogłaszanym
na stronie internetowej PL-D.
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.
Minimalna oferta sprzedaży każdej grupy handlowo-gatunkowej
wynosi 50 m3.
Ceny drewna ustalane są wg zasad podanych w zarządzeniu.
Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite
normy/warunki techniczne – wykaz aktualnie obowiązujących
norm i warunków technicznych znajduje się na stronie internetowej PL-D. Przedsiębiorca 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
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użytkowych danej grupy handlowej. Warunkiem akceptacji takiego
wniosku przez kierownika jednostki organizacyjnej LP jest zmiana
cen drewna w wyniku negocjacji cenowej, przeprowadzonej
pomiędzy stronami. 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.
10. Procedura sprzedaży ofertowej dla nowych inwestycji odbywa
się w dwóch etapach.
11. W etapie pierwszym sprzedaży ofertowej dla nowych inwestycji
oferty zakupu drewna złożone przez przedsiębiorcę wynoszą
maksymalnie odpowiednio w pierwszym roku 70%, a w następnych odpowiednio 60% i 35% wzrostu zatwierdzonych mocy
produkcyjnych osobno dla każdej z poniższych grup drewna:
– drewno wielkowymiarowe iglaste,
– drewno wielkowymiarowe liściaste,
– drewno średniowymiarowe,
– drewno małowymiarowe.
W przypadku inwestycji niezakończonych maksymalna oferta
zakupu drewna w pierwszym roku będzie proporcjonalnie
pomniejszona.
12. W etapie drugim sprzedaży ofertowej dla nowych inwestycji
przedsiębiorca może złożyć oferty zakupu na drewno w ilości
stanowiącej różnicę pomiędzy ilością drewna określoną w ust. 11,
a ilością przypisu w etapie pierwszym.
13. W sprzedaży ofertowej dla nowych inwestycji nie mogą brać
udziału przedsiębiorcy, w stosunku do których występują należności przeterminowane nieobjęte kwotą zabezpieczenia,
o którym mowa w § 5 ust. 1 i 3. Powstanie takich należności skutkuje założeniem blokady składania ofert zakupu przez przedsiębiorcę. Blokada usuwana jest po uregulowaniu tych należności.
14. W pierwszym i drugim etapie sprzedaży ofertowej dla nowych
inwestycji stosuje się takie same ceny i kryteria przyjęcia lub
redukcji ofert, z zastrzeżeniem, że w drugim etapie przy składaniu oferty zakupu nie obowiązuje podział na grupy drewna.
15. W każdym z dwóch etapów przedsiębiorca może złożyć jedną
ofertę na daną grupę handlowo-gatunkową w nadleśnictwie lub
zakładzie Lasów Państwowych. W ofercie musi zostać podana
minimalna ilość zakupu, która nie może być wyższa niż 100 m3.
16. Przypis drewna przebiega dla każdej oferty sprzedaży
oddzielnie wg następującego algorytmu:
a) dla ofert sprzedaży, w których suma złożonych ofert zakupu
jest mniejsza lub równa ofercie sprzedaży, dokonuje się
pełnego przypisu drewna do ofert przedsiębiorców;
b) dla ofert sprzedaży, w których suma złożonych ofert zakupu
jest większa niż oferta sprzedaży, dokonuje się proporcjonalnej redukcji każdej złożonej oferty zakupu;
c) przy redukcji przypisu drewna uwzględnia się parametr minimalnej masy zakupu – pozostała ilość drewna pochodząca z
odrzuconych ofert zakupu, gdzie dokonano przypisu poniżej
masy minimalnej, zostaje rozpisana do pozostałych ofert z
zachowaniem zasady proporcjonalności;
d) odrzucenie ofert, o których mowa powyżej, odbywa się
sukcesywnie od pozycji o największej różnicy między określoną masą minimalną przez przedsiębiorcę, a tym, co
zostało mu przypisane.
17. Przedsiębiorca zakupuje drewno wg ceny określonej w ofercie
sprzedaży, a w przypadku grup handlowo-gatunkowych z reprezentantem na podstawie przeliczników, o których mowa w § 3
ust 11 zarządzenia. Ceny zaokrąglane są z dokładnością do
jednego grosza.
18. W przypadku, kiedy w wyniku sprzedaży ofertowej dla nowych
inwestycji w PL-D w nadleśnictwie lub zakładzie Lasów
Państwowych przedsiębiorcy zostanie przypisana ilość drewna
określonej grupy handlowo-gatunkowej mniejsza od masy
transportowej, ale równa lub większa od minimalnej masy
zakupu zadeklarowanej w ofercie zakupu, przedsiębiorca nie
może zrezygnować z podpisania umowy.
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§3
1. Uczestnictwo w procedurze sprzedaży ofertowej dla nowych
inwestycji 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, aby mogły podlegać rozpatrzeniu, muszą zostać
podpisane w PL-D, przez uprawnionego użytkownika (użytkowników).
5. „Zasady rejestracji oraz bezpieczeństwo w pracy z aplikacją
PL-D” zamieszczone są na stronie PL-D.
6. Wszelkie dane dotyczące wyników
sprzedaży ofertowej
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.).
§4
1. Umowę sprzedaży uznaje się za zawartą w chwili ogłoszenia
wyników drugiego etapu sprzedaży ofertowej dla nowych inwestycji. Czynność spisania umowy jest potwierdzeniem zawarcia
umowy. Przedsiębiorca jest zobowiązany do spisania rocznej
umowy sprzedaży z kierownikiem jednostki organizacyjnej
Lasów Państwowych, w której otrzymał przypis drewna, lub jego
pełnomocnikiem ustanowionym zgodnie z przepisami Kodeksu
cywilnego, do 30 dni od daty ogłoszenia wyników.
2. Umowa z przedsiębiorcą, który wziął udział w procedurze sprzedaży ofertowej dla nowych inwestycji, o których mowa w § 2 ust. 2
pkt 2 (inwestycja niezakończona), staje się aktywna pod warunkiem uzyskania przez przedsiębiorcę i przedstawieniu właściwej
regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych dokumentów potwierdzających, że inwestycja powodująca wzrost możliwości produkcyjnych może być zgodnie w przepisami prawa użytkowana w
rozumieniu zapisów § 2 ust. 2 pkt 1 lit. b.
Przedsiębiorca składa w regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych kopię dokumentów, poświadczonych za zgodność z oryginałem, a oryginały dokumentów są okazywane do wglądu.
W razie niespełnienia warunku zawarta umowa wygasa. Wygaśnięcie umowy nie stanowi podstawy do żądania zapłaty kar
umownych w niej zastrzeżonych.
3. W przypadku uzgodnionego z kierownikiem jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych sposobu spisania umowy w drodze
korespondencyjnej, przedsiębiorca zobowiązany jest do
skutecznego dostarczenia podpisanej przez siebie umowy w
terminie maksymalnie 30 dni od daty ogłoszenia wyników procedury. Niedotrzymanie przez przedsiębiorcę powyższego terminu
oznacza, że umowa nie została spisana.
4. Niespisanie umowy w terminie, o którym mowa w ust. 1,
uprawnia jednostki organizacyjne LP do odstąpienia od umowy
oraz skutkuje blokadą zakładaną na okres 180 dni na: udział w
sprzedaży ofertowej w PL-D z uwzględnieniem wielkości zakupu
drewna, sprzedaż ofertową w PL-D dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje, zawieranie umów wieloletnich za
pośrednictwem PL-D, udział w systemowych aukcjach internetowych w aplikacji „e-drewno” i aukcjach internetowych w aplikacji
„e-drewno”.
§5
1. Przedsiębiorca przyjmuje do wiadomości, że zabezpieczeniem
należności z tytułu zakupu drewna w procedurze sprzedaży
ofertowej dla nowych inwestycji są odpowiednio:
a) gwarancja bankowa,
b) ubezpieczenie na koszt kupującego,
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c)
d)
e)
f)

factoring pełny (koszt factoringu obciąża kupującego),
cesja praw z lokaty,
kaucja pieniężna,
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.
§6
PGL LP nie odpowiadają za skutki złożenia omyłkowej oferty
zakupu drewna.
§7
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, w terminie 7 dni od
ogłoszenia wyników w procedurze sprzedaży ofertowej.
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 Zakładem Informatyki Lasów Państwowych.
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3. Termin podjęcia ostatecznej decyzji upływa w ciągu 14 dni od
daty złożenia odwołania.
§8
1. Akceptacja niniejszego regulaminu przez użytkownika zarejestrowanego w PL-D jest warunkiem uprawniającym tego użytkownika do złożenia oferty zakupu oraz uczestniczenia w procedurze sprzedaży ofertowej dla nowych inwestycji.
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 procedurze sprzedaży ofertowej dla nowych inwestycji.

Powyższy regulamin akceptuję
..……………………………………..
(data i podpis Klienta)

Zatwierdzam do stosowania
DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
mgr inż. Adam Wasiak
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Załącznik nr 2 do Decyzji nr 50
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
z dnia 10 września 2014 r.

