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AKTY NORMATYWNE DYREKTORA GENERALNEGO
LASÓW PAŃSTWOWYCH
ZARZĄDZENIA DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
(od 10 września 2014 r. do 20 października 2014 r.)

l

l

l

l

l

Zarządzenie nr 58 z dnia 1 października 2014 r. w sprawie wyceny i sposobu ewidencji trofeów łowieckich (samców zwierzyny płowej,
muflonów i dzików) pozyskanych w ośrodkach hodowli zwierzyny Lasów Państwowych, które na wycenie wstępnej uzyskały liczbę
punktów kwalifikujących je do ubiegania się o medal (Zł-751-3/2014)
Zarządzenie nr 59 z dnia 13 października 2014 r. w sprawie zasad sprzedaży drewna w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy
Państwowe (GM-900-7/14)
Zarządzenie nr 60 z dnia 20 października 2014 r. w sprawie prowizorium Planu Finansowo-Gospodarczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe na 2015 rok (EP-0337-36-4/14)
Zarządzenie nr 61 z dnia 20 października 2014 r. w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego do spraw opracowania koncepcji
i budowy modułu „Księgi podatkowe”, modyfikacji sprawozdań F-01/I-01 i LPIO-12 (EK-021-1/14)
Zarządzenie nr 62 z dnia 20 października 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 44 z dnia 2 lipca 2014 r. w sprawie powołania
Zespołu Zadaniowego do stworzenia środowiska testowego umożliwiającego wizualizację obiektów liniowych w przeglądarce Leśnej
Mapy Numerycznej (OF-5-7182-16-7/2014)

DECYZJE DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
(od 11 września 2014 r. do 20 października 2014 r.)

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l
l

l

Decyzja nr 52 z dnia 6 października 2014 r. w sprawie zamówienia z wolnej ręki na udzielenie dotychczasowemu wykonawcy robót
budowlanych zamówień uzupełniających (EZ-2715-2/14)
Decyzja nr 53 z dnia 6 października 2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej ds. zamówienia publicznego w trybie z wolnej
ręki na udzielenie dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych zamówień uzupełniających (EZ-2715-2/14)
Decyzja nr 54 z dnia 6 października 2014 r. w sprawie powołania Zespołu do odbioru przedmiotu Umowy nr EAZ-2710-5/V/13 z dnia
22 maja 2013 r. w zakresie remontu adaptacyjnego siedziby DGLP w Warszawie przy ul. Grójeckiej 127 (EA-232-51/2014/WZ)
Decyzja nr 55 z dnia 6 października 2014 r. w sprawie Komisji przetargowej do wyboru najemcy powierzchni użytkowej z przeznaczeniem na działalność gastronomiczną w siedzibie DGLP w Warszawie przy ul. Grójeckiej 127 (EA-232-52/2014/WZ)
Decyzja nr 56 z dnia 13 października 2014 r. w sprawie regulaminów funkcjonowania poszczególnych procedur sprzedaży drewna
w PGL LP (GM-900-8/14)
Decyzja nr 57 z dnia 17 października 2014 r. w sprawie udzielenia zamówienia publicznego pn. „Obsługa prawna w postępowaniu
przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów” w trybie z wolnej ręki (EZ-2715-3/14)
Decyzja nr 58 z dnia 17 października 2014 r. w sprawie powołania Komisji ds. zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki
pn. „Obsługa prawna w postępowaniu przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów” (EZ-2715-3/14)
Decyzja nr 59 z dnia 20 października 2014 r. w sprawie uruchomienia środków funduszu stabilizacji w Lasach Państwowych zmieniająca
Decyzję nr 48 z dnia 8 sierpnia 2014 roku w sprawie uruchomienia środków funduszu stabilizacji (EP-363-11/2014), (EP-363-17-1/2014)
Decyzja nr 60 z dnia 20 października 2014 r. w sprawie zatwierdzenia prowizorium planu finansowo-gospodarczego Regionalnej
Dyrekcji Lasów Państwowych (EP-0337-33-4/14)
Decyzja nr 61 z dnia 20 października 2014 r. w sprawie zatwierdzenia prowizorium planu zakładów o zasięgu krajowym (EP-0337-34-4/14)
Decyzja nr 62 z dnia 20 października 2014 r. w sprawie zatwierdzenia prowizorium planu finansowo-gospodarczego Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych (EP-0337-35-4/14)
Decyzja nr 63 z dnia 20 października 2014 r. w sprawie zatwierdzenia prowizorium średniookresowego planu nakładów na środki
trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz inwestycje na lata 2016–2019 (E-0337-37-1/14)
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ZARZĄDZENIE NR 58
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 1 października 2014 r.
w sprawie wyceny i sposobu ewidencji trofeów łowieckich (samców zwierzyny płowej, muflonów i dzików)
pozyskanych w ośrodkach hodowli zwierzyny Lasów Państwowych,
które na wycenie wstępnej uzyskały liczbę punktów kwalifikujących je do ubiegania się o medal
Zł-751-3/2014
Na podstawie § 6 i 10 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik nr 50 do Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych
i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r. w sprawie nadania Statutu
Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe, w związku
z upoważnieniem zawartym w art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity w Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59
z późniejszymi zmianami), zarządzam, co następuje:
§1
1. Wprowadzam obowiązek wyceny trofeów łowieckich (samców
zwierzyny płowej, muflonów i dzików) pozyskanych w ośrodkach
hodowli zwierzyny Lasów Państwowych, w oparciu o kryteria
Międzynarodowej Rady Łowiectwa i Ochrony Zwierzyny.
2. Wycena ta powinna być przeprowadzona łącznie z wyceną
wstępną, o której mowa w § 2 pkt 1 oraz § 3 Rozporządzenia
Ministra Środowiska z dnia 19 maja 2005 r. w sprawie sposobu
wyceny oraz ewidencji trofeów łowieckich.
§2
1. Ewidencja trofeów prowadzona jest za pomocą aplikacji elektronicznej, dostępnej na stronie internetowej: https://trofea.lasy.
gov.pl i funkcjonującej pod nazwą: „Katalog trofeów łowieckich
pozyskiwanych w ośrodkach hodowli zwierzyny Lasów Państwowych, które na wycenie wstępnej uzyskały liczbę punktów kwalifikujących je do ubiegania się o medal”.

2. Ewidencji podlegają trofea pozyskane w ośrodkach hodowli
zwierzyny Lasów Państwowych, które na wycenie wstępnej
uzyskały następujące ilości punktów CIC:
– łoś
– powyżej 249 pkt,
– jeleń
– powyżej 169 pkt,
– jeleń sika
– powyżej 224 pkt,
– daniel
– powyżej 159 pkt,
– sarna
– powyżej 104 pkt,
– muflon
– powyżej 184 pkt,
– dzik
– powyżej 109 pkt.
3. Nadzór nad realizacją obowiązku wynikającego z pkt 1 i 2 sprawują dyrektorzy Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych.
§4
1. Nadzór merytoryczny nad „Katalogiem trofeów łowieckich” sprawuje Zespół ds. Łowiectwa w Dyrekcji Generalnej Lasów
Państwowych, natomiast konserwację aplikacji prowadzi Zakład
Informatyki Lasów Państwowych.
2. Szczegółowy opis aplikacji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego
zarządzenia, natomiast instrukcję wykonywania fotografii,
załącznik nr 2.
§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§3
1. Zarządcy OHZ LP – nadleśniczowie na bieżąco, w miarę realizacji planu pozyskania zwierzyny, ewidencjonują poszczególne
trofea na elektronicznych kartach wyceny, publikując je w rejestrze ogólnym, najpóźniej ostatniego dnia każdego miesiąca.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
mgr inż. Adam Wasiak

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 58
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
z dnia 1 października 2014 r.
KATALOG TROFEÓW ŁOWIECKICH
pozyskiwanych w ośrodkach hodowli zwierzyny Lasów Państwowych,
które na wycenie wstępnej uzyskały liczbę punktów kwalifikujących je
do ubiegania się o medal – opis aplikacji
1. Aplikacja „Katalog trofeów łowieckich” dostępna jest na stronie
internetowej: https/trofea.lasy.gov.pl. Link do strony został
zamieszczony na stronie głównej Lasów Państwowych: www.
lasy.gov.pl.
2. Aplikacja składa się z dwóch części: elektronicznych kart wyceny
trofeów dla poszczególnych gatunków (łoś, jeleń szlachetny,
jeleń sika, daniel, sarna, muflon, dzik), dostępnej dla ograniczonej liczby użytkowników LP (wcześniej wskazanych przez
zarządców OHZ LP), z koniecznością logowania domenowego
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oraz publicznego katalogu wcześniej zaewidencjonowanych
kart, dostępnego dla ogółu użytkowników Internetu, bez konieczności logowania, jak również bez możliwości jakiejkolwiek edycji
zarejestrowanych kart.
W aplikacji przewidziano możliwość awaryjnego dostępu do
części ewidencyjnej katalogu, dla osób spoza grupy uprzywilejowanych użytkowników. Wymaga to każdorazowo wypełnienia
formularza dostępności i uzyskania indywidualnej zgody moderatora aplikacji.
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3. Zalogowany użytkownik ma możliwość podglądu jedynie kart
zarejestrowanych przez siebie samego, co wynika z faktu zminimalizowania ryzyka dublowania kart, publikacji kart niekompletnych, a tym samym błędów i niewiarygodnych danych w
dostępnym dla ogółu użytkowników Internetu, katalogu.
4. Rejestracja elektronicznych kart wyceny polega na wypełnieniu
poszczególnych pól na danej karcie, właściwej dla trofeum danego
gatunku. Na kartach dostępne są zarówno pola rozwijane z listy
słownikowej, jak i pola alfanumeryczne do wpisywania danych
„z ręki”. Aplikacja automatycznie wylicza punkty za poszczególne
elementy wyceny, jak również po wypełnieniu wszystkich pól, za
które naliczane są punkty, kwalifikuje trofeum do konkretnego
medalu. Po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól danej karty, w
tym obligatoryjnym dodaniu dwóch fotografii, zgodnie z wytycznymi
zawartymi w instrukcji stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego
zarządzenia, karta może być zapisana, co daje możliwość późniejszej modyfikacji i korekty, bądź zapisana i opublikowana, co automatycznie zapisuje ją w ogólnodostępnym katalogu i zamyka
możliwość jakiejkolwiek edycji. Funkcja „publikuj” każdorazowo
poprzedzona jest komunikatem o braku możliwości modyfikacji
danej karty! Karty zapisane w rejestrze muszą zostać opublikowane w terminie określonym zapisami niniejszego zarządzenia.
Aplikacja umożliwia publikację wszystkich zapisanych kart za
pomocą jednorazowego użycia polecenia „publikuj wszystkie”.

5. Po kompletnym wypełnieniu karty (przed publikacją) istnieje
możliwość jej wydruku.
6. W aplikacji przewidziano możliwość wydruku rejestru kart
nieopublikowanych.
7. Katalog trofeów łowieckich dostępny dla ogółu użytkowników
Internetu stanowi usystematyzowany rejestr wcześniej zaewidencjonowanych kart. Głównym parametrem kwalifikującym
zarejestrowane karty jest gatunek zwierzyny. W obrębie tego
parametru dane można dowolnie agregować za pomocą
wybranych elementów przypisanych do poszczególnych
trofeów, tj. medalu, sezonu pozyskania, miejsca pozyskania
czy nazwiska myśliwego. W katalogu istnieje możliwość
zarówno podglądu kompletnej karty wyceny dla danego
trofeum, jak i jego fotografii.
8. W celu zgłoszenia błędów w działaniu aplikacji lub koniecznych
i uzasadnionych modyfikacji, dla użytkowników LP, w Systemie
Zgłaszania Błędów i Modyfikacji SILP został utworzony nowy
zakres pod nazwą: „Katalog trofeów łowieckich”. Wszelkie
problemy techniczne i merytoryczne
dotyczące aplikacji
uwzględniane są na podstawie zgłoszeń.
9. Usunięcie karty opublikowanej w katalogu możliwe jest jedynie
przez moderatora aplikacji, po uprzednim indywidualnym zgłoszeniu, dokonanym za pośrednictwem SZBiMS, wyłącznie przez
użytkownika, który daną kartę wprowadził.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 58
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
z dnia 1 października 2014 r.
INSTRUKCJA
wykonania dokumentacji fotograficznej trofeum
1. Wymogi techniczne wykonywanych zdjęć:
– format – JPG,
– rozdzielczość – minimum 2500 pikseli.
2. Trofeum powinno być sfotografowane w dwóch płaszczyznach: na wprost oraz z boku, na jednolitym, stonowanym
tle, bez widocznych krawędzi, np. podłogi, narożnika ściany
itp.

3. Odległość od fotografowanego trofeum powinna być taka, żeby
wypełniało ono cały kadr i mieściły się wszystkie jego elementy
(odnogi, sęki w łopacie itp.).
4. Należy unikać robienia tzw. zdjęć z góry lub innych pozycji, które
mogą zniekształcić faktyczny wygląd trofeum.
5. Dokumentację fotograficzną należy wykonać po spreparowaniu
trofeum.

ZARZĄDZENIE NR 59
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 13 października 2014 r.
w sprawie zasad sprzedaży drewna
w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe
GM-900-7/14
Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.
o lasach (tekst jedn. 2014 r. Dz. U. poz. 1153) oraz § 6 Statutu
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, wprowadzonego Zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r. – w wykonaniu
zadania Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, określonego
w § 8 ust. 1 pkt 5 Statutu, zarządzam, co następuje:
BILP 11/2014

§1
1. Wprowadzam do stosowania w jednostkach organizacyjnych
Lasów Państwowych „Zasady sprzedaży drewna w Państwowym
Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe”.
2. Użyte w niniejszych zasadach określenia oznaczają:
a) przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka
organizacyjna niebędąca osobą prawną, wykonujące działal-
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ność gospodarczą w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 2 lipca
2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej;
b) osoba fizyczna – osoba niewykonująca działalności gospodarczej.
§2
Warunki ogólne
Sprzedaż drewna prowadzona jest:
a) przez kierownika jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych (nadleśniczego, kierownika zakładu Lasów Państwowych);
b) po cenie netto za 1 m3, powiększonej o należny podatek VAT;
c) na bazie loco las po zrywce, bez dokonanej zrywki lub loco
składnica.
§3
Procedury sprzedaży drewna
1. Wyróżnia się następujące procedury sprzedaży drewna dla
przedsiębiorców:
a) sprzedaż ofertowa w Portalu Leśno-Drzewnym (PL-D) z
uwzględnieniem wielkości zakupu drewna,
b) sprzedaż ofertowa w Portalu Leśno-Drzewnym (PL-D) dla
przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje,
c) systemowe aukcje internetowe w aplikacji „e-drewno”,
d) aukcje internetowe w aplikacji „e-drewno”,
e) inne aukcje i submisje,
f) negocjacje handlowe,
g) na podstawie cennika sprzedaży detalicznej.
2. Przedsiębiorcy uprawnieni do wzięcia udziału w procedurach
sprzedaży określonych w ust. 1 pkt a i b mogą zawierać bezterminowe umowy wieloletnie.
3. Przedsiębiorcy uprawnieni do wzięcia udziału w procedurze
sprzedaży określonej w ust. 1 pkt a mogą zawierać umowy
roczne lub dwuletnie.
4. Systemowe aukcje internetowe w aplikacji „e-drewno” odbywają się w okresach półrocznych.
5. Przedsiębiorcy nabywają drewno po cenach, które wynikają z
rozstrzygnięć procedur sprzedaży wymienionych w ust. 1.
6. Osoby fizyczne nabywają drewno bezpośrednio w nadleśnictwie lub zakładzie Lasów Państwowych na podstawie cennika
sprzedaży detalicznej.
7. Do uczestnictwa w procedurze wyszczególnionej w ust. 1 pkt e
uprawnieni są nabywcy spełniający określone kryteria podane
w regulaminach i zasadach ustalonych przez kierownika
jednostki organizacyjnej LP organizującego aukcję lub
submisję.
Nadzór nad prawidłowym ustaleniem zasad powyższej procedury oraz jej przebiegiem sprawuje właściwy dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych.
8. Ceny drewna do procedur wyszczególnionych w ust. 1 pkt a, b,
c, d ustalane są w układzie grup handlowo-gatunkowych w
poszczególnych nadleśnictwach (zakładach Lasów Państwowych), grupach nadleśnictw RDLP lub w RDLP. Wykaz grup
handlowo-gatunkowych (GHG) ogłaszany jest przez Dyrektora
Generalnego Lasów Państwowych na stronie internetowej
PL-D www.zilp.lasy.gov.pl/drewno.
9. Ceny drewna do procedur wyszczególnionych w ust. 1 pkt a, b,
c, d ustala kierownik jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych w porozumieniu z dyrektorem RDLP.
10. Ceny drewna do procedur wyszczególnionych w ust. 1 pkt e, f, g
ustala kierownik jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych.
11. Ceny drewna do procedur wyszczególnionych w ust. 1 pkt a, b,
c, d, w których przedmiotem sprzedaży są grupy handlowe
zawierające więcej niż jedną klasę jakości i grubości, określa
się dla najniższej klasy jakości i grubości z wyjątkiem drewna
W_STANDARD oraz drewna kłodowanego iglastego
WK_STANDARD, W_WCDK_1, W_WCDK_12, gdzie cenę
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określa się odpowiednio dla sortymentów WC01 (GHG drewno
wielkowymiarowe) i WCK1 (GHG drewno kłodowane).
Dla pozostałych klas jakości i grubości ceny ustalane są automatycznie na podstawie przeliczników jednakowych dla całego
kraju. Wykaz przeliczników znajduje się na stronie internetowej
PL-D www.zilp.lasy.gov.pl/drewno.
12. W przypadku nieskutecznej sprzedaży drewna na aukcjach
internetowych w aplikacji „e-drewno” dopuszcza się, dla określonej partii drewna, korektę cen minimalnych w dół i powtórzenie sprzedaży drewna w tej procedurze. Decyzja o korekcie
cen może być dokonana za zgodą dyrektora regionalnej
dyrekcji LP.
13. Procedurę negocjacji handlowych można stosować do drewna
niesprzedanego w co najmniej jednej aukcji internetowej w aplikacji „e-drewno” oraz w innych uzasadnionych przypadkach.
14. Szczegółowe zasady uczestnictwa przedsiębiorców oraz osób
fizycznych w poszczególnych procedurach sprzedaży drewna
zawarte są w regulaminach, których pełna treść udostępniana
jest do publicznej wiadomości, odpowiednio, na stronie internetowej PL-D www.zilp.lasy.gov.pl/drewno, w siedzibach nadleśnictw i zakładów Lasów Państwowych.
§4
Oferty sprzedaży, pule drewna
1. Roczna oferta sprzedaży drewna na dany rok zawiera następujące pule:
a) ofertową z przeznaczeniem na: sprzedaż ofertową w PL-D z
uwzględnieniem wielkości zakupu drewna, aukcje systemowe w aplikacji „e-drewno” oraz sprzedaż ofertową w PL-D
dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje;
b) na inne aukcje i submisje;
c) do sprzedaży detalicznej;
d) na potrzeby własne jednostek organizacyjnych Lasów
Państwowych.
2. Drewno niesprzedane:
a) w ramach sprzedaży ofertowej w PL-D z uwzględnieniem
wielkości zakupu drewna powiększa ofertę sprzedaży na
systemowe aukcje internetowe w aplikacji „e-drewno”;
b) na systemowej aukcji internetowej w aplikacji „e-drewno” jest
wystawiane na aukcji internetowej w aplikacji „e-drewno”;
c) w sprzedaży ofertowej w PL-D dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje jest wystawiane na aukcji internetowej
w aplikacji „e-drewno”;
d) na aukcji internetowej w aplikacji „e-drewno” może być skierowane ponownie na aukcję internetową w aplikacji
„e-drewno”, sprzedane w procedurze negocjacji handlowych
lub przesunięte do puli detalicznej;
e) na podstawie cennika sprzedaży detalicznej może być skierowane na aukcję internetową w aplikacji „e-drewno”.
3. Oferta sprzedaży drewna na dany rok z podziałem na pule wymienione w ust. 1 jest ogłaszana przez Dyrektora Generalnego LP na
stronie internetowej PL-D www.zilp.lasy.gov.pl/drewno.
§5
Umowy, zabezpieczenie mienia Skarbu Państwa
1. W przypadku sprzedaży ofertowej w PL-D umowę sprzedaży
uznaje się za zawartą w chwili ogłoszenia wyników drugiego
etapu, w przypadku aukcji w aplikacji „e-drewno” i systemowej
aukcji internetowej w aplikacji „e-drewno” umowę uznaje się za
zawartą w chwili zakończenia aukcji. Czynność spisania umowy
jest potwierdzeniem zawarcia umowy. Terminy spisania umowy
sprzedaży zawarte są w regulaminach poszczególnych procedur
sprzedaży drewna. Tryb zawarcia umowy w pozostałych procedurach sprzedaży określa kierownik jednostki w regulaminie
tych procedur.
2. Sprzedający ma obowiązek zabezpieczyć w umowach interesy
Skarbu Państwa.
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3. Przyjmuje się niżej wymienione formy zabezpieczenia należności z tytułu sprzedaży drewna :
a) gwarancja bankowa,
b) ubezpieczenie na koszt kupującego,
c) factoring pełny (koszt factoringu obciąża kupującego),
d) cesja praw z lokaty,
e) kaucja pieniężna,
f) inne „produkty” zabezpieczenia płatności zaproponowane
przez bank, dające gwarancje zabezpieczenia interesu
Skarbu Państwa.
4. Zabezpieczenia wymienione w ust. 3 nie są wymagane w przypadku zastosowania przedpłaty.
5. Dopuszcza się ustalenie przez strony innej formy zabezpieczenia
należności z tytułu sprzedaży drewna niż wymienione w ust. 3,
dającej gwarancje zabezpieczenia interesu Skarbu Państwa.
6. Przy sprzedaży detalicznej obowiązuje przedpłata.
7. Negocjacje handlowe ze strony Lasów Państwowych prowadzi
komisja powołana decyzją kierownika jednostki organizacyjnej,
składająca się z co najmniej trzech osób.
8. Z negocjacji sporządzany jest protokół zawierający ustalenia
komisji z przedsiębiorcą, zatwierdzany przez kierownika
jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych.
9. Obowiązują trzy terminy płatności za zakupione drewno – 14-dniowy,
21-dniowy lub 30- dniowy – do wyboru przez kupującego. W przypadku wydłużenia terminu płatności powyżej 30 dni na wniosek
kupującego złożony po podpisaniu umowy, sprzedający naliczał
będzie od 31 dnia terminu płatności odsetki zgodnie z aktualnie
obowiązującymi uregulowaniami prawnymi w tym zakresie*.
10. Bez względu na umowny termin płatności w przypadku przedpłaty
lub zapłaty należności w terminie do 14 dni włącznie od daty
wystawienia faktury ma zastosowanie skonto. Skonto (upust) nie
ma zastosowania w sprzedaży detalicznej. Wysokość skonta i
zasady jego stosowania podawane są w odrębnym komunikacie
na stronie internetowej PL-D www.zilp.lasy.gov.pl/drewno.
11. W przypadku, gdy przedsiębiorca dokonujący zakupów na
zasadzie przedpłaty odbierze surowiec o wartości przekraczającej wysokość przedpłaty, będzie on zobowiązany do zapłaty
kwoty niedopłaty w terminie 14 dni włącznie od daty wystawienia faktury na kwotę niedopłaty. Zapłata kwoty niedopłaty w
tym terminie nie wyłącza zastosowania skonta i nie powoduje
powstania obowiązku zapłaty odsetek za opóźnienie oraz
rekompensaty w wysokości równowartości 40 EURO.
12. Odbiór i przygotowanie drewna powinno następować zgodnie z
ustalonym przez strony harmonogramem. W przypadku braku
harmonogramu strony zobowiązane są do sukcesywnej realizacji umowy rozliczanej w okresach miesięcznych. Odbiór
drewna niezgodny z powyższymi zasadami upoważnia sprzedającego do pomniejszenia ilości drewna określonej umową o
ilość nieodebranego drewna, nieprzygotowanie drewna do
sprzedaży przez sprzedającego upoważnia kupującego do
rezygnacji z zakupów o wielkość, jaka nie została przygotowana. Zmiany do ustalonego harmonogramu wymagają formy
pisemnej i są możliwe do wprowadzenia za zgodą stron.
13. Dla umów rocznych lub krótszych dopuszczalne odchylenie
ilościowe w realizacji umowy wynosi +/–5%. Jeżeli stopień
realizacji sprzedaży drewna ustalonej umową wyniesie poniżej
95%, sprzedający lub kupujący zapłaci karę umowną w wysokości 5% wartości netto nieprzygotowanego do sprzedaży lub
nieodebranego drewna. Kary umowne naliczane są przez
strony po okresie obowiązywania umowy.
14. Umowy dwuletnie rozliczane są w okresach rocznych. Dopuszczalne odchylenie ilościowe w realizacji umowy w skali roku
wynosi +/–5%. Jeżeli stopień realizacji sprzedaży drewna ustalonej umową wyniesie poniżej 95% w skali roku, sprzedający
lub kupujący zapłaci karę umowną w wysokości 5% wartości
netto nieprzygotowanego do sprzedaży lub nieodebranego