					
…………………………………………………..
Firma
								
								
								
								
								
								
								

…………………………….., dnia …………………
miejscowość

Do
Dyrektora Generalnego
Lasów Państwowych
za pośrednictwem
Regionalnej Dyrekcji
Lasów Państwowych
w ………………………….......………

WNIOSEK
Działając w imieniu Przedsiębiorcy:
…………………………………….................................................................................................
(pełna firma przedsiębiorcy zgodnie z CEIDG / KRS)
zgodnie z Regulaminem sprzedaży ofertowej w Portalu Leśno-Drzewnym dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na 2015 rok
wnoszę o*):
□ dopuszczenie Przedsiębiorcy do udziału w procedurze sprzedaży ofertowej w Portalu Leśno-Drzewnym dla przedsiębiorców
realizujących nowe inwestycje na 2015 rok, ponieważ Przedsiębiorca dokonał w okresie od 1 stycznia 2012 roku do dnia
10 października 2014 roku inwestycji w środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, związane z utworzeniem nowego
przedsiębiorstwa lub rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa, i ta inwestycja spowodowała wzrost mocy produkcyjnych przerobu drewna o co najmniej 5 tysięcy m3 drewna w skali roku;
□ dopuszczenie Przedsiębiorcy do udziału w procedurze sprzedaży ofertowej w Portalu Leśno-Drzewnym dla przedsiębiorców
realizujących nowe inwestycje na 2015 rok, dla inwestycji niezakończonej, inwestycja niezakończona spowoduje wzrost mocy
produkcyjnych przerobu drewna o co najmniej 5 tysięcy m3 drewna w skali roku, termin oddania do użytkowania, zgodnie z przepisami prawa, inwestycji niezakończonej: ………………………………..
Skutkiem, inwestycji, o której mowa powyżej, jest / ma być*) wzrost mocy produkcyjnych przerobu surowca drzewnego o ……......….. m3
w skali roku, w tym:
l ……………. m3 w skali roku – drewna wielkowymiarowego iglastego;
l ……………. m3 w skali roku – drewna wielkowymiarowe liściastego;
l ……………. m3 w skali roku – drewna średniowymiarowego;
l ……………. m3 w skali roku – drewna małowymiarowego.
W załączeniu:
Dokumenty potwierdzające nabycie (faktura VAT, pisemne gwarancje, itp.):
□ maszyn/urządzeń/instalacji: ……………..………………………………………………………………………….*)
□ zakładu produkcyjnego lub jego części: ………………………………………..………………………….………*)
Dokumenty potwierdzające skalę inwestycji:
□ dokumentacja techniczna (której zakres i forma zgodna jest z załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia
21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn)*)
□ projekt budowlany
□ decyzja administracyjna – pozwolenie na budowę wraz z załącznikami*)
□ zgłoszenie zamierzenia budowlanego nie wymagającego pozwolenia na budowę*)
□ decyzja administracyjna – pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego*)
□ decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wraz ze stanowiącą jej załącznik charakterystyką przedsięwzięcia oraz wniosek o jej
wydanie wraz z raportem o odziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko albo kartą informacyjną przedsięwzięcia*)
□ inne: …………………………………………………………………………………………
		
								
									
			
_________________________
*)

……………………………………
Podpis/y i pieczęć/cie
uprawnionej/ych osoby/osób

zaznaczyć właściwe
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Załącznik nr 3 do Decyzji nr 50
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
z dnia 10 września 2014 r.

										

………………………, dnia ……………….

OPINIA RDLP

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w ……………………………. na podstawie przedłożonych dokumentów potwierdza zasadność
/ nie potwierdza zasadności*) wniosku Przedsiębiorcy:
…………………………………………………...........................................................................................…………………………………………
o dopuszczenie do udziału w procedurze sprzedaży ofertowej w Portalu Leśno-Drzewnym dla przedsiębiorców realizujących nowe
inwestycje na 2015 rok.
Stwierdza się, że :
□ Od dnia …………………. nastąpił u Przedsiębiorcy wzrost mocy produkcyjnych przerobu surowca drzewnego o …..…………….. m3
w skali roku.
□ Przedsiębiorca rozpoczął inwestycję, która, wg przedstawionych dokumentów, od dnia ………………………. spowoduje u Przedsiębiorcy wzrost mocy produkcyjnych przerobu surowca drzewnego o ………………..………. m3 w skali roku.
W związku z tym w pierwszym roku inwestycji ww. wzrost mocy produkcyjnych uwzględnionych do sprzedaży ofertowej w Portalu
Leśno-Drzewnym

dla

przedsiębiorców

realizujących

nowe

inwestycje

na

2015

rok

zostaje

pomniejszony

do

wielkości ………………..………. m3.
Wzrost, o którym mowa powyżej (bez redukcji w przypadku inwestycji niezakończonej), dzieli się na:
a) ………………… m3 w skali roku – drewna wielkowymiarowego iglastego;
b) ………………… m3 w skali roku – drewna wielkowymiarowe liściastego;
c) ………………... m3 w skali roku –drewna średniowymiarowego;
d) ………………... m3 w skali roku – drewna małowymiarowego.

										
									
…………….……………………………
									
Podpis i pieczęć
_________________________
*)

zaznaczyć właściwe
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Załącznik nr 4 do Decyzji nr 50
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
z dnia 10 września 2014 r.

DECYZJA
o dopuszczeniu/niedopuszczeniu Przedsiębiorcy

Dyrektor Generalny Lasów Państwowych na podstawie przedłożonych dokumentów oraz opinii Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w …………..……………..., dotyczącej Przedsiębiorcy:
…………………………………………………………...............................................................................……………………………………….....
□ Dopuszcza Przedsiębiorcę do udziału w procedurze sprzedaży ofertowej w Portalu Leśno-Drzewnym dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na 2015 rok z uznanym wzrostem mocy produkcyjnych na poziomie ………………… m3.
Wzrost, o którym mowa powyżej, dzieli się na:
a) ……………. m3 w skali roku – drewna wielkowymiarowego iglastego;
b) ……………. m3 w skali roku – drewna wielkowymiarowe liściastego;
c) ……………. m3 w skali roku – drewna średniowymiarowego;
d) ……………. m3 w skali roku – drewna małowymiarowego.
□ Dopuszcza Przedsiębiorcę do udziału w procedurze sprzedaży ofertowej w Portalu Leśno-Drzewnym dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na 2015 rok na zasadzie inwestycji niezakończonej, skutkiem inwestycji, o której mowa powyżej ma być
wzrost mocy produkcyjnych przerobu surowca drzewnego o ……………….. m3 w skali roku.
Wzrost, o którym mowa powyżej, dzieli się na:
a) ……………. m3 w skali roku – drewna wielkowymiarowego iglastego;
b) ……………. m3 w skali roku – drewna wielkowymiarowe liściastego;
c) ……………. m3 w skali roku – drewna średniowymiarowego;
d) ……………. m3 w skali roku – drewna małowymiarowego.
W pierwszym roku inwestycji ww. wzrost mocy produkcyjnych uwzględnionych do sprzedaży ofertowej w Portalu Leśno-Drzewnym
dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na 2015 rok zostaje pomniejszony do wielkości ………………. m3.
□ Nie dopuszcza Przedsiębiorcy do udziału w procedurze sprzedaży ofertowej w Portalu Leśno-Drzewnym dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na 2015 rok.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
mgr inż. Adam Wasiak
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DECYZJA NR 51
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 10 września 2014 r.
w sprawie przeprowadzenia weryfikacji funkcjonowania inwestycji,
które zostały zgłoszone przez przedsiębiorców i przyjęte do procedur sprzedaży
dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na rok 2013 i 2014 r.
GM-900-6/14
Na podstawie § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego
Lasy Państwowe1) – w wykonaniu zadania Dyrektora Generalnego
Lasów Państwowych, określonego w § 8 ust. 1 pkt 5 Statutu2),
postanawiam, co następuje:
§1
1. Dyrektorzy regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych przeprowadzą weryfikację funkcjonowania inwestycji, które zostały zgłoszone przez przedsiębiorców i przyjęte do procedur sprzedaży
dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na rok 2013
i 2014. Wyniki weryfikacji należy przekazać Dyrektorowi Generalnemu Lasów Państwowych w terminie do dnia 30 listopada
2014 roku .
2. W oparciu o wyniki weryfikacji, o których mowa w ust. 1, Dyrektor
Generalny Lasów Państwowych w terminie do dnia 31 grudnia
2014 roku wyda decyzję co do dalszego uczestniczenia przedsiębiorcy w procedurze sprzedaży ofertowej dla nowych inwestycji.

3. W przypadku wstrzymania udziału przedsiębiorcy w procedurze
sprzedaży dla nowych inwestycji zawiadomienie zostanie przekazane w formie indywidualnego powiadomienia pisemnego za
pośrednictwem właściwej regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych.
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
mgr inż. Adam Wasiak

1)
Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany Zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa
z dnia 18 maja 1994 r.; w § 6 Statut Lasów Państwowych stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do
ustawy, a także inne przepisy prawne Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.
2)
W § 8 ust. 1 pkt 5 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe określił, że „Dyrektor Generalny ustala w szczególności (...) zasady sprzedaży
drewna przez Lasy Państwowe...”.
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SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY,
ZATWIERDZONE PRZEZ DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Białystok

Lp.

Nazwa nadleśnictwa,
obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu
ewidencyjnego,
gmina,
adres nieruchomości

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

Rodzaj zabudowy
i sposób zagospodarowania

1.

Białowieża
Białowieża
452Am

Białowieża
Białowieża
ul. Park Dyrekcyjny 22/2
17-230 Białowieża

1295/15
BI2P/00028937/8
3175
(udział 774/5592)

samodzielny lokal mieszkalny
w budynku czterorodzinnym,
zasiedlony,
wraz z przynależną piwnicą

2.

Białowieża
Białowieża
499An

Podolany
Białowieża
Grudki 4
17-230 Białowieża

436/9
BI2P/00028830/8
2358
(udział 130/806)

samodzielny lokal mieszkalny
w budynku dwurodzinnym,
zasiedlony

3.

Białowieża
Białowieża
499Ar

Podolany
Białowieża
Grudki 32
17-230 Białowieża

648
BI2P/00023249/3
2175

lokal mieszkalny w budynku
dwurodzinnym, zasiedlony,
wraz z przynależnymi dwoma
budynkami gospodarczymi
i piwnicą

4.

Hajnówka
Hajnówka
329Az, l, ax

Hajnówka
Hajnówka
ul. Celna 2 m. 2
17-200 Hajnówka

515/27
BI2P/00031391/2
744
(udział 29/100)

lokal mieszkalny w budynku
czterorodzinnym, zasiedlony,
wraz z przynależnym
segmentem w budynku
gospodarczym;
udział w kotłowni, drodze
osiedlowej, sieci ciepłowniczej
i składzie opału

515/62
BI2P/00025141/0
38
515/4
BI2P/00025126/9
1884
(udział 1/56)
515/5
BI2P/00025127/6
6620
(udział 1/65)
5.