drewna w przywołanym okresie. Kary umowne naliczane są
przez strony po okresie każdego roku obowiązywania umowy.
15. Wartość netto, o której mowa w ust. 13 i 14, wylicza się poprzez
przemnożenie masy nieprzygotowanego do sprzedaży lub
nieodebranego drewna (po uwzględnieniu dopuszczalnego
odchylenia) i średnioważonej ceny ze wszystkich grup
handlowo-gatunkowych w umowie. Do wyliczenia kary umownej
w umowach sprzedaży podaje się cenę 1 m3 drewna jako iloraz
szacunkowej wartości umowy i jej ilości całkowitej.
16. Z uwagi na możliwość wystąpienia zdarzeń niezależnych od
stron umowy sprzedaży uniemożliwiających przygotowanie lub
odbiór drewna, a mających wpływ na terminową realizację
umowy, za zgodą stron, na podstawie aneksu, dopuszcza się
możliwość wydłużenia terminu realizacji zawartych umów.
17. W przypadku, gdy niewykonanie ilościowe umowy jest mniejsze
od 20 m3, a jednocześnie przekracza pięcioprocentowe odchylenie, o którym mowa w ust. 13 i 14, należy odstąpić od naliczenia kary umownej za niewykonanie umowy.
18. Postanowienia z ust. 17 nie stosuje się w przypadku podpisania
umów na ilość mniejszą od 20 m3 drewna.
§6
Postanowienia końcowe
1. W sprawach związanych ze sprzedażą drewna Dyrektor Generalny Lasów Państwowych wydaje stosowne decyzje, komunikaty i wytyczne.
2. Regulaminy funkcjonowania procedur sprzedaży drewna wymienionych w § 3 ust. 1 pkt a, b, c, d określane są decyzją Dyrektora
Generalnego Lasów Państwowych. Regulaminy procedur
wymienionych w § 3 ust. 1 pkt e, f, g określa odpowiednio
dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych lub kierownik
jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych.
3. W przypadku wystąpienia gradacji szkodliwych owadów,
powodzi, suszy, wiatrołomów, śniegołomów lub innych zjawisk
klęskowych, Dyrektor Generalny Lasów Państwowych może
wprowadzić odmienne uregulowania doraźne w celu zagospodarowania drewna pozyskanego w wyniku tych zjawisk.
4. Kupujący może składać reklamacje ilościowe i jakościowe na
zakupione drewno w terminie 14 dni od daty wystawienia dokumentu wydania drewna, a w przypadku wad, których efektem
może być szybko postępująca deprecjacja drewna (sinizna,
brunatnica, zaparzenie) w terminie 5 dni od daty wystawienia
dokumentu wydania drewna. Reklamacja ilościowa z tytułu błędnego pomiaru przysługuje jedynie w przypadku surowca mierzonego w pojedynczych sztukach. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi
nie później niż 14 dni od daty zgłoszenia.
§7
Z dniem podpisania niniejszego zarządzenia traci moc Zarządzenie nr 71 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia
27.09.2013 r. w sprawie zasad sprzedaży drewna w Państwowym
Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (zn. spr. GM-900-4-/13) z
zastrzeżeniem, że do procedur sprzedaży drewna rozpoczętych
przed tym dniem oraz do umów zawartych w wyniku tych procedur
stosuje się przepisy dotychczasowe.
§8
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
mgr inż. Adam Wasiak

* wg stanu prawnego na dzień podpisania zarządzenia – ustawa z dnia 8.03.2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. 2013, poz. 403).
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ZARZĄDZENIE NR 60
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 20 października 2014 r.
w sprawie prowizorium Planu Finansowo-Gospodarczego
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe na 2015 rok
EP-0337-36-4/14
Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.
o lasach (tj. z 2011 r. Dz. U. Nr 12, poz. 59 z późn. zm.) oraz § 6 ust. 3
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994 r. w sprawie
szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Państwowym
Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (Dz. U. Nr 134, poz. 692)
i w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego
Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50
Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa
z dnia 18 maja 1994 r., zarządzam, co następuje:
§1
Wprowadzam do stosowania prowizorium Planu Finansowo-Gospodarczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy
Państwowe na 2015 rok, stanowiące załączniki nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszego zarządzenia. (Załączników nie drukujemy – przyp. red.).
§2
Integralną część składową prowizorium Planu Finansowo-Gospodarczego Lasów Państwowych, o którym mowa w § 1 (obok
opracowań zbiorczych zał. nr 1), stanowią prowizoria:
– planów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych (zał. nr 2),
– planu Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych (zał. nr 3),
– planów zakładów o zasięgu krajowym (zał. nr 4).

§3
W okresie funkcjonowania prowizorium planu odpis podstawowy
funduszu leśnego w nadleśnictwach dokonywany jest wskaźnikiem
procentowym w wysokości 14,5% wartości sprzedaży drewna.
§4
1. Nakłady na środki trwałe (zakup, budowa lub modernizacja) w
jednostkach organizacyjnych działających w PGL Lasy Państwowe
mogą być prowadzone przy zachowaniu płynności finansowej.
2. Przy podejmowaniu decyzji o nakładach na środki trwałe należy
uwzględnić efekty, które powinny być osiągnięte, m.in.: poprawa
funkcjonalności działania jednostek organizacyjnych, obniżka
kosztów, ochrona majątku Skarbu Państwa.
3. W uzasadnionych przypadkach dyrektor RDLP zgodnie z § 12
ust. 2 rozporządzenia RM, o którym mowa wyżej, może centralizować odpisy amortyzacyjne i określać ich przeznaczenie.
§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
mgr inż. Adam Wasiak

DECYZJA NR 56
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 13 października 2014 r.
w sprawie regulaminów funkcjonowania poszczególnych procedur sprzedaży drewna w PGL LP
GM-900-8/14
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:

5. Wykaz grup handlowo-gatunkowych, stanowiący zał. nr 5 do decyzji.
6. Podział pul drewna do sprzedaży w PGL LP w rozbiciu na regionalne dyrekcje Lasów Państwowych na 2015 rok, stanowiący
załącznik nr 6 do decyzji.

§1
Wprowadzam do stosowania w jednostkach organizacyjnych
Lasów Państwowych na 2015 r.
1. Regulamin sprzedaży ofertowej w Portalu Leśno-Drzewnym z
uwzględnieniem wielkości zakupu drewna, stanowiący załącznik
nr 1 do decyzji.
2. Regulamin systemowej aukcji internetowej w aplikacji „e-drewno”
oraz aukcji internetowej w aplikacji „e-drewno”, stanowiący
załącznik nr 2 do decyzji.
3. Regulamin funkcjonowania umów wieloletnich w Portalu Leśno-Drzewnym, stanowiący załącznik nr 3 do decyzji.
4. Wzór umowy wieloletniej, stanowiący załącznik nr 4 do de cyzji.

§2
Regulamin sprzedaży ofertowej w Portalu Leśno-Drzewnym dla
przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na 2015 rok wszedł
w życie w dniu 10 września 2014 roku na podstawie Decyzji nr 50
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.
§3
Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
mgr inż. Adam Wasiak