Rajgród
Rajgród
15k

Woźnawieś
Rajgród
Pikły 2/1
19-206 Rajgród

15/5
LM1G/00008417/7
785

budynek mieszkalny,
jednorodzinny, zasiedlony
wraz z przynależną częścią
budynku gospodarczego

6.

Rajgród
Rajgród
15 o

Woźnawieś
Rajgród
Pikły 2/2
19-206 Rajgród

15/3
LM1G/00008417/7
872

budynek mieszkalny,
jednorodzinny, zasiedlony
wraz z przynależną częścią
budynku gospodarczego

7.

Rajgród
Grajewo
295Ag

Żebry
Wąsosz
Żebry 97A
19-222 Wąsosz

470/5
LM1G/00030796/0
1043

budynek mieszkalny,
jednorodzinny, zasiedlony,
wraz z przynależną częścią
budynku gospodarczego

8.

Rajgród
Grajewo
295Af

Żebry
Wąsosz
Żebry 97B
19-222 Wąsosz

470/4
LM1G/00030796/0
1367

budynek mieszkalny,
jednorodzinny, zasiedlony,
wraz z przynależną częścią
budynku gospodarczego

Dokończenie tabeli na str. 23
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Dokończenie tabeli ze str. 22

Lp.
9.

Nazwa nadleśnictwa,
obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.
Czarna Białostocka
Złota Wieś
67i

Nazwa obrębu
ewidencyjnego,
gmina,
adres nieruchomości
Ponure
Czarna Białostocka
ul. Orzeszkowej 123
16-020 Czarna Białostocka

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,
pow. działki (m2)
60/6
BI1B/00126578/9
1474

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

Zatwierdzam:
Z upoważnienia
Dyrektora Generalnego
Lasów Państwowych
mgr inż. Wiesław Krzewina
Zastępca ds. Strategii,
Organizacji i Rozwoju

Warszawa, 8 września 2014 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Katowice

Lp.

Nazwa nadleśnictwa,
obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu
ewidencyjnego,
gmina,
adres nieruchomości

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

Rodzaj zabudowy
i sposób zagospodarowania

1.

Opole
Krasiejów
285n01, s02, t01

Krasiejów
Ozimek
ul. Spóracka 8
47-040 Krasiejów

285/4
OP1O/00110152/9
2367

trzy lokale mieszkalne
w budynku czterorodzinnym,
zasiedlone;
budynek gospodarczy,
budynek garażowy,
plac, ogrodzenie,
przyłącze energetyczne

2.

Brzeg
Karłowice
292j

Przylesie
Olszanka
Przylesie 95a
49-351 Przylesie

330/4
OP1B/00028369/8
1497

budynek mieszkalny,
jednorodzinny, zasiedlony;
budynek gospodarczy

3.

Chrzanów
Chrzanów
182s

Bobrek
Chełmek
ul. Nowopole 5
32-661 Bobrek

1599/2
KR1E/0037986/7
1785

dwa lokale mieszkalne
w budynku dwurodzinnym,
zasiedlone;
dwa budynki gospodarcze,
przyłącze wodociągowe,
przydomowa oczyszczalnia
ścieków
Zatwierdzam:
Z upoważnienia
Dyrektora Generalnego
Lasów Państwowych

Warszawa, 8 września 2014 r.

BILP 10/2014

mgr inż. Wiesław Krzewina
Zastępca ds. Strategii,
Organizacji i Rozwoju
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Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Katowice

Lp.

Nazwa nadleśnictwa,
obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu
ewidencyjnego,
gmina,
adres nieruchomości

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

Rodzaj zabudowy
i sposób zagospodarowania

1.

Strzelce Opolskie
Kamień Śląski
234r, p

Kamień Śląski
Gogolin
ul. Gogolińska 1
47-325 Kamień Śląski

234/4
OP1S/00059724/7
1684
(udział 4/10)

samodzielny lokal mieszkalny
w budynku dwurodzinnym,
pustostan; udział w budynku
gospodarczym

2.

Kobiór
Tychy
126d

Kobiór
Kobiór
ul. Promnicka 19/4
43-210 Kobiór

421/240
KA1T/00045905/1
2881
(udział 88/1000)

samodzielny lokal mieszkalny
w budynku sześciorodzinnym,
zasiedlony; pomieszczenie
w budynku gospodarczym

3.

Kobiór
Tychy
126d

Kobiór
Kobiór
ul. Promnicka 19/6
43-210 Kobiór

421/240
KA1T/00045905/1
2881
(udział 158/1000)

samodzielny lokal mieszkalny
w budynku sześciorodzinnym,
zasiedlony; pomieszczenie
w budynku gospodarczym

4.

Kobiór
Tychy
119j (cz.),
p (cz.)

Kobiór
Kobiór
ul. Leśników 9A
43-210 Kobiór

135/45
KA1T/00055365/6
1839

budynek mieszkalny
jednorodzinny, zasiedlony;
budynek gospodarczy,
piec c.o.

5.

Złoty Potok
Olsztyn
319Aa

Kotowice
Żarki
Kotowice, ul. Zamkowa 50
42-310 Żarki

124/2
CZ1M/00089962/0
3494
(udział 422560/1000000)

samodzielny lokal mieszkalny
w budynku dwurodzinnym,
pustostan

6.

Olkusz
Pilica
169a (cz.)

Pilica
Pilica
ul. Mickiewicza 4
42-436 Pilica

1940/1
CZ1Z/00042480/6
1645

budynek mieszkalny
jednorodzinny, pustostan;
budynek gospodarczy

7.

Olkusz
Rabsztyn
61b

Jaroszowiec
Klucze
Zalesie Golczowskie,
ul. Główna 1
32-310 Klucze

179/2
KR1O/00061548/2
1026

budynek mieszkalny
jednorodzinny, pustostan

8.

Lubliniec
Lubliniec
263n

Lubliniec
Lubliniec
ul. Czarnoleska 120
42-700 Lubliniec

255/3
CZ1L/00044308/0
1354

budynek mieszkalny,
jednorodzinny, zasiedlony;
dwa budynki gospodarcze

Zatwierdzam:
Z upoważnienia
Dyrektora Generalnego
Lasów Państwowych

Warszawa, 22 września 2014 r.
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mgr inż. Wiesław Krzewina
Zastępca ds. Strategii,
Organizacji i Rozwoju
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Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Kraków

Lp.

Nazwa nadleśnictwa,
obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu
ewidencyjnego,
gmina,
adres nieruchomości

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

Rodzaj zabudowy
i sposób zagospodarowania

1.

Nowy Targ
Nowy Targ
136f (cz.)

Spytkowice
Spytkowice
Spytkowice 756A
34-745 Spytkowice

7060/9
NS1T/00114597/7
1000

budynek mieszkalny,
dwurodzinny, zasiedlony;
budynek gospodarczy,
plac brukowy, ogrodzenie

2.

Myślenice
Myślenice
35b01

Konary
Mogilany
Konary 120
32-031 Mogilany

507/1
KR3I/00021167/3
931

budynek mieszkalny,
jednorodzinny, zasiedlony

Zatwierdzam:
Z upoważnienia
Dyrektora Generalnego
Lasów Państwowych
mgr inż. Wiesław Krzewina
Zastępca ds. Strategii,
Organizacji i Rozwoju

Warszawa, 18 września 2014 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Krosno

Lp.

Nazwa nadleśnictwa,
obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu
ewidencyjnego,
gmina,
adres nieruchomości

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

Rodzaj zabudowy
i sposób zagospodarowania

1.

Bircza
Bircza
105cx01,
bx (cz.),
dx (cz.)

Stara Bircza
Bircza
Stara Bircza 99C/4
37-740 Bircza

30/2
PR1P/00097915/3
4812
(udział 518/10000)

samodzielny lokal mieszkalny
w budynku siedmiorodzinnym,
zasiedlony;
wraz z pomieszczeniami
przynależnymi; pomieszczenie
w budynku gospodarczym

2.

Lutowiska
Lutowiska
38Am (cz.)

Lutowiska
Lutowiska
Lutowiska 15 m. 1, 15 m. 2
38-713 Lutowiska

378/1
KS2E/00025639/3
2088

dwa lokale mieszkalne
w budynku dwurodzinnym,
zasiedlone;
budynek gospodarczy

3.

Lutowiska
Dwernik
26d (cz.)

Dwerwnik
Lutowiska
Nasiczne 1/1
38-713 Lutowiska

345/2
KS2E/00025144/6
592

lokal mieszkalny w budynku
czterorodzinnym, zasiedlony

4.

Rymanów
Rymanów Zdrój
103h

Wołtuszowa
Rymanów
ul. Zdrojowa 65
38-481 Rymanów Zdrój

446/3
KS1K/00054680/6
1128

budynek mieszkalny,
jednorodzinny, zasiedlony;
budynek gospodarczy

5.

Strzyżów
Strzyżów
134a (cz.),
d (cz.),
f (cz.)

Sołonka
Lubenia
Sołonka 183
36-043 Straszydle

757/22
RZ2Z/00042212/8
1785

budynek mieszkalny,
jednorodzinny, zasiedlony;
budynek gospodarczy

6.

Stuposiany
Procisne
75g

Stuposiany
Lutowiska
Stuposiany 3
38-713 Lutowiska

44
KS2E/00022838/7
1421

budynek mieszkalny,
jednorodzinny, w zabudowie,
zasiedlony; budynek
gospodarczy w zabudowie

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

Lp.

Nazwa nadleśnictwa,
obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu
ewidencyjnego,
gmina,
adres nieruchomości

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

Rodzaj zabudowy
i sposób zagospodarowania

7.

Stuposiany
Procisne
75d (cz.)

Stuposiany
Lutowiska
Stuposiany 7/1
38-713 Lutowiska

48
KS2E/00032088/7
6521
(udział 580/10000)

samodzielny lokal mieszkalny
w budynku sześciorodzinnym,
zasiedlony; pomieszczenie
w budynku gospodarczym

8.

Stuposiany
Procisne
75d (cz.)

Stuposiany
Lutowiska
Stuposiany 6/2
38-713 Lutowiska

48
KS2E/00032088/7
6521
(udział 579/10000)

samodzielny lokal mieszkalny
w budynku sześciorodzinnym,
zasiedlony; pomieszczenie
w budynku gospodarczym

9.

Ustrzyki Dolne
Brzegi Dolne
348Ah, o

Ustrzyki Dolne
Ustrzyki Dolne
ul. Słoneczna 3/17
38-700 Ustrzyki Dolne

876; 877
KS2E/00030152/3
2229; 375
(udział 225/10000)

samodzielny lokal mieszkalny
w budynku wielorodzinnym
z przynależną piwnicą,
zasiedlony
Zatwierdzam:
Z upoważnienia
Dyrektora Generalnego
Lasów Państwowych
mgr inż. Wiesław Krzewina
Zastępca ds. Strategii,
Organizacji i Rozwoju

Warszawa, 22 września 2014 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Łódź

Lp.

Nazwa nadleśnictwa,
obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu
ewidencyjnego,
gmina,
adres nieruchomości

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

Rodzaj zabudowy
i sposób zagospodarowania

1.

Brzeziny
Brzeziny
243 l

Gałków Duży
Koluszki
ul. Armii Ludowej 2
95-041 Gałków Duży

409/7
LD1B/00041370/6
2580
(udział 11825/21871)

samodzielny lokal mieszkalny
w budynku dwurodzinnym,
zasiedlony; ogrodzenie,
studnia głębinowa

2.

Brzeziny
Regny
226c, m

Obręb 4
Koluszki
ul. Wigury 4
95-040 Koluszki

536/1; 536/2
LD1B/00034575/1
492; 470
(udział 16557/32985)

samodzielny lokal mieszkalny
w budynku dwurodzinnym;
udział w przyłączu
wodociągowym, szambie,
ogrodzeniu
Zatwierdzam:
Z upoważnienia
Dyrektora Generalnego
Lasów Państwowych

Warszawa, 8 września 2014 r.

26

mgr inż. Wiesław Krzewina
Zastępca ds. Strategii,
Organizacji i Rozwoju

BILP 10/2014

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Łódź

Lp.

Nazwa nadleśnictwa,
obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu
ewidencyjnego,
gmina,
adres nieruchomości

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

Rodzaj zabudowy
i sposób zagospodarowania

1.

Łąck
Łąck
306 o

Zdwórz
Łąck
Zdwórz 33/1
09-520 Łąck

248/3
PL1G/00027424/9
1495

budynek mieszkalny,
jednorodzinny, zasiedlony;
budynek gospodarczy

2.

Grotniki
Głowno
156p01

Rulice
Bielawy
Rulice 29
99-423 Bielawy

228/61
LD1O/00033538/6
1081

budynek mieszkalny,
jednorodzinny, zasiedlony

3

Radomsko
Kobiele Wielkie
172k02, l01

Józefów
Kodrąb
ul. Armii Ludowej 2
97-512 Kodrąb

519/4
PT1R/00079779/2
1266

budynek mieszkalny
jednorodzinny, pustostan;
dwa budynki gospodarcze,
studnia, ogrodzenie
Zatwierdzam:
Z upoważnienia
Dyrektora Generalnego
Lasów Państwowych
mgr inż. Wiesław Krzewina
Zastępca ds. Strategii,
Organizacji i Rozwoju

Warszawa, 22 września 2014 r.
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Olsztyn

Lp.

Nazwa nadleśnictwa,
obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu
ewidencyjnego,
gmina,
adres nieruchomości

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

Rodzaj zabudowy
i sposób zagospodarowania

1.

Miłomłyn
Miłomłyn
25Bf

Miłomłyn
Miłomłyn
ul. Leśna 18/2
14-140 Miłomłyn

3025/54
EL1O/00033769/1
1147
(udział 254/1000)

samodzielny lokal mieszkalny
w budynku czterorodzinnym,
zasiedlony

2.

Miłomłyn
Miłomłyn
278m, n, o, p, ~a

Miłomłyn
Miłomłyn
Zaułek Nadleśny 3
14-140 Miłomłyn

3278/28
EL1O/00004406/7
15218

trzy lokale mieszkalne
w budynku trzyrodzinnym –
pustostan i dwa lokale zasiedlone;
budynek gospodarczy

3

Bartoszyce
Sępopol
294k (cz.),
l (cz.)

Sokolica
Bartoszyce
Gruda 14
11-200 Bartoszyce

3294/7
OL1Y/00018352/1
1968

budynek mieszkalny,
jednorodzinny, zasiedlony;
dwa budynki gospodarcze

4.

Strzałowo
Strzałowo
274 o

Dobry Lasek
Piecki
Dobry Lasek 16
11-710 Piecki

3274/3
OL1M/00019909/9
1951

budynek mieszkalny,
jednorodzinny, zasiedlony;
budynek gospodarczy

5.

Srokowo
Gierdawy
354c

Wiklewo
Korsze
Wiklewo 16/1
11-430 Korsze

3354/11
OL1K/00021272/9
1987

budynek mieszkalny,
jednorodzinny w zabudowie
bliźniaczej, pustostan;
budynek gospodarczy
Zatwierdzam:
Z upoważnienia
Dyrektora Generalnego
Lasów Państwowych

Warszawa, 18 września 2014 r.
BILP 10/2014

mgr inż. Wiesław Krzewina
Zastępca ds. Strategii,
Organizacji i Rozwoju
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Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Olsztyn

Lp.
1.

Nazwa nadleśnictwa,
obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.
Parciaki
Parciaki
450d99, f99

Nazwa obrębu
ewidencyjnego,
gmina,
adres nieruchomości
Grądy
Krasnosielc
Grądy 80
06-212 Krasnosielc

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,
pow. działki (m2)
2060/3
OS1P/00021512/7
2038

Rodzaj zabudowy
i sposób zagospodarowania
budynek mieszkalny,
jednorodzinny, pustostan

Zatwierdzam:
Z upoważnienia
Dyrektora Generalnego
Lasów Państwowych
mgr inż. Wiesław Krzewina
Zastępca ds. Strategii,
Organizacji i Rozwoju

Warszawa, 22 września 2014 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Piła

Lp.

Nazwa nadleśnictwa,
obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu
ewidencyjnego,
gmina,
adres nieruchomości

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

Rodzaj zabudowy
i sposób zagospodarowania

1.

Kalisz Pomorski
Kalisz Pomorski
199j

Biały Zdrój
Kalisz Pomorski
Biały Zdrój 43
78-540 Kalisz Pomorski

199/7
KO1D/00021337/1
863

budynek mieszkalny,
jednorodzinny, w zabudowie
bliźniaczej, pustostan;
budynek gospodarczy
w zabudowie bliźniaczej

2.

Podanin
Margonin
327t

Studźce – Adolfowo
Margonin
Studźce 24/1
64-830 Margonin

308
PO1B/00051337/3
1600
(udział 3249/10000)

samodzielny lokal mieszkalny,
pustostan
wraz z pomieszczeniami
przynależnymi,
w budynku dwurodzinnym;
budynek gospodarczy

3

Jastrowie
Jastrowie
641h

Jastrowie
Jastrowie
ul. Graniczna 3/7
64-915 Jastrowie

3011
PO1Z/00038331/5
1124
(udział 439/10000)

samodzielny lokal mieszkalny,
pustostan
z pomieszczeniami
przynależnymi w budynku
ośmiorodzinnym

4.

Durowo
Durowo
118h

Wągrowiec
Wągrowiec
ul. Durowo 16/2
62-100 Wągrowiec

5370/1
PO1B/00042970/6
561
(udział 361/1000)

samodzielny lokal mieszkalny,
zasiedlony
wraz z pomieszczeniami
przynależnymi w budynku
mieszkalnym dwurodzinnym;
budynek gospodarczy

5370/4
PO1B/00032154/7
21
5.

Kalisz Pomorski
Kalisz Pomorski
199d

Biały Zdrój
Kalisz Pomorski
Biały Zdrój 35A
78-540 Kalisz Pomorski

199/33
KO1D/00021344/3
588

budynek mieszkalny,
jednorodzinny w zabudowie
bliźniaczej, zasiedlony;
budynek gospodarczy
w zabudowie bliźniaczej;
ogrodzenie, chodniki
Ciąg dalszy tabeli na str. 29
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Ciąg dalszy tabeli ze str. 28

Lp.
6.

Nazwa nadleśnictwa,
obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.
Krzyż
Krzyż
621ix, jx, mx

Nazwa obrębu
ewidencyjnego,
gmina,
adres nieruchomości

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

Miasto Krzyż
Krzyż Wielkopolski
Os. Leśnika 1/1
64-761 Krzyż Wielkopolski

1185
PO1T/00016354/8
1569
(udział 48/1000)

Łokacz Mały
Krzyż Wielkopolski
Łokacz Mały, ul. Mickiewicza 1
64-761 Krzyż Wielkopolski

1188
PO1T/00016357/9
9834
(udział 18/1000)
1525
PO1T/00016825/1
898
(udział 12/1000)

Rodzaj zabudowy
i sposób zagospodarowania
samodzielny lokal mieszkalny,
zasiedlony
z pomieszczeniami
przynależnymi w budynku
wielorodzinnym;
udział w sieci
wodociągowo-kanalizacyjnej,
drodze osiedlowej,
oświetleniu terenu,
kotłowni osiedlowej

7.

Krzyż
Krzyż
51b

Przesieki
Krzyż Wielkopolski
Pestkownica 1
64-761 Krzyż Wielkości

7048/1
PO1T/00013203/4
2460

budynek mieszkalny,
jednorodzinny, zasiedlony;
dwa budynki gospodarcze,
przydomowa oczyszczalnia
ścieków

8.