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...”.
1
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Załącznik nr 1 do Decyzji nr 56
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
z dnia 13 października 2014 r.
REGULAMIN SPRZEDAŻY OFERTOWEJ
W PORTALU LEŚNO-DRZEWNYM
z uwzględnieniem wielkości zakupu drewna na 2015 rok
§1
Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:
1) Aplikacja Portal Leśno-Drzewny (PL-D) – program oraz baza
danych służące do obsługi sprzedaży drewna prowadzonej
przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (PGL
LP), w oparciu o które następuje spisywanie umów rocznych
lub dwuletnich na podstawie sprzedaży ofertowej z uwzględnieniem wielkości zakupu drewna (sprzedaż ofertowa).
2) Portal Leśno-Drzewny (strona internetowa PL-D) – strona internetowa www.zilp.lasy.gov.pl/drewno z zamieszczonymi na niej
komunikatami, informacjami dotyczącymi sprzedaży drewna
przez PGL LP oraz przyciskami logowania do PL-D.
3) 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.
4) Użytkownik – osoba reprezentująca przedsiębiorcę, posiadająca własny login i hasło dostępu do PL-D.
5) Zarządzenie – Zarządzenie nr 59 Dyrektora Generalnego
Lasów Państwowych z dnia 13.10.2014 r. w sprawie sprzedaży
drewna przez PGL LP .
6) Jednostka organizacyjna Lasów Państwowych (jednostka organizacyjna LP) – regionalna dyrekcja Lasów Państwowych,
nadleśnictwo, zakład Lasów Państwowych.
7) Kierownik jednostki organizacyjnej LP – nadleśniczy lub
kierownik zakładu Lasów Państwowych.
8) Reprezentant – w przypadku grup handlowo-gatunkowych
zawierających więcej niż jedną klasę jakości i grubości jest to
sortyment drewna, dla którego określana jest cena.
9) 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.
10) Wielkość zakupów drewna – faktycznie zrealizowane zakupy
drewna w m3 w okresie trzech lat, w jednostkach organizacyjnych
LP, po przeliczeniu na ilości średnioroczne, stanowiące podstawę
do obliczenia maksymalnej ilości drewna, na jaką przedsiębiorca
może złożyć ofertę zakupu w sprzedaży ofertowej w PL-D.
Podstawą wyliczenia zakupów drewna na potrzeby procedur
sprzedaży w PL-D jest okres sześciu ostatnich pełnych półroczy
poprzedzających rozpoczęcie kolejnej procedury, tj. dla procedury na rok 2015 będzie to okres od 1.07.2011 r. do 30.06.2014 r.
Do wielkości zakupów nie wlicza się sortymentów drewna:
drewno opałowe (S4), drobnica opałowa (M2), karpina opałowa
(KO), karpina przemysłowa (KP), zrębki opałowe (ZO), zrębki
energetyczne (M2ZE) i baloty (M2BE).
§2
1. Sprzedaż ofertowa w PL-D jest procedurą sprzedaży drewna w
PGL LP, prowadzoną w cyklach rocznych, w której na podstawie
redukcji zamówień przedsiębiorców następuje przypis drewna w
ilości do 70% średniorocznych wielkości zakupów drewna.
2. Oferta sprzedaży drewna, na podstawie której następuje
sprzedaż ofertowa, przygotowana jest zgodnie z Wykazem grup
handlowo-gatunkowych ogłaszanym na stronie internetowej
www.zilp.lasy.gov.pl/drewno.
3. Oferta sprzedaży drewna sporządzana jest przez poszczególne
nadleśnictwa i zakłady Lasów Państwowych. Zawiera ilość
drewna danej grupy handlowo-gatunkowej wyrażoną w metrach
sześciennych (bez kory) oraz cenę.
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4. Minimalna oferta sprzedaży każdej grupy handlowo-gatunkowej wynosi 50 m3.
5. Ceny drewna ustalane są według zasad podanych w zarządzeniu.
6. Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite
normy/warunki techniczne – wykaz aktualnie obowiązujących
norm i warunków technicznych znajduje się na stronie internetowej PL-D. 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
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.
7. Procedura sprzedaży ofertowej odbywa się w dwóch etapach.
8. W terminie 5 dni roboczych od momentu uruchomienia procedur
sprzedaży ofertowej, co jest równoznaczne z opublikowaniem
w PL-D wielkości zakupów drewna, przedsiębiorca zgłasza w
każdej jednostce PGL LP, w której dokonywał zakupów drewna,
stwierdzone niezgodności w zakresie wielkości zakupów
drewna.
9. Przedsiębiorcy mogą dowolnie alokować (przenosić) wielkość
zakupów drewna w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu
art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Przeniesienie wielkości zakupów drewna
w ramach grupy kapitałowej następuje na wniosek składany do
jednostki Lasów Państwowych, w której przedsiębiorca kupował
drewno, z informacją o złożeniu stosownego oświadczenia
w jednostce Lasów Państwowych, gdzie przedsiębiorca
dokonał rejestracji w PL-D (jednostka macierzysta). Oświadczenie, o którym mowa, składane jest przez przenoszącego
przedsiębiorcę z załączonymi dokumentami potwierdzającymi,
że stanowią grupę kapitałową ze wskazanym w oświadczeniu
podmiotem, na który przenoszona jest wielkość zakupów.
Alokacja nie powoduje zmiany całkowitej wielkości zakupów
drewna w danej grupie kapitałowej.
10. Przeniesienie wielkości zakupów drewna na innego przedsiębiorcę może nastąpić na wniosek składany w jednostce Lasów
Państwowych, w której przedsiębiorca dokonywał zakupu
drewna, z informacją o złożeniu stosownej dokumentacji
w jednostce macierzystej wyłącznie w przypadku:
a) czynności prawnej (sprzedaży, darowizny) mającej za przedmiot przedsiębiorstwo, którego dotyczy wielkość zakupów
drewna;
b) następstwa prawnego pod tytułem ogólnym, jeśli nabyty
majątek (część majątku) obejmuje przedsiębiorstwo, którego
dotyczy wielkość zakupów drewna.
11. W etapie pierwszym sprzedaży ofertowej oferty zakupu drewna
złożone przez przedsiębiorcę wynoszą maksymalnie 70% wielkości średniorocznych zakupów rozliczanych osobno dla każdej
z poniższych grup drewna:
– drewno wielkowymiarowe iglaste,
– drewno wielkowymiarowe liściaste (z wyłączeniem dębu),
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– drewno wielkowymiarowe dębowe
– drewno średniowymiarowe,
– drewno małowymiarowe.
12. W etapie drugim sprzedaży ofertowej przedsiębiorca może
złożyć oferty zakupu na drewno w ilości stanowiącej różnicę
pomiędzy ilością drewna określoną w ust. 11 a ilością przypisu
w etapie pierwszym. W drugim etapie sprzedaży ofertowej przy
składaniu oferty zakupu nie obowiązuje podział na grupy
drewna.
13. W sprzedaży ofertowej nie mogą brać udziału przedsiębiorcy, w
stosunku do których występują należności przeterminowane
nieobjęte kwotą zabezpieczenia, o którym mowa w § 6 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 stosuje się
takie same ceny i kryteria przyjęcia lub redukcji ofert.
15. W każdym z dwóch etapów przedsiębiorca może złożyć jedną
ofertę zakupu na daną grupę handlowo-gatunkową w nadleśnictwie lub zakładzie Lasów Państwowych. W ofercie musi
zostać podana minimalna masa zakupu, która nie może być
wyższa niż 100 m3.
16. Przypis drewna przebiega dla każdej oferty sprzedaży
oddzielnie według 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 według 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 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 ze spisania
umowy.
§3
1. Uczestnictwo w procedurze sprzedaży ofertowej 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 konsu-
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mentów 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. Przedsiębiorca
uczestniczący w sprzedaży ofertowej jest zobowiązany do
spisania rocznej lub dwuletniej umowy sprzedaży (o której mowa
w § 5) z kierownikiem jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych, w której otrzymał przypis drewna, lub jego pełnomocnikiem ustanowionym zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego,
w terminie do 30 dni od daty zakończenia składania deklaracji,
o której mowa w § 5 ust. 1. Czynność spisania umowy jest
potwierdzeniem zawarcia umowy.
2. 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 zakończenia składania
deklaracji, o której mowa w § 5 ust. 1. Niedotrzymanie przez
przedsiębiorcę powyższego terminu oznacza, że umowa nie
została spisana.
3. 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. Spisanie umowy dwuletniej wymaga złożenia deklaracji przedsiębiorcy za pośrednictwem aplikacji PL-D. Deklaracja składana
jest w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników drugiego etapu
procedury sprzedaży ofertowej z uwzględnieniem wielkości
zakupu drewna. Deklarację w imieniu przedsiębiorcy składa
uprawniony użytkownik (użytkownicy) PL-D.
2. Złożona deklaracja dotyczy wszystkich umów, do spisania
których przedsiębiorca został zobowiązany w wyniku rozstrzygnięcia procedury sprzedaży.
3. Złożenie deklaracji, o której mowa w ust. 1, wyklucza przedsiębiorcę z udziału w kolejnych procedurach sprzedaży ofertowej w
PL-D z uwzględnieniem wielkości zakupu drewna na lata
obowiązywania umowy dwuletniej.
4. Ilości w poszczególnych grupach handlowo-gatunkowych
w umowach dwuletnich, w każdym roku ich obowiązywania,
będą równe wynikom procedury sprzedaży ofertowej w PL-D z
uwzględnieniem wielkości zakupu drewna na rok 2015.
5. Ceny z procedury sprzedaży ofertowej w PL-D z uwzględnieniem wielkości zakupu drewna na rok 2015 dotyczą pierwszego
roku obowiązywania umowy. Ceny w drugim roku obowiązywania umowy będą równe cenom, które zostaną przyjęte w
procedurze sprzedaży ofertowej w PL-D z uwzględnieniem wielkości zakupu drewna na rok 2016. Informacja o cenach na rok
2016 zostanie przekazana przedsiębiorcom, którzy będą stronami umów dwuletnich obejmujących rok 2016, przed rozpoczęciem procedury sprzedaży na rok 2016, przedsiębiorcy będą
uprawnieni do odstąpienia od umowy dwuletniej w części obejmującej drewno, które ma zostać wydane w roku 2016, w
terminie dwóch tygodni od uzyskania informacji o cenach tego
drewna. Przedsiębiorca, który nie skorzysta z prawa odstąpienia
od umowy, będzie zobowiązany do potwierdzenia w formie
pisemnej akceptacji cen, wartości przedmiotu umowy, ceny
średniej na potrzeby wyliczenia kary umownej, maksymalnej
kwoty kary umownej oraz wysokości skonta obowiązujących w
roku 2016.
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6. Przy braku możliwości realizacji przez sprzedającego, z przyczyn od niego niezależnych, drewna określonych grup handlowo-gatunkowych w drugim roku obowiązywania umowy, poszczególni przedsiębiorcy poinformowani zostaną przed rozpoczęciem procedury sprzedaży na rok 2016. W przypadkach takich,
za zgodą stron, istnieje możliwość zamiany grupy handlowo-gatunkowej na inną lub zmiany jednostki LP, która realizować
będzie umowę w tym zakresie. Jeżeli nie zostanie zawarte porozumienie dotyczące takiej zamiany, przedsiębiorcy będą uprawnieni do odstąpienia od umowy dwuletniej w części obejmującej
drewno, o którym mowa. Rolę koordynatora zamian pełni
dyrektor właściwej regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych.
§6
1. Przedsiębiorca przyjmuje do wiadomości, że zabezpieczeniem
należności z tytułu zakupu drewna w procedurze sprzedaży
ofertowej są odpowiednio:
a) gwarancja bankowa,
b) ubezpieczenie na koszt kupującego,
c) factoring pełny (koszt factoringu obciąża kupującego),
d) cesja praw z lokaty,
e) kaucja pieniężna,
f) inne „produkty” zabezpieczenia płatności zaproponowane
przez bank, dające gwarancje zabezpieczenia interesu
Skarbu Państwa.
2. Zabezpieczenia wymienione w ust. 1 nie obowiązują w przypadku zastosowania przedpłaty.
3. Dopuszcza się ustalenie przez strony innej formy zabezpieczenia należności z tytułu sprzedaży drewna niż wymienione w
ust.1, dającej gwarancje zabezpieczenia interesu Skarbu
Państwa.

służy prawo złożenia odwołania do nadleśnictwa lub zakładu
Lasów Państwowych, w którym nastąpił błąd, za pośrednictwem
formularza znajdującego się w PL-D w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników w procedurze sprzedaży ofertowej.
2. W przypadkach spornych ostateczną decyzję co do zasadności
reklamacji podejmuje kierownik jednostki organizacyjnej Lasów
Państwowych w porozumieniu z dyrektorem właściwej regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych, który działa w porozumieniu z Zakładem Informatyki Lasów Państwowych.
3. Termin podjęcia ostatecznej decyzji upływa w ciągu 14 dni od
daty złożenia odwołania.
§9
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.
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.
Powyższy regulamin akceptuję
..……………………………………..
(data i podpis Klienta)

§7
PGL LP nie odpowiadają za skutki złożenia omyłkowej oferty
zakupu drewna.