Krzyż
Krzyż
394m, n

Kocień Wielki
Wieleń
Kocień Wielki 38
64-730 Wieleń

513; 514
PO2T/00028228/0
1818; 555

budynek mieszkalny,
jednorodzinny, zasiedlony;
trzy budynki gospodarcze

9.

Sarbia
Wyszyny
299Bo

Gębiczyn
Czarnków
Gębiczyn 71
64-700 Czarnków

320
PO2T/00023028/3
2823

budynek mieszkalny,
jednorodzinny, zasiedlony;
dwa budynki gospodarcze,
przydomowa oczyszczalnia
ścieków

10.

Sarbia
Wyszyny
250g

Wyszynki
Budzyń
Grabówka 26/2 m. 1 i 2
64-800 Budzyń

464
PO1B/00050737/0
1611
(udział 24903/52103)

dwa lokale mieszkalne,
zasiedlone, w budynku
czterorodzinnym
mieszkalno-użytkowym;
pomieszczenie gospodarcze
w części użytkowej budynku

11.

Podanin
Podanin
63fx

Chodzież
Chodzież
ul. Gajowa 10/2
64-800 Chodzież

8063/17
PO1H/00033328/1
2282
(udział 5586/57102)

samodzielny lokal mieszkalny,
zasiedlony, w budynku
mieszkalno-użytkowym,
ośmiolokalowym

12.

Podanin
Margonin
98y, z

Smogulec
Gołańcz
Smogulec 31/2
62-130 Gołańcz

110/35
PO1B/00028776/2
1851
(udział 4739/100000)

samodzielny lokal mieszkalny
z pomieszczeniami
przynależnymi, zasiedlony,
w budynku wielorodzinnym;
boks gospodarczy
w budynku gospodarczym

110/64
PO1B/00028750/4
1863
(udział 3846/100000)
13.

Jastrowie
Jastrowie
3w

Sypniewo
Jastrowie
Sypniewo,
ul. I Armii Wojska Polskiego 4
64-915 Jastrowie

482/1
PO1Z/00031653/9
1644

budynek mieszkalny,
jednorodzinny, zasiedlony;
dwa budynki gospodarcze

Dokończenie tabeli na str. 30
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Dokończenie tabeli ze str. 29

Lp.

Nazwa nadleśnictwa,
obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu
ewidencyjnego,
gmina,
adres nieruchomości

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

Rodzaj zabudowy
i sposób zagospodarowania

14.

Jastrowie
Jastrowie
500ax

Budy
Jastrowie
Trzebieszki 2
64-915 Jastrowie

8294/18
PO1Z/00029405/9
1734

budynek mieszkalny,
jednorodzinny, zasiedlony;
budynek gospodarczy

15.

Okonek
Okonek
383ax, bx, r, y, z

Okonek
Okonek
ul. Szczecińska 28/8
64-965 Okonek

383/31
PO1Z/00038742/9
2093
(udział 5960/61259)

samodzielny lokal mieszkalny,
zasiedlony,
wraz z pomieszczeniami
przynależnymi,
w budynku wielorodzinnym;
garaż w budynku garażowym,
udział w drodze wewnętrznej,
terenach niezabudowanych,
terenach rekreacyjno-wypoczynkowych

383/37
PO1Z/00038724/7
2801
(udział 1/48)
383/39
PO1Z/00038725/4
4748
(udział 1/49)
383/36
PO1Z/00038727/8
1999
(udział 1/49)
383/35
PO1Z/00038726/1
4514
(udział 1/49)

Zatwierdzam:
Z upoważnienia
Dyrektora Generalnego
Lasów Państwowych
mgr inż. Wiesław Krzewina
Zastępca ds. Strategii,
Organizacji i Rozwoju

Warszawa, 12 września 2014 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Piła

Lp.

Nazwa nadleśnictwa,
obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu
ewidencyjnego,
gmina,
adres nieruchomości

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

Rodzaj zabudowy
i sposób zagospodarowania

1.

Tuczno
Tuczno
168i

Tuczno 108
Tuczno
ul. Klasztorna 30
78-640 Tuczno

8168/6
KO1W/00010340/2
656

budynek mieszkalny,
jednorodzinny, zasiedlony

2.

Tuczno
Trzcinno
235f

Mielęcin
Człopa
Trzcinno 6
78-630 Człopa

8235/6
KO1W/00027908/4
1356

budynek mieszkalny,
jednorodzinny, zasiedlony;
budynek gospodarczy

Dokończenie tabeli na str. 31
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Dokończenie tabeli ze str. 30

Lp.

Nazwa nadleśnictwa,
obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu
ewidencyjnego,
gmina,
adres nieruchomości

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

Rodzaj zabudowy
i sposób zagospodarowania

3

Potrzebowice
Potrzebowice
17t

Drawsko
Drawsko
ul. Dworcowa 16 m. 1, 2 i 3
64-733 Drawski Młyn

1399
PO2T/00026970/2
2781

trzy lokale mieszkalne
w budynku trzyrodzinnym
w zabudowie szeregowej,
zasiedlone; pomieszczenia
w budynku
garażowo-gospodarczym

4.

Krucz
Krucz
31d

Góra
Czarnków
Goraj Zamek 3 m. 1
64-700 Czarnków

554
PO2T/00033120/4
14801
(udział 1401/20778)

samodzielny lokal mieszkalny
z pomieszczeniami
przynależnymi w budynku
wielorodzinnym, zasiedlony;
garaż w budynku garażowym
w zabudowie szeregowej
Zatwierdzam:
Z upoważnienia
Dyrektora Generalnego
Lasów Państwowych
mgr inż. Wiesław Krzewina
Zastępca ds. Strategii,
Organizacji i Rozwoju

Warszawa, 22 września 2014 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Poznań

Lp.

Nazwa nadleśnictwa,
obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu
ewidencyjnego,
gmina,
adres nieruchomości

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

Rodzaj zabudowy
i sposób zagospodarowania

1.

Antonin
Moja Wola
37z, ax, bx

Kałkowskie
Sośnie
Bronisławka 2/1
63-435 Sośnie

585
KZ1W/00089193/4
2229
(udział 498/1000)

samodzielny lokal mieszkalny
w budynku dwurodzinnym,
pustostan;
budynek gospodarczy

2.

Antonin
Moja Wola
132Aj, k 01

Szklarka Śląska
Sośnie
Szklarka Śląska 26/4
63-435 Sośnie

560/2
KZ1W/00077761/0
2316
(udział 11980/46660)

samodzielny lokal mieszkalny
w budynku czterorodzinnym,
pustostan;
budynek gospodarczy

3

Krotoszyn
Gliśnica
161g 01

Gliśnica
Odolanów
ul. Nowa 17
63-430 Odolanów

1263/2
KZ1W/00081953/4
3139

dwa lokale mieszkalne
w budynku dwurodzinnym
(jeden zasiedlony,
jeden pustostan);
budynek gospodarczy

4.

Grodzisk
Grodzisk
214d 01, f

3468/2
Grodzisk Wielkopolski
PO1S/00001604/7
Grodzisk Wielkopolski
1512
ul. Strumykowa 27
62-065 Grodzisk Wielkopolski

dwa lokale mieszkalne
w budynku dwurodzinnym,
zasiedlone;
budynek gospodarczy
Dokończenie tabeli na str. 32
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Dokończenie tabeli ze str. 31

Lp.

Nazwa nadleśnictwa,
obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu
ewidencyjnego,
gmina,
adres nieruchomości

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

Rodzaj zabudowy
i sposób zagospodarowania

5.

Grodzisk
Porażyn
175g 01

Porażyn
Opalenica
Porażyn Ośrodek 7
64-330 Opalenica

5175/7
PO1N/00020788/5
2996

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

6.

Koło
Chełmno
448a, b

Koło
Koło
ul. Toruńska 209
62-600 Koło

5448/14
KN1K/00009130/4
855

budynek mieszkalny,
jednorodzinny, pustostan;
dwa budynki gospodarcze

Zatwierdzam:
Z upoważnienia
Dyrektora Generalnego
Lasów Państwowych
mgr inż. Wiesław Krzewina
Zastępca ds. Strategii,
Organizacji i Rozwoju

Warszawa, 22 września 2014 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Poznań

Lp.

Nazwa nadleśnictwa,
obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu
ewidencyjnego,
gmina,
adres nieruchomości

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

Rodzaj zabudowy
i sposób zagospodarowania

1.

Koło
Kłodawa
6Az (cz.)

Świętosławice
Izbica Kujawska
Gaj Stolarski 3/1
87-865 Izbica Kujawska

274/2
WL1R/00029726/5
2000

budynek mieszkalny,
jednorodzinny, zasiedlony;
budynek gospodarczy

2.

Koło
Kłodawa
6Az (cz.)

Świętosławice
Izbica Kujawska
Gaj Stolarski 3/2
87-865 Izbica Kujawska

274/3
WL1R/00029726/5
2000

budynek mieszkalny,
jednorodzinny, zasiedlony;
dwa budynki gospodarcze

3

Konin
Kazimierz Biskupi
125c

Daninów
Kazimierz Biskupi
Głodów 1/2
62-530 Kazimierz Biskupi

5125/1
KN1N/00045207/2
745

samodzielny lokal mieszkalny
w budynku dwurodzinnym,
pustostan

4.

Przedborów
Ostrzeszów
188a 01, 188h 01,
188i 01, 188k 01

Kuźnica Myślniewska
Kobyla Góra
Kuźnica Myślniewska 82
63-507 Kobyla Góra

588/1
KZ1O/00046535/5
1907

budynek mieszkalny,
jednorodzinny, pustostan;
budynek gospodarczy

5.

Przedborów
Sokolniki
882d, t

Józefów
Czastary
Józefów,
ul. Zielona 18/1–4
98-410 Czastary

161/1
SR1W/00086225/5
2425

cztery lokale mieszkalne
w budynku czterorodzinnym,
lokale nr 1 i 3 – pustostany,
nr 2 i 4 – zasiedlone;
przynależne udziały
w budynku gospodarczym
oraz w gruncie

6.

Przedborów
Węglewice
683i (cz.), o 01

Węglewice
Galewice
Węglewice,
ul. Szkolna 10/1–3
98-405 Galewice

3304
SR1W/00099024/1
2955

trzy lokale mieszkalne
w budynku trzyrodzinnym,
zasiedlone

Dokończenie tabeli na str. 33
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Dokończenie tabeli ze str. 32

Lp.

Nazwa nadleśnictwa,
obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu
ewidencyjnego,
gmina,
adres nieruchomości

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

Rodzaj zabudowy
i sposób zagospodarowania

7.

Piaski
Książ
97f 01

Mchy
Książ Wielkopolski
Mchy 78
63-130 Książ Wielkopolski

5097/1
PO1M/00027262/0
2103

budynek mieszkalny,
jednorodzinny, zasiedlony;
trzy budynki gospodarcze

8.

Piaski
Piaski
139f 01

Piaski
Piaski
ul. Sosnowa 7
63-820 Piaski

50139/3
PO1Y/00010129/3
1796

budynek mieszkalny,
jednorodzinny, zasiedlony;
budynek gospodarczy

9.

Sieraków
Bucharzewo Sierakowskie
119d 01

Sieraków Nadleśnictwo
Sieraków
Błota 1
64-410 Sieraków

103/4
PO2A/00034405/2
2034

budynek mieszkalny,
jednorodzinny, zasiedlony;
dwa budynki gospodarcze

10.

Turek
Turek
113a

Tuliszków
Tuliszków
ul. Poznańska 53
62-740 Tuliszków

5113/4
KN1T/00020471/7
1051

budynek mieszkalny,
jednorodzinny, zasiedlony;
budynek gospodarczy

Zatwierdzam:
Z upoważnienia
Dyrektora Generalnego
Lasów Państwowych
mgr inż. Wiesław Krzewina
Zastępca ds. Strategii,
Organizacji i Rozwoju

Warszawa, 22 września 2014 r.
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Szczecin

Lp.

Nazwa nadleśnictwa,
obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu
ewidencyjnego,
gmina,
adres nieruchomości

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

Rodzaj zabudowy
i sposób zagospodarowania

1.

Barlinek
Barlinek
1707r

Barlinek 2
Barlinek
ul. Szpitalna 20/1
74-320 Barlinek

2115/3
SZ1M/00033652/2
546
(udział 513/1000)

samodzielny lokal mieszkalny
w budynku dwurodzinnym,
zasiedlony; boks garażowy

2.

Barlinek
Barlinek
1707r

Barlinek 2
Barlinek
ul. Szpitalna 20/2
74-320 Barlinek

2115/3
SZ1M/00033652/2
546
(udział 487/1000)

samodzielny lokal mieszkalny
w budynku dwurodzinnym,
zasiedlony; boks garażowy

3

Dębno
Dębno
262 l

Dębno 6
Dębno
ul. Bolesława Chrobrego 27/1
74-400 Dębno

217
SZ1M/00013909/3
1648
(udział 551/1000)

samodzielny lokal mieszkalny
w budynku dwurodzinnym,
zasiedlony; garaż

4.

Dębno
Dębno
262 l

Dębno 6
Dębno
ul. Bolesława Chrobrego 27/2
74-400 Dębno

217
SZ1M/00013909/3
1648
(udział 449/1000)

Samodzielny lokal mieszkalny
w budynku dwurodzinnym,
zasiedlony; garaż

5.

Gryfice
Gryfice
437j, k

Gryfice 8
Gryfice
ul. Kamieńska 19/1
72-300 Gryfice

215
SZ1G/00001000/8
3081
(udział 6699/10000)

samodzielny lokal mieszkalny
w budynku dwurodzinnym,
pustostan;
budynek gospodarczy
Ciąg dalszy tabeli na str. 34
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Ciąg dalszy tabeli ze str. 33

Lp.

Nazwa nadleśnictwa,
obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu
ewidencyjnego,
gmina,
adres nieruchomości

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

Rodzaj zabudowy
i sposób zagospodarowania

6.

Gryfice
Gryfice
437j, k

Gryfice 8
Gryfice
ul. Kamieńska 19/2
72-300 Gryfice

215
SZ1G/00001000/8
3081
(udział 3301/10000)

samodzielny lokal
mieszkalny w budynku
dwurodzinnym, pustostan;
budynek gospodarczy

7.

Gryfice
Kamień Pomorski
629 o

Świerzno
Świerzno
Świerzno 78B/4
72-405 Świerzno

295/6
SZ1K/00023313/9
16238
(udział 8260/557900)

samodzielny lokal
mieszkalny w budynku
wielorodzinnym, zasiedlony;
boks garażowy
w budynku szeregowym

8.

Gryfice
Gryfice
63t

Pogorzelica
Rewal
Pogorzelica, ul. Leśna 6/2
72-350 Niechorze

63/16
SZ1G/00029261/7
553
(udział 5380/14650)

samodzielny lokal
mieszkalny w budynku
dwurodzinnym, pustostan;
budynek gospodarczy

9.

Gryfice
Gryfice
369h

Mechowo
Golczewo
Gacko 4/2
72-410 Golczewo

369/9
SZ1K/00019447/6
1261 (4120/17150)

samodzielny lokal
mieszkalny w budynku
dwurodzinnym, pustostan

10.

Lubniewice
Lubniewice
Obszar nie objęty planem
urządzenia lasu –
użytkowanie wieczyste gruntu

Chwalęcice
Gorzów Wlkp.
ul. K. Marcinkowskiego 9E/3
66-436 Gorzów Wlkp.

451/2
GW1G/00115377/6
13600
(udział 5429/2349969)

samodzielny lokal
mieszkalny w budynku
wielorodzinnym, zasiedlony

11.

Smolarz
Smolarz
471bx

Klesno
Drezdenko
Klesno 5/4
66-530 Drezdenko

471/4
GW1K/00023605/6
2543
(udział 12/100)

samodzielny lokal
mieszkalny w budynku
czterorodzinnym, zasiedlony;
pomieszczenie gospodarcze,
kocioł stalowy

12.

Resko
Resko – Zachód
195Am01

Miłogoszcz
Resko
Miłogoszcz 1/9
72-315 Resko

195/20
SZ1L/00025933/6
2885
(udział 1216/10000)

samodzielny lokal
mieszkalny w budynku
wielorodzinnym, zasiedlony;
wymiennik ciepła, hydrofor,
sprężarka, odżelaziacz

13.

Karwin
Rąpin
187k

Goszczanowo
Drezdenko
Goszczanowo 39
66-530 Goszczanowo

304/1
GW1K/00017083/5
1898

budynek mieszkalny,
dwulokalowy, zasiedlony;
cztery budynki gospodarcze

14.

Kłodawa
Kłodawa
117k01

Kłodawa
Kłodawa
Mszaniec 12A
66-415 Kłodawa

1081/9
GW1G/00084746/7
764

budynek mieszkalny,
jednorodzinny, zasiedlony;
budynek gospodarczy

15.

Kłodawa
Kłodawa
117k02, 118d99

Kłodawa
Kłodawa
Mszaniec 13A
66-415 Kłodawa

1258
GW1G/00084746/7
1124

budynek mieszkalny,
jednorodzinny, zasiedlony;
budynek gospodarczy,
przydomowa
oczyszczalnia ścieków

16.

Bierzwnik
Wygon
323g

Łasko
Bierzwnik
Łasko 10
73-240 Bierzwnik

386/8
SZ1C/00020769/1
929

budynek mieszkalny,
jednorodzinny, zasiedlony;
dwa budynki gospodarcze

Dokończenie tabeli na str. 35
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Dokończenie tabeli ze str. 34

Lp.
17.

Nazwa nadleśnictwa,
obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.
Trzebież
Trzebież
769f

Nazwa obrębu
ewidencyjnego,
gmina,
adres nieruchomości
Sierakowo
Police
Stare Leśno 1
72-004 Tanowo

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,
pow. działki (m2)
769/1
SZ1S/00039911/0
1423

Rodzaj zabudowy
i sposób zagospodarowania
budynek mieszkalny,
jednorodzinny, zasiedlony

Zatwierdzam:
Z upoważnienia
Dyrektora Generalnego
Lasów Państwowych
mgr inż. Wiesław Krzewina
Zastępca ds. Strategii,
Organizacji i Rozwoju

Warszawa, 12 września 2014 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Szczecinek
Lp.

Nazwa nadleśnictwa,
obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu
ewidencyjnego,
gmina,
adres nieruchomości

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

Rodzaj zabudowy
i sposób zagospodarowania

1.

Miastko
Miastko
71c

Miastko
Miastko
ul. Zielona 1 m. 4
77-200 Miastko

87/7
SL1M/00016409/6
1883
(udział 33/100)

samodzielny lokal mieszkalny,
zasiedlony,
w budynku pięciorodzinnym,
wraz z przynależną piwnicą;
pomieszczenie garażowe,
pomieszczenie gospodarcze,
udział w ogrodzeniu

2.

Miastko
Miastko
71c

Miastko
Miastko
ul. Zielona 1 m. 5
77-200 Miastko

87/7
SL1M/00016409/6
1883
(udział 13/100)

samodzielny lokal mieszkalny,
zasiedlony,
w budynku pięciorodzinnym,
wraz z przynależną piwnicą;
pomieszczenie garażowe,
udział w ogrodzeniu

3

Człuchów
Lipie
53k (cz.)

Sieroczyn
Człuchów
Skórzewo 4
77-300 Człuchów

5053/9
SL1Z/00022072/9
1997

budynek mieszkalny,
jednorodzinny, zasiedlony;
budynek gospodarczy

Zatwierdzam:
Z upoważnienia
Dyrektora Generalnego
Lasów Państwowych

Warszawa, 8 września 2014 r.
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mgr inż. Wiesław Krzewina
Zastępca ds. Strategii,
Organizacji i Rozwoju
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Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Toruń

Lp.