Zatwierdzam do stosowania:

§8
1. W przypadku wystąpienia błędów techniczno-informatycznych
po stronie PGL LP lub proceduralnych polegających na naruszeniu postanowień niniejszego regulaminu przedsiębiorcy

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
mgr inż. Adam Wasiak

Załącznik nr 2 do Decyzji nr 56
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
z dnia 13 października 2014 r.
REGULAMIN SYSTEMOWEJ AUKCJI INTERNETOWEJ
w aplikacji „e-drewno”
ORAZ AUKCJI INTERNETOWEJ
w aplikacji „e-drewno”
§1
Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:
1) Serwis aukcyjny Lasów Państwowych „e-drewno” (w skrócie:
serwis „e-drewno”) – strona internetowa www.e-drewno.pl oraz
bazy danych niezbędne do prowadzenia sprzedaży drewna w
formie aukcji internetowych.
2) Aukcja internetowa – jednorazowe przedstawienie oferty na
wybraną grupę handlowo-gatunkową w czasie nie krótszym niż
48 godzin, liczonym z pominięciem sobót i dni świątecznych.
3) Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, wykonująca działalność
gospodarczą w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku
o swobodzie działalności gospodarczej.
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4) Kontrahent – zarejestrowany w serwisie „e-drewno” przedsiębiorca.
5) Użytkownik – zarejestrowany w serwisie „e-drewno” przedsiębiorca samodzielnie lub jego przedstawiciel. Użytkownik uczestniczy licytacjach. Jeden użytkownik może być przypisany
wyłącznie do jednego kontrahenta. Jeden kontrahent może mieć
przypisanych wielu użytkowników.
6) Licytacja – wszelkie działania podejmowane przez użytkowników w czasie trwania aukcji.
7) Jednostka organizacyjna Lasów Państwowych – regionalna
dyrekcja Lasów Państwowych, nadleśnictwo, zakład LP.
8) Jednostka macierzysta Lasów Państwowych – regionalna
dyrekcja Lasów Państwowych, nadleśnictwo, zakład Lasów
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Państwowych, wskazana przez kontrahenta przy rejestracji
w serwisie „e-drewno”.
9) Kierownik jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych – nadleśniczy lub kierownik zakładu Lasów Państwowych organizujący aukcję.
10) Cena minimalna – najniższa cena akceptowana przez organizatora aukcji.
11) Cena wyjściowa – cena minimalna z procedury roku 2013
(charakter informacyjny).
12) Minimalna masa zakupu – minimalna partia sprzedawanego
surowca określona przez jednostkę organizacyjną Lasów
Państwowych indywidualnie dla każdej aukcji.
13) Masa minimalna – 25% deklarowanej masy w ofercie zakupu
drewna. Redukcja oferty do poziomu masy minimalnej lub
poniżej uprawnia kontrahenta do odstąpienia od zawarcia
umowy bez poniesienia konsekwencji.
14) Zarejestrowanie oferty – ujawnienie się (przyjęcie) oferty w
rankingu ofert aukcji.
15) Wadium – kwota stanowiąca warunek dopuszczenia kontrahenta do licytacji. Wadium nie jest oprocentowane.
16) Alias kontrahenta – pseudonim internetowy kontrahenta wykorzystywany podczas prezentacji ofert w rankingu aukcji. Państwowe
Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe zastrzega sobie prawo do
zablokowania aliasu o treści powszechnie uznawanej za obraźliwą
oraz naruszającej dobra innych uczestników licytacji.
17) Alias ogólny – pseudonim internetowy kontrahenta uniemożliwiający jego identyfikację. Przyjmuje postać „Oferta X”, gdzie
„X” to numer kolejny oferty w rankingu ofert.
18) Limit ceny – najwyższa cena, jaką oferuje kontrahent.
19) Oferta wariantowa – oferta składająca się z jednego lub większej liczby wariantów o zróżnicowanych parametrach (masa/
limit ceny).
20) Rodzaje (stany) wariantów oferty wariantowej – w zależności
od bieżących rozstrzygnięć na aukcji wariant będący częścią
składową oferty wariantowej może być:
a) aktywny – aktualnie biorący udział w licytacji, tj. wyświetlany
w rankingu ofert wygrywających w danej aukcji;
b) zamknięty – już nie bierze udziału w licytacji, ponieważ w
efekcie wzrostu ceny masa zakupu została zredukowana
poniżej masy wariantu kolejnego (jego limit ceny był niższy
od aktualnej ceny zakupu na aukcji);
c) oczekujący – jeszcze nie bierze udziału w licytacji, ponieważ
nie został przekroczony limit ceny wariantu poprzedniego;
d) usunięty – zachowywany w celach archiwalnych.
§2
1. Systemowe aukcje internetowe w aplikacji „e-drewno” są procedurą sprzedaży drewna w Państwowym Gospodarstwie Leśnym
Lasy Państwowe, prowadzoną w cyklach półrocznych, przeznaczoną dla przedsiębiorców. Minimalna oferta sprzedaży na daną
grupę handlowo-gatunkową w systemowych aukcjach internetowych w aplikacji „e-drewno” wynosi 50 m3.
2. Aukcje internetowe w aplikacji „e-drewno” prowadzone są przez
cały rok. Na aukcjach tych nie ustala się minimalnej oferty sprzedaży.
§3
1. Do licytacji w serwisie „e-drewno” mogą przystąpić zarejestrowani przedsiębiorcy.
2. W stosunkach cywilnoprawnych, związanych z daną aukcją,
Skarb Państwa reprezentuje kierownik właściwej jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych.
§4
1. Korzystanie z serwisu „e-drewno” jest możliwe po zidentyfikowaniu, na podstawie loginu, hasła i wpisaniu ujawnionego na
ekranie kodu potwierdzenia.
2. Użytkownik reprezentujący przedsiębiorcę korzysta z loginu nadawanego w trakcie rejestracji oraz samodzielnie ustalonego hasła.
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3. Rejestracji kontrahentów w serwisie „e-drewno” dokonuje administrator w jednostce macierzystej Lasów Państwowych na
podstawie danych zawartych w formularzu rejestracyjnym. W
celu zmiany użytkownika należy złożyć upoważnienie do działania w imieniu przedsiębiorcy w siedzibie jednostki macierzystej
Lasów Państwowych.
4. W celu aktywacji konta należy dostarczyć do jednostki macierzystej Lasów Państwowych podpisany i zaakceptowany niniejszy
regulamin.
5. Wszelkie dane dotyczące wyników systemowych aukcji internetowych oraz aukcji internetowych w aplikacji „e-drewno” poszczególnych przedsiębiorców traktuje się jako informację stanowiącą
tajemnicę przedsiębiorstwa – zgodnie z art. 4 pkt 17 ustawy o
ochronie konkurencji i konsumentów, przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się tajemnicę zdefiniowaną w art. 11 ust. 4
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.).
§5
1. W licytacji w serwisie „e-drewno” nie mogą brać udziału przedsiębiorcy, u których występują należności przeterminowane nieobjęte kwotą zabezpieczenia, o którym mowa w § 16 ust. 1 i 3.
Powstanie takich należności skutkuje założeniem blokady składania ofert zakupu przez przedsiębiorcę. Blokada usuwana jest
po uregulowaniu tych należności.
2. W licytacji w serwisie „e-drewno” nie mogą uczestniczyć kontrahenci, którzy mają aktywne blokady z powodu niespisania umów
z procedur sprzedaży drewna.
§6
Pozostałymi warunkami dopuszczenia do udziału w aukcji w
serwisie „e-drewno” są:
1) wpłacenie wadium w jednostce macierzystej Lasów Państwowych,
2) akceptacja aktualnie obowiązującego regulaminu.
§7
1. Wadium upoważnia do wzięcia udziału w aukcjach w serwisie
„e-drewno”, organizowanych przez Państwowe Gospodarstwo
Leśne Lasy Państwowe. Ustala się dwa progi wadium:
a) minimalny, wynoszący 4000 zł, co umożliwia złożenie ofert
zakupu w ilości do 1000 m3 włącznie;
b) maksymalny, wynoszący 120 000 zł, umożliwiający złożenie
ofert zakupu bez ograniczeń ilościowych.
Pomiędzy tymi progami wysokość wadium oblicza się progresywnie według zasady: 4 zł za 1 m3. Kwota wpłaconego wadium
w zł, podzielona przez 4 zł, pomniejszona o ilość drewna w ofertach wygrywających oraz w niepodpisanych umowach, określa
każdorazowo możliwość złożenia ofert zakupu drewna. Wadium
jest wspólne dla aukcji „e-drewno” oraz systemowych aukcji
„e-drewno”.
2. Jednostka macierzysta Lasów Państwowych jest zobowiązana
do zarejestrowania w serwisie „e-drewno” faktu wpłacenia
wadium przez kontrahenta w ciągu dnia roboczego, w którym
powzięła informacje o wpłynięciu wadium.
3. Na wniosek kontrahenta zmniejszenie wadium jest możliwe pod
warunkiem, że pozostająca po zmniejszeniu kwota wadium
zabezpiecza ewentualne roszczenia Lasów Państwowych, o
których mowa w § 17 ust. 4 niniejszego regulaminu. Kwota ta
jest sumą kwot obliczanych oddzielnie dla każdej aukcji (nie
mniej niż 4000 zł na każdą aukcję z osobna), potrzebnych do
zabezpieczenia wygrywających ofert w toczących się aukcjach
oraz wygrywających ofert w zakończonych aukcjach, w przypadku których jeszcze nie spisano umowy lub nie rozliczono
roszczeń Lasów Państwowych z tytułu niespisania umowy.
4. Na wniosek kontrahenta całkowity zwrot wadium jest możliwy
pod warunkiem, że kontrahent nie posiada: wygrywających ofert
w toczących się aukcjach oraz wygrywających ofert w zakończonych aukcjach, w przypadku których jeszcze nie spisano umowy
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lub nie rozliczono roszczeń Lasów Państwowych z tytułu niespisania umowy.
§8
Przedmiotem aukcji jest drewno określonej grupy handlowo-gatunkowej, wymienionej w wykazie grup handlowo-gatunkowych,
publikowanym na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego
(www.zilp.lasy.gov.pl/drewno).
§9
Publikacja aukcji w serwisie „e-drewno” jest równoznaczna z jej
ogłoszeniem. Szczegółowa charakterystyka licytowanego drewna
zawarta jest w treści aukcji:
1) przewidywany czas trwania aukcji (bez uwzględnienia
dogrywki),
2) ilość licytowanego drewna,
3) minimalna masa zakupu,
4) cena minimalna,
5) cena wyjściowa,
6) sortyment/grupa handlowa,
7) szacunkowy układ klas jakości i grubości,
8) cennik poszczególnych klas jakości i grubości,
9) wzór umowy.
§ 10
Cenę minimalną ustala się zgodnie z obowiązującymi zasadami
sprzedaży drewna w Lasach Państwowych.
§ 11
1. Licytowana cena dotyczy 1 m3 (jednego metra sześciennego)
drewna. Jest to cena netto (bez VAT).
2. Przedmiotem licytacji partii drewna, zawierającej więcej niż jedną
klasę jakości i grubości, jest najniższa klasa jakości i grubości,
z wyjątkiem drewna W_STANDARD, WK_STANDARD,
W_WCDK_1 i W_WCDK_12, gdzie licytowana jest cena klasy
WC01 lub WCK1 (drewno WC0 lub WCK najniższej klasy
grubości).
3. Cena pozostałych klas jakości i grubości ustalana jest automatycznie na podstawie przeliczników – wykaz aktualnie obowiązujących przeliczników znajduje się na stronie internetowej Portalu
Leśno-Drzewnego (www.zilp.lasy.gov.pl/drewno).
4. Ceny zaokrąglane są z dokładnością do jednego grosza.
§ 12
Licytacja przebiega według poniższych reguł:
1) Składając ofertę z limitem ceny użytkownik definiuje maksymalną cenę, jaką zgadza się zapłacić za przedmiot aukcji.
2) System automatycznej licytacji oferuje za użytkownika minimalne kwoty potrzebne do przebicia ofert innych i jej wygrania.
3) Postąpienie automatycznej licytacji wynosi 1 zł, a kolejne postąpienia wynikające z oferty z limitem ceny mają zawsze czas
równy czasowi zarejestrowania aktywnego wariantu oferty w
systemie. Zwycięzcami aukcji zostają kontrahenci, którzy
podczas licytacji zaoferowali najwyższą cenę za część lub
całość licytowanego drewna.
4) Jeżeli złożono oferty z tą samą ceną, o przyjęciu oferty decyduje
termin zarejestrowania wariantu oferty (wygrywa oferta zgłoszona wcześniej).
5) Masa oferty może zostać zredukowana (ostatniemu kontrahentowi na liście) w wyniku wystąpienia wyższych ofert. W wypadku
zredukowania masy oferta wygrywająca opatrzona jest literą „R”.
6) Jeżeli w wyniku redukcji deklarowanej ilości drewna kontrahent
wygrywa masę równą lub niższą od masy minimalnej, stanowiącej 25% zadeklarowanej przez niego ilości drewna do
zakupu w danej aukcji, przysługuje mu prawo do odstąpienia
od umowy bez konsekwencji prawnych, a tę ilość drewna
uznaje się za niezlicytowaną. Jeżeli 25% ilości drewna do
zakupu w danej aukcji jest niższe od masy określonej przez
jednostkę organizacyjną Lasów Państwowych jako minimalna
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masa zakupu, za masę minimalną uznaje się minimalną masę
zakupu.
7) Jeżeli w wyniku redukcji deklarowanej przez kontrahenta ilości
drewna do zakupu wygrywa on masę niższą od określonej
przez jednostkę organizacyjną Lasów Państwowych jako minimalna masa zakupu, jego oferta zostaje odrzucona, a tę ilość
drewna uznaje się za niezlicytowaną.
Oferta taka w rankingu ofert oznakowana jest literą „T”.
8) Jeżeli kontrahent złoży ofertę wygrywającą w czasie obejmującym okres trzydziestu sekund do planowanego zakończenia
aukcji (obowiązuje czas widoczny w lewym górnym rogu
ekranu), czas trwania aukcji przedłuża się o taką liczbę sekund,
jaka odpowiada różnicy: 30 sekund minus liczba sekund do
planowanego zakończenia aukcji w chwili zarejestrowania
ww. oferty.
9) Reguła ta ma odpowiednie zastosowanie, jeśli przebicie nastąpi
w trakcie wydłużonego czasu licytacji.
10) Opisany w ust. 8 mechanizm przedłużenia aukcji nazywany jest
dalej dogrywką.
11) O uruchomieniu dogrywki informuje napis „DOGRYWKA”.
12) Dogrywka kończy się, jeśli przez 30 sekund nie zostanie
złożona kolejna oferta wygrywająca.
13) Po zakończeniu aukcji generowany jest e-mail przesyłany na
adres poczty elektronicznej użytkowników kontrahenta z wynikami licytacji kontrahenta.
14) Przeglądanie zakończonych aukcji jest możliwe wyłącznie dla
zalogowanych użytkowników.
§ 13
1. Każdy użytkownik składa ofertę, wypełniając w stosownym
formularzu następujące pola:
a) ilość drewna do zakupu w danej aukcji (masa maksymalna),
b) limit ceny.
2. Kontrahent może złożyć tylko jedną ofertę w ramach jednej aukcji.
3. Ofertę może składać i edytować każdy z użytkowników przypisanych do kontrahenta.
4. Oferta może składać się z jednego lub wielu (dowolnej liczby)
wariantów.
5. Warianty czynne oferty (aktywny i oczekujące) muszą różnić się
masą i limitem ceny. Każdy kolejny wariant oczekujący musi
charakteryzować się wyższym limitem ceny i niższą masą od
wariantu poprzedniego (aktywnego lub oczekującego).
6. W danym momencie w aukcji uczestniczy (jest wyświetlany w
rankingu ofert wygrywających) wyłącznie jeden wariant. Tylko masa
tego wariantu wpływa na wykorzystanie wadium kontrahenta.
7. Wariant oczekujący aktywuje się automatycznie w momencie,
gdy masa zakupu na skutek redukcji spadnie poniżej masy tego
wariantu.
8. Dla umów zawieranych na podstawie wyników więcej niż jednej
aukcji, dotyczących tej samej grupy handlowo-gatunkowej, masa
zapisana w umowie stanowić będzie sumę mas z wygrywających
ofert kontrahenta, a ceny zapisane w umowie będą cenami
średnioważonymi masą z wygrywających ofert kontrahenta.
Zasada ustalania ceny średnioważonej:
Cśr = (COf1*MOf1 + COf2*MOf2+…+ COfn*MOfn) /
(MOf1 + MOf2+…+ MOfn);
gdzie:
Cśr – cena średnioważona
COf1 – cena z oferty 1
MOf1 – ilość drewna z oferty 1
COf2 – cena z oferty 2
MOf2 – ilość drewna z oferty 2
COfn – cena z oferty n
MOfn – ilość drewna z oferty n
9. Zestawienie wyników wszystkich wygrywających ofert kontrahenta zebranych w formie tabelarycznej może stanowić
załącznik do umowy.
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§ 14
Użytkownik może na bieżąco śledzić przebieg aukcji, mając do
wglądu następujące informacje:
1) aktualny stan rozstrzygnięcia licytacji (masa wylicytowana w
danym momencie, ceny zakupu oraz miejsce w rankingu
ofert),
2) datę i czas złożenia ofert (data i czas złożenia są zapisywane
osobno dla każdego wariantu oferty).
W zależności od indywidualnych ustawień każdego kontrahenta,
w rankingu ofert prezentowane są: nazwy kontrahentów, aliasy
kontrahentów lub aliasy ogólne.
§ 15
Kontrahent może zmieniać swoją ofertę według następujących
reguł:
1) Zmiana oferty polega na dodaniu nowego wariantu oferty, edycji
aktywnego wariantu oferty lub usunięciu oczekującego wariantu
oferty.
2) Kolejny wariant oferty kontrahenta będzie zarejestrowany
wyłącznie w sytuacji, gdy jego limit ceny będzie wyższy od ceny
zakupu kontrahenta wynikającej z aktualnych rozstrzygnięć na
aukcji.
3) W ramach edycji wariantu aktywnego możliwe jest:
l zwiększenie limitu ceny;
l zwiększenie masy i limitu ceny;
l zmniejszenie limitu ceny, ale nie niżej niż do ceny o 1 zł
wyższej od tej, jaka aktualnie widoczna jest w ofercie kontrahenta w rankingu ofert wygrywających;
l zwiększenie masy i zmniejszenie limitu ceny, ale nie niżej niż
do ceny o 1 zł wyższej od tej, jaka aktualnie widoczna jest
w ofercie kontrahenta w rankingu ofert wygrywających;
l zwiększenie masy bez korekty limitu ceny, jeżeli limit ceny
jest wyższy o co najmniej 1 zł od ceny, jaka aktualnie
widoczna jest w ofercie kontrahenta w rankingu ofert wygrywających;
l zwiększenie limitu ceny i zmniejszenie masy, ale nie niżej niż
do masy przyznanej w wyniku redukcji oferty (dotyczy ofert
zredukowanych).
4) Edycja wariantu aktywnego skutkuje zamknięciem bieżącego
wariantu aktywnego i stworzeniem nowego wariantu aktywnego
(z nową datą i czasem złożenia) oraz usunięciem wszystkich
wariantów oczekujących.
§ 16
1. Kontrahent przyjmuje do wiadomości, że zabezpieczeniem
należności z tytułu sprzedaży drewna są odpowiednio:
a) gwarancja bankowa,
b) ubezpieczenie na koszt kupującego,
c) factoring pełny (koszt factoringu obciąża kupującego),
d) cesja praw z lokaty,
e) kaucja pieniężna,
f) inne „produkty” zabezpieczenia płatności zaproponowane
przez bank, dające gwarancję zabezpieczenia interesu
Skarbu Państwa.
2. Zabezpieczenia wyszczególnione w ust. 1 nie są wymagane
w wypadku zastosowania przedpłaty.
3. Dopuszcza się ustalenie przez strony innej formy zabezpieczenia
należności z tytułu sprzedaży drewna niż wymienione w ust. 1,
dające gwarancje zabezpieczenia interesu Skarbu Państwa.
§ 17
1. Umowę sprzedaży uznaje się za zawartą w chwili zakończenia
aukcji. Czynność spisania umowy jest potwierdzeniem zawarcia
umowy. Przedsiębiorca, w imieniu którego użytkownik wygrał
aukcję, jest zobowiązany do spisania umowy z kierownikiem
jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych lub jego pełnomocnikiem ustanowionym zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, w terminie maksymalnie:
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– 30 dni od daty zakończenia systemowej aukcji internetowej w
aplikacji „e-drewno”,
– 14 dni od daty zakończenia aukcji internetowej w aplikacji
„e-drewno”.
2. 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 zakończenia systemowej aukcji internetowej w
aplikacji „e-drewno”,
– 14 dni od daty zakończenia aukcji internetowej w aplikacji
„e-drewno”.
Niedotrzymanie przez przedsiębiorcę powyższego terminu
oznacza, że umowa nie została spisana.
3. Spisanie umów przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych następuje w terminie 30 dni po zakończeniu wszystkich
aukcji systemowych w danej procedurze. Spisanie umów
przez dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych
następuje w terminie maksymalnie 30 dni po zakończeniu
aukcji systemowych w danej regionalnej dyrekcji Lasów
Państwowych.
4. Niespisanie umowy w terminie, o którym mowa w ust. 1, 2, 3,
uprawnia jednostki organizacyjne Lasów Państwowych do
odstąpienia od umowy, zatrzymania wadium oraz skutkuje nałożeniem blokady. Wadium przepada na rzecz jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, które wystąpiły o wypłatę wadium
do jednostki, w której dokonano wpłaty wadium według kolejności zgłoszeń. Rozdział wadium dokonywany jest do momentu
całkowitego jego rozdysponowania na każdą aukcję według
zasady:
a) dla mas mniejszych lub równych 1000 m3 – 4000 zł,
b) dla mas powyżej 1000 m3 – 4 zł za każdy 1 m3.
Po zaspokojeniu wszystkich roszczeń pozostała wolna kwota
wadium podlega zwrotowi. Blokada z powodu niespisania
umowy zakładana jest na okres 180 dni na udział w: systemowych aukcjach internetowych w aplikacji „e-drewno”, aukcjach
internetowych w aplikacji „e-drewno”, sprzedaży ofertowej w
Portalu Leśno-Drzewnym z uwzględnieniem wielkości zakupu
drewna, sprzedaży ofertowej w Portalu Leśno-Drzewnym dla
przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje, zawieraniu
umów wieloletnich za pośrednictwem aplikacji Portal Leśno-Drzewny.
5. Przepadek wadium i blokada nie wykluczają dochodzenia przez
kierownika jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych,
występującego w roli sprzedawcy, naprawienia szkody z wykorzystaniem przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
6. Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite normy/
warunki techniczne – wykaz aktualnie obowiązujących norm i
warunków technicznych znajduje się na stronie internetowej
Portalu Leśno-Drzewnego (www.zilp.lasy.gov.pl/drewno). Kontrahent może wnioskować o podwyższenie lub obniżenie jakości lub
wymiarów w stosunku do norm/warunków technicznych (drewno
z wyborem). Dopuszcza się niewielkie korekty parametrów jakościowych i wymiarowych, które nie zmieniają w sposób zasadniczy cech technicznych i użytkowych danej grupy handlowej.
Warunkiem akceptacji takiego wniosku przez kierownika
jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych jest zmiana cen
drewna w wyniku negocjacji cenowej, przeprowadzonej pomiędzy stronami. Zgoda kierownika jednostki organizacyjnej Lasów
Państwowych na przystąpienie do negocjacji jest dobrowolna.
Wynik negocjacji zatwierdza dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów
Państwowych. Odmowa przystąpienia do negocjacji przez
kierownika jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych nie
zwalnia kontrahenta od obowiązku spisania umowy.
§ 18
1. Po rozstrzygnięciu licytacji każdy kontrahent może składać
skargę do kierownika jednostki organizacyjnej Lasów PaństwoBILP 11/2014