Nazwa nadleśnictwa,
obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu
ewidencyjnego,
gmina,
adres nieruchomości

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

Rodzaj zabudowy
i sposób zagospodarowania

1.

Trzebciny
Szarłata
160d01, g01

Szarłata
Osie
Smolarnia 1
86-150 Osie

557
BY1S/00043649/7
1680

budynek mieszkalny,
jednorodzinny, zasiedlony;
dwa budynki gospodarcze

2.

Żołędowo
Żołędowo
159p

360
Bydgoszcz
ul. Jeździecka 6a/2
85-687 Bydgoszcz

23
BY1B/00121591/0
4106
(udział 556/1969)

samodzielny lokal mieszkalny
w budynku trzyrodzinnym,
pustostan; lokal niemieszkalny
w budynku gospodarczym

3

Żołędowo
Żołędowo
159p

360
Bydgoszcz
ul. Jeździecka 6a/3
85-687 Bydgoszcz

23
BY1B/00121591/0
4106
(udział 530/1969)

samodzielny lokal mieszkalny
w budynku trzyrodzinnym,
pustostan; lokal niemieszkalny
w budynku gospodarczym

Zatwierdzam:
Z upoważnienia
Dyrektora Generalnego
Lasów Państwowych
mgr inż. Wiesław Krzewina
Zastępca ds. Strategii,
Organizacji i Rozwoju

Warszawa, 22 września 2014 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Warszawa

Lp.

Nazwa nadleśnictwa,
obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu
ewidencyjnego,
gmina,
adres nieruchomości

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

Rodzaj zabudowy
i sposób zagospodarowania

1.

Drewnica
Zielonka
172n (cz.)

Zielonka
Zielonka
ul. Mokry Ług 40
lok. 1, 2, 5, 6
05-220 Zielonka

217; 220
WA1W/00120624/9
1499; 481 (udział)

cztery lokale mieszkalne
w budynku sześciorodzinnym,
zasiedlone; trzy garaże
w budynku ośmiogarażowym,
plac z dojazdem
do budynku gospodarczego,
udział w ogrodzeniu,
instalacji odwodnienia,
ujęciu wody i hydroforni

2.

Drewnica
Zielonka
172n (cz.)

Zielonka
Zielonka
ul. Mokry Ług 40a
lok. 1, 2, 3, 4
05-220 Zielonka

218; 220
WA1W/00120624/9
1838; 481 (udział)

cztery lokale mieszkalne
w budynku czterorodzinnym,
zasiedlone;
budynek gospodarczy
z dwoma garażami
i dwoma pomieszczeniami
gospodarczymi, dwa garaże
w budynku ośmiogarażowym,
udział w ogrodzeniu,
instalacji odwodnienia,
ujęciu wody i hydroforni

Dokończenie tabeli na str. 37
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Dokończenie tabeli ze str. 36

Lp.

Nazwa nadleśnictwa,
obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu
ewidencyjnego,
gmina,
adres nieruchomości

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

Rodzaj zabudowy
i sposób zagospodarowania

3.

Drewnica
Zielonka
172n (cz.)

Zielonka
Zielonka
ul. Mokry Ług 40b
lok. 1 i 2
05-220 Zielonka

219; 220
WA1W/00120624/9
1281; 481 (udział)

dwa lokale mieszkalne
w budynku czterorodzinnym,
zasiedlone, dwa
pomieszczenia przynależne
w budynku gospodarczym;
udział w ogrodzeniu,
instalacji odwodnienia,
ujęciu wody i hydroforni

4.

Drewnica
Zielonka
172n (cz.)

Zielonka
Zielonka
ul. Mokry Ług 40c
lok. 1, 2, 3, 4
05-220 Zielonka

221; 220
WA1W/00120624/9
1281; 481 (udział)

cztery lokale mieszkalne
w budynku czterorodzinnym,
zasiedlone, cztery
pomieszczenia przynależne
w budynku gospodarczym;
udział w ogrodzeniu,
instalacji odwodnienia,
ujęciu wody i hydroforni

5.

Płońsk
Płońsk
52i01

Kiełki
Baboszewo
Kiełki 58A
09-130 Baboszewo

21/1
PL1L/00054292/7
1741

budynek mieszkalny,
jednorodzinny, zasiedlony;
budynek gospodarczy

6.

Płońsk
Płońsk
275k01, i (cz.)

Aleksandria
Nowe Miasto
Aleksandria 3
05-190 Nasielsk

195/2
PL1L/00055199/2
1589

budynek mieszkalny
jednorodzinny, zasiedlony

Zatwierdzam:
Z upoważnienia
Dyrektora Generalnego
Lasów Państwowych

Warszawa, 22 września 2014 r.
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mgr inż. Wiesław Krzewina
Zastępca ds. Strategii,
Organizacji i Rozwoju
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NIERUCHOMOŚCI ZBYWANE I NABYWANE
przez Skarb Państwa – Lasy Państwowe
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Krosno
Nadleśnictwo Krasiczyn
W związku z uzyskaniem zgody Dyrektora RDLP w Krośnie, znak: ZS-2141-53/14, z dnia 14 lipca 2014 r. oraz zgodnie z punktem IX
Ramowych wytycznych w sprawie zamian lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych
Nadleśnictwo Krasiczyn informuje o zamiarze przeprowadzenia transakcji zamiany nieruchomości z Gminą Krasiczyn.

Data zgody
na zamianę

14.07.2014 r.

Nieruchomości zbywane przez Lasy Państwowe
adres leśny

adres administracyjny

kategoria użytku

powierzchnia
(w ha)

04-13-1-07-3k-00

18-13-042-0014
dz. ew. 801/3
woj. podkarpackie
powiat przemyski
Gmina Krasiczyn
obręb Tarnawce

Ls

0,3486

Nieruchomości nabywane przez Lasy Państwowe
właściciel

adres administracyjny

kategoria użytku

powierzchnia
(w ha)

Urząd Gminy Krasiczyn

18-13-042-0006
dz. ew. 1019/7
woj. podkarpackie
powiat przemyski
Gmina Krasiczyn
obręb Krasiczyn

dr

0,76

Nadleśniczy
mgr inż. Przemysław Włodek

								
Przemyśl, 25 września 2014 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Olsztyn
Nadleśnictwo Nidzica
Zgodnie z Ramowymi wytycznymi w sprawie zamian lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów
Państwowych z dnia 12 grudnia 2012 r., zamian dokonywanych na podstawie art. 38e ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach, Nadleśnictwo Nidzica informuje o zamiarze przeprowadzenia transakcji zamiany nieruchomości gruntowych.		

Data zgody
na zamianę

19.09.2014 r.

Nieruchomości zbywane przez Lasy Państwowe
adres leśny

adres administracyjny

kategoria użytku

powierzchnia
(w ha)

07-16-1-06-321-b-01

28-11-045-0011-3321/3

Ls

0,0240

07-16-1-05-394A-a-00
07-16-1-05-394A-b-00

28-11-045-0022-3394/6

N
RV

0,2500

Razem:

wartość
(w tys. zł)

26,82

0,2740
Dokończenie na str. 39
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Dokończenie ze str. 38
Nieruchomości nabywane przez Lasy Państwowe
właściciel

adres administracyjny

kategoria użytku

powierzchnia
(w ha)

Gmina Nidzica

28-11-045-0012-117/2

Dr

0,2500

Razem:

0,2500

wartość
(w tys. zł)
27,50

Nadleśniczy
Nadleśnictwa Nidzica
Ryszard Schuetz

Nidzica, 19 września 2014 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Olsztyn
Nadleśnictwo Spychowo
Nadleśnictwo Spychowo informuje o zamiarze przeprowadzenia transakcji zamiany nieruchomości na podstawie art. 38e Ustawy o lasach.
Informacja zamiarze o transakcji zamiany z dnia 15 września 2014 r.
Data zgody
na zamianę

Nieruchomości zbywane przez Lasy Państwowe
adres administracyjny

nr działki

kategoria użytku

powierzchnia
(w ha)

28-10-042-0024

173

B/R IVb

0,0729

28-10-042-0024

174

28-10-042-0024

3004/8

Dr
N
R IVb

0,0300
0,0217
0,0066

9.09.2014 r.

wartość
(w tys. zł)
26,2

Nieruchomości nabywane przez Lasy Państwowe
właściciel

adres
administracyjny

nr
działki

kategoria użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

Gmina Piecki

28-10-042-0017

186/19

Ps V
Ls VI

0,0600
0,3239

26,5

Nadleśniczy
mgr inż. Krzysztof Krasula

Spychowo, 15 września 2014 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Poznań
Nadleśnictwo Łopuchówko
Zgodnie z Ramowymi wytycznymi w sprawie zamian lasów, gruntów i innych nieruchomości w trybie art. 38e ustawy o lasach z dnia
28 września 1991 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 z późn. zm.), przesłanymi pismem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych z dnia
18 kwietnia 2014 r., zn. spr. ZS-210-4/13/14, informujemy o zamiarze przeprowadzenia transakcji zamiany nieruchomości. Na zamianę
nadleśnictwo uzyskało zgodę dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu z dnia 4 września 2014 r., zn. spr. ZS-2141-44/13.
Data zgody
na zamianę
4.09.2014 r.