wych, w której przeprowadzano licytację, w terminie 3 dni roboczych od zakończenia aukcji. Termin ten oblicza się w sposób
następujący: termin zaczyna biec dnia następnego po dniu
zakończenia licytacji – jeżeli koniec terminu przypada na dzień
ustawowo wolny od pracy lub w sobotę, za ostatni dzień terminu
uważa się najbliższy następny dzień powszedni.
2. W powyższym terminie skarga powinna zostać dostarczona do
kierownika jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych w taki
sposób, aby mógł się on z nią zapoznać.
3. Skarga może zostać złożona w siedzibie jednostki organizacyjnej
Lasów Państwowych lub przesłana za pośrednictwem poczty lub
innych upoważnionych podmiotów, jednak dla oceny, czy została
wniesiona w terminie, brany będzie pod uwagę moment doręczenia
skargi, a nie moment jej nadania. Dopuszcza się wniesienie skargi
za pośrednictwem telefaksu lub poczty elektronicznej (skan skargi).
4. Wymagane elementy skargi to:
a) numer aukcji,
b) przedstawienie zarzutów konkretnego naruszenia regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa,
c) podpis wnoszącego (lub wnoszących skargę) z podaniem
imienia i nazwiska.
5. Kontrahent wnoszący skargę nie będzie wzywany do uzupełnienia braków skargi.
6. Skarga spóźniona lub nieprzedstawiająca zarzutów zostaje
odrzucona.
7. Skarga niezasługująca na uwzględnienie (niezasadna) zostaje
oddalona.
8. Uwzględnienie skargi wiąże się z unieważnieniem aukcji w
całości lub w części.
9. Termin podjęcia ostatecznej decyzji przez kierownika jednostki
organizacyjnej Lasów Państwowych upływa w ciągu 14 dni od
daty doręczenia skargi.
10. Decyzja kierownika jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych jest ostateczna.
§ 19
1. Każdorazowe przystąpienie do licytacji oznacza akceptację regulaminu w jego aktualnym brzmieniu. Regulamin ten dostępny
jest na stronie serwisu „e-drewno”.
2. Informacja o zmianie regulaminu publikowana jest na stronie
serwisu „e-drewno” w formie komunikatu.
3. Po każdorazowej zmianie regulaminu użytkownik serwisu po zalogowaniu się do serwisu „e-drewno” może zaakceptować bieżącą
wersję regulaminu. Brak akceptacji uniemożliwia uczestniczenie w
aukcjach.
§ 20
1. Oferta zgłoszona z danego konta użytkownika jest wiążąca,
dlatego nie powinien on ujawniać osobom trzecim swojego hasła
umożliwiającego zalogowanie się w serwisie.
2. Lasy Państwowe nie ponoszą odpowiedzialności za skutki
udostępnienia hasła osobom trzecim. W przypadku, gdy
zachodzi podejrzenie nieuprawnionego dostępu do hasła przez
osoby niepowołane, użytkownik winien niezwłocznie zmienić
hasło.
§ 21
1. Do obowiązków użytkownika serwisu „e-drewno” należy troska o
to, aby składane za pośrednictwem jego konta oferty nie były
lekkomyślne czy też złożone omyłkowo bez zapoznania się
i zrozumienia konsekwencji prawnych złożenia oferty.
2. Lasy Państwowe nie odpowiadają za skutki złożenia omyłkowej
oferty.
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§ 22
1. Do prawidłowej obsługi serwisu „e-drewno” oprogramowanie
użytkownika musi spełniać wymagania określone w sekcji „Polityka prywatności i bezpieczeństwo” na stronie serwisu.
2. Lasy Państwowe nie ponoszą odpowiedzialności za skutki
błędów oprogramowania użytkownika, awarii jego sprzętu
komputerowego albo awarii telekomunikacyjnej.
3. Użytkownik serwisu „e-drewno” przyjmuje do wiadomości, że
serwis wykorzystuje technologię cookies oraz, że zablokowanie
zapisywania plików cookies wiąże się z brakiem możliwości
korzystania z funkcji serwisu wymagających zalogowania.
Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na
ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.
§ 23
1. Lasy Państwowe zastrzegają sobie prawo do unieważnienia
aukcji w całości lub części z ważnego powodu.
2. Informacja o powodach unieważnienia aukcji przekazywana jest
niezwłocznie do wszystkich kontrahentów i ich użytkowników
biorących udział w aukcji oraz zamieszczana na stronie serwisu
„e-drewno”.
3. W wypadku stwierdzenia przez Lasy Państwowe braku dostępu
użytkowników do serwisu „e-drewno”, będącego efektem awarii
serwerów, na których przechowywane są bazy danych serwisu
„e-drewno”, lub awarii łącza internetowego serwerów, kierownik
jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych zobowiązany jest
do unieważnienia aukcji, której planowany termin zakończenia
licytacji upływał w czasie trwania awarii.
§ 24
1. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe nie wyraża
zgody na stosowanie przez użytkowników programów, których
wykorzystanie mogłoby zagrozić bezpieczeństwu informatycznemu serwisu „e-drewno”.
2. W przypadku naruszenia zasady opisanej w ust. 1 konto użytkownika zostanie niezwłocznie zablokowane. Złożone wcześniej
oferty zakupu zachowują ważność.
§ 25
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia procedury
systemowych aukcji internetowych w aplikacji „e-drewno” na
2015 rok.
2. Z tym dniem traci moc Regulamin systemowej aukcji internetowej w aplikacji „e-drewno” oraz aukcji internetowej w aplikacji
„e-drewno”, stanowiący załącznik nr 3 do Decyzji nr 80 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 27 września 2013
roku.

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

Zatwierdzam do stosowania:
DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
mgr inż. Adam Wasiak
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Załącznik nr 3 do Decyzji nr 56
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
z dnia 13 października 2014 r.
REGULAMIN FUNKCJONOWANIA UMÓW WIELOLETNICH
w Portalu Leśno-Drzewnym na 2015 rok
§1
Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:
1) Aplikacja Portal Leśno-Drzewny (PL-D) – program oraz baza
danych służące do obsługi sprzedaży drewna prowadzonej
przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (PGL
LP), w tym do zawierania umów wieloletnich.
2) Portal Leśno-Drzewny (strona internetowa PL-D) – strona internetowa www.zilp.lasy.gov.pl/drewno z zamieszczonymi na niej
informacjami dotyczącymi sprzedaży drewna przez PGL LP
oraz przyciskami do logowania w PL-D.
3) 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.
4) Użytkownik – osoba reprezentująca przedsiębiorcę, posiadająca własny login i hasło dostępu do PL-D.
5) Zarządzenie – Zarządzenie nr 59 Dyrektora Generalnego
Lasów Państwowych z dnia 13 października 2014 roku w
sprawie sprzedaży drewna przez PGL LP
6) Jednostka macierzysta – jednostka organizacyjna Lasów
Państwowych, tj. regionalna dyrekcja Lasów Państwowych,
nadleśnictwo, zakład Lasów Państwowych, która dokonała
rejestracji przedsiębiorcy w PL-D.
7) Kierownik jednostki macierzystej – dyrektor regionalnej dyrekcji
Lasów Państwowych, nadleśniczy, kierownik zakładu Lasów
Państwowych.
8) Umowa wieloletnia – jednolita dla wszystkich przedsiębiorców
umowa zawierana pomiędzy przedsiębiorcą a Dyrektorem
Generalnym LP, służąca zabezpieczeniu interesów stron.
9) Informacja uzupełniająca – integralną część umowy wieloletniej
stanowią załącznik do niej, zawierająca średnioroczną wielkość
zakupów drewna (ust. 10), z podziałem na grupy: wielkowymiarowe iglaste, wielkowymiarowe liściaste, średniowymiarowe i
małowymiarowe.
10) Wielkość zakupów drewna – faktycznie zrealizowane zakupy
drewna w m3 w okresie trzech lat, w jednostkach organizacyjnych
LP, po przeliczeniu na ilości średnioroczne, stanowiące podstawę
do obliczenia maksymalnej ilości drewna, na jaką przedsiębiorca
może złożyć ofertę zakupu w sprzedaży ofertowej w PL-D.
Podstawą wyliczenia zakupów drewna na potrzeby procedur
sprzedaży w PL-D jest okres sześciu ostatnich pełnych półroczy
poprzedzających rozpoczęcie kolejnej procedury, tj. dla procedury
na rok 2015 będzie to okres od 1.07.2011 r. do 30.06.2014 r.). Do
wielkości zakupów nie wlicza się sortymentów drewna: drewno
opałowe (S4), drobnica opałowa (M2), karpina opałowa (KO),
karpina przemysłowa (KP), zrębki opałowe (ZO), zrębki energetyczne (M2ZE) i baloty (M2BE).
W przypadku sprzedaży ofertowej w PL-D dla przedsiębiorców
realizujących nowe inwestycje podstawę do obliczenia maksymalnej ilości drewna, na jaką przedsiębiorca może złożyć ofertę
zakupu, stanowi roczny wzrost zatwierdzonych mocy produkcyjnych lub suma rocznych zatwierdzonych mocy produkcyjnych z kolejnych inwestycji.
§2
1. Umowy wieloletnie mogą zawierać przedsiębiorcy uczestniczący w procedurach sprzedaży ofertowej w PL-D z uwzględnieniem wielkości zakupu drewna oraz sprzedaży ofertowej w PL-D
dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje.
2. Celem zawarcia umowy wieloletniej jest zabezpieczenie interesów Skarbu Państwa – PGL LP oraz interesów przedsiębiorcy.
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3. Przy zawieraniu umów wieloletnich PGL LP reprezentuje
Dyrektor Generalny LP upoważniony do działania w imieniu i na
rzecz jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych.
4. Zawarcie umowy wieloletniej nie jest konieczne i niezbędne do
wzięcia udziału w procedurach, o których mowa w ust. 1.
5. Procedura umów wieloletnich przeprowadzana jest za pośrednictwem PL-D.
§3
1. Przedsiębiorcy posiadający aktywne blokady z tytułu niepodpisania umowy sprzedaży surowca drzewnego w którejkolwiek z
procedur dopuszczonych zarządzeniem, o którym mowa w § 1
ust. 5 niniejszego regulaminu, oraz z tytułu należności przeterminowanych nieobjętych kwotą zabezpieczenia, o których mowa
w § 5 ust. 3 i 5 zarządzenia, nie mogą przystąpić do procedury
spisania umowy wieloletniej.
2. Warunkiem umożliwiającym zawarcie umowy wieloletniej jest rejestracja przedsiębiorcy w PL-D i akceptacja niniejszego regulaminu.
3. „Zasady rejestracji oraz bezpieczeństwo w pracy z aplikacją
PL-D” zamieszczone są na stronie PL-D.
§4
1. Umowy wieloletnie zawierane są w ramach procedury sprzedaży
ofertowej w PL-D z uwzględnieniem wielkości zakupów oraz sprzedaży ofertowej w PL-D dla przedsiębiorców realizujących nowe
inwestycje. Umowy mają charakter ramowy, natomiast dane szczegółowe zawarte są w uaktualnianej informacji uzupełniającej.
2. Przedsiębiorcy w terminie ogłoszonym przez Dyrektora Generalnego LP na stronie PL-D deklarują wolę zawarcia umowy wieloletniej poprzez dedykowany moduł w aplikacji PL-D. Czynność
tę ze strony przedsiębiorcy wykonuje użytkownik PL-D, upoważniony do składania oświadczeń woli.
3. Wzór umowy wieloletniej dostępny jest na stronie internetowej
PL-D oraz w PL-D dla zalogowanego użytkownika po akceptacji
przez niego niniejszego regulaminu.
4. W przypadku zawierania umów wieloletnich przez przedsiębiorców uprawnionych do wzięcia udziału w procedurach sprzedaży ofertowej w PL-D:
a) każdorazowo w terminie 5 dni roboczych od momentu
uruchomienia odpowiedniej procedury sprzedaży, o których
mowa w ust. 1, co jest równoznaczne z opublikowaniem w
PL-D wielkości zakupów drewna lub wielkości zatwierdzonych mocy produkcyjnych, przedsiębiorca zgłasza w każdej
jednostce PGL LP, w której dokonywał zakupów drewna, lub
w RDLP wprowadzającym zatwierdzone moce produkcyjne,
stwierdzone niezgodności w zakresie wielkości zakupów
drewna lub zatwierdzonych mocy produkcyjnych;
b) przedsiębiorcy mogą dowolnie alokować (przenosić) wielkość zakupów drewna w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów:
i. przeniesienie wielkości zakupów drewna w ramach grupy
kapitałowej następuje na wniosek składany do jednostki
Lasów Państwowych, w której przedsiębiorca kupował
drewno, z informacją o złożeniu stosownego oświadczenia
w jednostce macierzystej,
ii. oświadczenie, o którym mowa wyżej, składane jest w
jednostce macierzystej przez przenoszącego przedsiębiorcę z załączonymi dokumentami potwierdzającymi, że
stanowią grupę kapitałową ze wskazanym w oświadczeniu
podmiotem, na jaki przenoszona jest wielkość zakupów,
BILP 11/2014