Nieruchomość zbywana przez Lasy Państwowe
adres leśny

adres administracyjny

kategoria użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

09-14-5-16-108Ar-00

30-21-042-0001-445/3

B/RVI

0,9765

897

0,9765

897

Razem:

Dokończenie na str. 40
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Dokończenie ze str. 39
Nieruchomości nabywane przez Lasy Państwowe
właściciel

Państwo
Ewa i Lech Piasny

adres administracyjny

kategoria użytku

powierzchnia
(w ha)

30-21-105-0023-211

PsVI, N

0,2237

30-21-105-0023-212

RVI, PsVI, N

1,1409

30-21-105-0023-255

RVI, ŁVI, LsVI, N

1,3415

30-21-105-0023-224

LsVI

4,3270

30-21-105-0023-265

PSVI, LsVI, N

0,3952

30-21-105-0023-191/1

LsV

0,1188

30-21-105-0023-191/2

LsV

1,4468

30-21-105-0023-191/3

LsV

2,8872

30-21-105-0023-204

RVI, LsV

15,0253

Razem:

wartość
(w tys. zł)

903

26,9064

903
Nadleśniczy
Nadleśnictwa Łopuchówko
mgr inż. Zbigniew Szeląg

Łopuchówko, 9 września 2014 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Szczecin
Nadleśnictwo Chojna
Stosownie do zapisów punktu IX Ramowych wytycznych w sprawie zamian lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się
w zarządzie Lasów Państwowych, stanowiących załącznik do Zarządzenia nr 89 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia
11 grudnia 2012 r. w sprawie dokonywania zamian nieruchomości na podstawie art. 38e ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach
(znak: ZS-D-2141-11/12), oraz wytycznych dyrektora RDLP w Szczecinie z dnia 15 stycznia 2013 r. (znak:ZS-210-1/13), Nadleśnictwo
Chojna informuje o zamiarze przeprowadzenia transakcji zamiany nieruchomości z Gminą Widuchowa. Nadleśnictwo uzyskało zgodę
dyrektora RDLP w Szczecinie (znak: ZS-21411-5/14, pismo z dnia 14 sierpnia 2014 r.) na dokonanie zamiany niżej wymienionych
nieruchomości:
Informacja o zamiarze transakcji zamiany z dnia 4 września 2014 r.
Data zgody
na zamianę

Nieruchomości zbywane przez Lasy Państwowe
adres leśny

adres administracyjny

10-05-2-05-36-c-01
14.08.2014 r.

32-06-092-0009-36/10

10-05-2-05-36-d-01
10-05-2-05-37-a-00

32-06-092-0009-37/6

10-05-2-05-37-b-01
Razem:

kategoria użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

N

0,2330

Ls

0,0025

Ls

3,6284

430,91

3,8639

459,01

28,10

Dokończenie na str. 41
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Dokończenie ze str. 40
Nieruchomości nabywane przez Lasy Państwowe
właściciel

adres administracyjny
32-06-092-0015-312

Jednostka administracji samorządowej
Gmina Widuchowa,
ul. Grunwaldzka 8,
74-120 Widuchowa

32-06-092-0015-318

kategoria użytku

powierzchnia
(w ha)

W

0,0106

LsV

0,5194

RVI

0,1336

RVIz

1,5127

LsV

4,9014

Lz-RVI

0,2473

dr

0,2584

N

0,1028

Razem:

7,6862

wartość
(w tys. zł)
37,18

421,83

459,01

Nadleśniczy
mgr inż. Andrzej Wysocki

Chojna, 4 września 2014 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Szczecinek
Nadleśnictwo Czaplinek
Na podstawie Ramowych wytycznych w sprawie zamian lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów
Państwowych, stanowiących załącznik do Zarządzenia nr 89 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 11 grudnia 2012 r.
w sprawie dokonywania zamian nieruchomości (znak: ZS-D-2141-11-2/12) na podstawie art. 38e ustawy z dnia 28 września 1991 r.
o lasach (Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 z późniejszymi zmianami), Nadleśnictwo Czaplinek informuje, że otrzymało zgodę dyrektora
RDLP w Szczecinku (znak: ZS-2141-34/14 AN, pismo z dnia 15 września 2014 r.) na dokonanie transakcji zamiany gruntów z Gminą
Czaplinek.
Informacja o transakcji zamiany z dnia 15 września 2014 r.
Data zgody
na zamianę

15.09.2014 r.

Nieruchomość zbywana przez Lasy Państwowe
adres leśny

adres administracyjny

11-04-4-07-71

-l

-00

11-04-4-07-71

-m -99

11-04-4-07-71

-k -00

11-04-4-07-71

-o -99

11-04-4-07-44

-h -00

11-04-4-07-44

-i -00

11-04-4-07-44

-j -00

11-04-4-07-44

-i -00
Razem:

32-03-015-0042-71/6

32-03-015-0042-44/4

32-03-015-0042-44/5

kategoria użytku

powierzchnia
(w ha)

PsV

1,9800

RIVb

1,4409

N

0,2000

N

0,2000

RV

0,4330

RVI

0,4670

RV

0,2855

RVI

0,4389
5,4453

wartość
(w tys. zł)

155,75

67,99

223,74

Dokończenie na str. 42
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Dokończenie ze str. 41
Nieruchomość nabywana przez Lasy Państwowe
właściciel

Jednostka administracji samorządowej
Gmina Czaplinek

adres administracyjny

kategoria użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

32-03-014-0003-532/29

RIVa
RIVb
RV
ŁIV
PsIV

0,0455
0,3395
0,0348
0,0022
0,1767

223,72

0,5987

223,72

Razem:

Nadleśniczy
Nadleśnictwa Czaplinek
mgr inż. Robert Frutczak

Czaplinek, 15 września 2014 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Zielona Góra
Nadleśnictwo Nowa Sól
Zgodnie z Ramowymi wytycznymi w sprawie zamian lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów
Państwowych, zamian przeprowadzanych na podstawie art. 38e ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach, Nadleśnictwo Nowa Sól
informuje o zamiarze przeprowadzenia transakcji zamiany nieruchomości.

Data zgody
na zamianę

3.09.2014 r.

Nieruchomość zbywana przez Lasy Państwowe
adres leśny

adres administracyjny

kategoria użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

14-08-2-03-58-k-00
14-08-2-03-58-l-00
14-08-2-03-58-i-00

Dz. nr 87/6
obr. ewidencyjny Lelechów,
Gmina Nowa Sól

Lz-PsV
PsVI
Ls

0,19
0,32
0,28

43,75

Nieruchomość nabywana przez Lasy Państwowe
właściciel

adres administracyjny

kategoria użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

Osoba fizyczna

Dz. nr 196/1, Dz. nr 196/2
obr. ewidencyjny Lelechów,
Gmina Nowa Sól

RVI
Ls

0,30
1,62

35,55

							
							
Nowa Sól, 12 września 2014 r.
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Nadleśniczy
Nadleśnictwa Nowa Sól
mgr inż. Artur Tararuj
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OGŁOSZENIA

***
Nadleśnictwo Białogard (RDLP Szczecinek) unieważnia
legitymację służbową nr 19 wydaną 20 lipca 1996 r. na nazwisko Wacław Gibki.
Nadleśniczy
mgr inż. Zdzisław Tomczak
Białogard, 15 września 2014 r.

***
Nadleśnictwo Śnieżka (RDLP Wrocław) unieważnia utraconą legitymację służbową nr 1/14, wystawioną na nazwisko
pracownika Służby Leśnej – Bogumiłę Chabowską-Dąbek.

Kowary, 15 września 2014 r.

BILP 10/2014

Nadleśniczy
Jarosław Zając

***
Nadleśnictwo Babimost (RDLP Zielona Góra) informuje o
kradzieży 26 płytek do znakowania drewna, płytek o numerach
od 2695 do 2720, adres leśny: 14-17-03, oraz młotka SIGNUMAT do numerowania i cechowania drewna.
Płytki o podanych numerach oraz młotek wykorzystane były
do oznakowania drewna średniowymiarowego S2a 2,40 mb
sosna w leśnictwie Laski, oddz. 45h, skąd zostały skradzione
przez nieznanego sprawcę lub sprawców. W wypadku ujawnienia skradzionych płytek oraz młotka prosimy o ich konfiskatę i
przekazanie do Nadleśnictwa Babimost w Babimoście.
Nadleśniczy
Sławomir Majsner
Babimost, 18 września 2014 r.
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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 2014 roku
„Głos Lasu”

„Biuletyn Informacyjny LP”

Wymiar pisma: 205 x 285 plus spady po 5 mm
Rodzaj reklamy

Miejsce
IV strona okładki

4200

II i III strona okładki

3800

wewnątrz numeru

3500

2/3 kolumny

wewnątrz numeru

2500

1/2 kolumny

wewnątrz numeru

1900

1/3 kolumny

wewnątrz numeru

1400

1/4 kolumny

wewnątrz numeru

1000

1/6 kolumny

wewnątrz numeru

700

1/12 kolumny

wewnątrz numeru

350

Artykuł
promocyjny

1 kolumna

Cała kolumna

Wkładki dostarczone przez zamawiającego*)
*)

Cena
zł netto
+ 23% VAT

Rodzaj reklamy

Miejsce

Cena
zł netto
+ 23% VAT

Cała kolumna
205 x 285
Wymiar zadruku kolumny
190 x 250
1/2 kolumny

II i III strona okładki

2000

IV strona okładki

2500

wewnątrz numeru

1800

wewnątrz numeru

1000

1/4 kolumny

wewnątrz numeru

600

1/8 kolumny

wewnątrz numeru

400

1/16 kolumny

wewnątrz numeru

200

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

3500
0,60 zł za szt..

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

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

Miejsce
IV strona okładki

4200

1/2 kolumny
1/3 kolumny

wewnątrz numeru
wewnątrz numeru
wewnątrz numeru

3500
1900
1400

1/4 kolumny

wewnątrz numeru

1000

1/6 kolumny

wewnątrz numeru

700

1/12 kolumny

wewnątrz numeru

350

Artykuł
promocyjny

1 kolumna

Cała kolumna

Wkładki dostarczone przez zamawiajacego*)
*)

Cena
zł netto
+ 23% VAT

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.

3500
0,60 zł za szt.

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

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

Skład i łamanie: ORWLP w Bedoniu, Nowy Bedoń, ul. Sienkiewicza 19, tel.: 42 677 25 43, 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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