iii. alokacja nie powoduje żadnej zmiany całkowitej wielkości
zakupów drewna w danej grupie kapitałowej;
c) przeniesienie wielkości zakupów drewna oraz zatwierdzonych mocy produkcyjnych na innego przedsiębiorcę może
nastąpić na wniosek składany w jednostce Lasów Państwowych, w której nabywca dokonywał zakupu drewna, z informacją o złożeniu stosownej dokumentacji w jednostce
macierzystej, wyłącznie w przypadku:
i. czynności prawnej (sprzedaży, darowizny) mającej za
przedmiot przedsiębiorstwo, którego dotyczy wielkość
zakupów drewna,
ii. następstwa prawnego pod tytułem ogólnym, jeśli nabyty
majątek (część majątku) obejmuje przedsiębiorstwo,
którego dotyczy wielkość zakupów drewna.
5. Dyrektor Generalny LP w ciągu 14 dni od zakończenia terminu
składania deklaracji zawarcia umowy wieloletniej, określonego
w ust. 2, podpisuje umowy wieloletnie bezpiecznym podpisem
elektronicznym.
6. Po terminie określonym w ust. 5 po zalogowaniu się do PL-D
przedsiębiorca zostanie powiadomiony odpowiednim komunikatem o złożeniu podpisu lub odrzuceniu wniosku przez Dyrektora Generalnego LP.
7. Wydruk umowy wieloletniej opatrzony adnotacją o podpisie
elektronicznym, o którym mowa w ust. 5, wymaga złożenia
podpisu ze strony przedsiębiorcy przez osoby upoważnione do
jego reprezentacji. Wydruk wykonuje się w jednostce macierzystej, a osoby upoważnione do podpisu umowy wieloletniej
dokonują tej czynności przed kierownikiem jednostki macierzystej lub osobą przez niego upoważnioną.
8. Umowa wieloletnia sporządzana jest w dwóch egzemplarzach,
z których jeden otrzymuje przedsiębiorca, drugi przechowywany jest w aktach jednostki macierzystej.
9. Oprócz umowy wieloletniej, jednostka macierzysta drukuje w
dwóch egzemplarzach (po jednym dla każdej ze stron) informację uzupełniającą stanowiącą integralną część umowy
wieloletniej. Informację tę „za zgodność z systemem informatycznym Lasów Państwowych” podpisuje kierownik jednostki
macierzystej.
10. Informacja uzupełniająca określa aktualny stan wielkości
zakupów drewna.

11. Informacja uzupełniająca ważna jest w okresie 3 miesięcy od
daty jej wydruku, nie dłużej jednak niż do daty rozwiązania
umowy wieloletniej, zgodnie z zapisem § 5 ust. 2 i 3.
12. Fakt złożenia podpisu przez przedsiębiorcę na umowie wieloletniej jednostka macierzysta odnotowuje w PL-D, po czym
przedsiębiorca po zalogowaniu się do PL-D ma dostęp do
plików: umowy wieloletniej, informacji uzupełniającej oraz linku
do strony internetowej zawierającej certyfikat z kluczem
publicznym umożliwiającym weryfikację złożonego podpisu
cyfrowego Dyrektora Generalnego LP.
13. Na odrzucenie wniosku o dopuszczenie do udziału w procedurze umów wieloletnich przysługuje przedsiębiorcy odwołanie
z zachowaniem formy pisemnej w terminie 7 dni od udostępnienia w PL-D komunikatu, o którym mowa w ust. 6. Odwołanie
rozpatrywane jest na podstawie pełnomocnictwa Dyrektora
Generalnego LP przez kierownika jednostki macierzystej w
terminie 14 dni od jego otrzymania.
§5
1. Umowa wieloletnia obowiązuje na czas nieokreślony.
2. Każdej ze stron umowy wieloletniej przysługuje prawo jej wypowiedzenia z zachowaniem formy pisemnej. Przedsiębiorca
składa wypowiedzenie w jednostce macierzystej. Okres wypowiedzenia wynosi 90 dni.
3. Fakt wypowiedzenia umowy wieloletniej odnotowywany jest w
PL-D przez jednostkę macierzystą.
Powyższy regulamin akceptuję
..……………………………………..
(data i podpis Klienta)

Zatwierdzam do stosowania:
DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
mgr inż. Adam Wasiak

Załącznik nr 4 do Decyzji nr 56
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
z dnia 13 października 2014 r.

UMOWA WIELOLETNIA NR …………..
zawarta w dniu …………………….. roku
pomiędzy:
Skarbem Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, reprezentowanym przez Dyrektora Generalnego LP
mgr inż. Adama Wasiaka, upoważnionego do działania w imieniu i na rzecz nadleśniczych LP, zwanym dalej „sprzedającym”
a (w przypadku osób fizycznych)
…………………….............................………….........................................................................………… (imię nazwisko), zamieszkałym (-ą)
w …………………………….............................................................................................…………………………………………………………..
prowadzącym (-ą) działalność gospodarczą pod nazwą: ……………………………………………………………………………………………..
w …………………………………………......................................................................................………………………………………………….
NIP ………..….., REGON ………..…..
zwanym (-ą) dalej „kupującym”
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a (w przypadku spółek cywilnych)
1. ……………...............….....… (imię nazwisko) …, zamieszkały (-a) ……………………............................................………….................…
2. ……………....................…… (imię nazwisko) …, zamieszkały (-a) ………………………….............................................................………
3. …
prowadzącym (-ą) działalność gospodarczą pod nazwą:
………………………………………………………………......................................................................................……………………………….
w …………………………………………………......................................................................................………………………………………….
NIP ………..…........., REGON …….......…..…..
zwanym (-ą) dalej „kupującym”
a (w przypadku innej formy organizacji)
…………………………………………………………………. ………….....................................................................................………. (nazwa)
wpisanym (-ą) do KRS pod nr ……….....................…….….., przez Sąd Rejonowy w …………….….., ….....….… (nr) Wydział Gospodarczy
NIP ………......…..……., REGON …………..………………..,
w imieniu którego (-ej) działają:
1. ………………………………………………
2. ………………………………………………
3. …
zwanym (-ą) dalej „kupującym”.
§1
Sprzedający oświadcza, że kupujący jest kontrahentem sprzedającego dokonującym zakupów drewna w jednostkach Lasów Państwowych.
§2
Kupujący uprawniony jest do zakupu drewna w procedurach ofertowej sprzedaży drewna, w ilości zgodnej z informacją uzupełniającą
stanowiącą załącznik do niniejszej umowy.
§3
Sprzedający potwierdza możliwość udziału kupującego w procedurach sprzedaży ofertowej, zgodnie z obowiązującymi w PGL LP zasadami sprzedaży drewna oraz regulaminem sprzedaży ofertowej w Portalu Leśno-Drzewnym.
§4
1. Strony deklarują wolę spisania umów w następstwie rozstrzygnięcia procedur sprzedaży ofertowej.
2. Szczegółowe warunki sprzedaży, w tym przedmiot sprzedaży, jego cechy, ilość, cenę, jednostkę organizacyjną LP dokonującą sprzedaży określają umowy.
3. Strony oświadczają, że zobowiązania, o treści ukształtowanej rozstrzygnięciem procedur, o których mowa w ustępie 1, zostaną wykonane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartymi umowami i obowiązującym prawem.
§5
Strony nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy spowodowanego siłą wyższą, przez
którą rozumie się zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia lub niemożliwe do zapobieżenia, a w szczególności katastrofalne
działania przyrody (np. pożar, powódź lub długotrwałe opady uniemożliwiające wjazd do lasu, susza, gradacja szkodliwych owadów,
wiatrołomy) oraz inne (np. wojna, strajki, zamieszki).
§6
1. Umowa zawarta zostaje na czas nieoznaczony z możliwością jej rozwiązania za wypowiedzeniem przez każdą ze stron. Wypowiedzenie następuje w formie pisemnej z zachowaniem 90-dniowego terminu.
2. W przypadku rażącego naruszenia warunków umowy umowa może być rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym.
3. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy w trybie, o którym mowa w ust. 2, składane jest w formie pisemnej.
§7
1. Prawem obowiązującym przy wykonaniu umowy jest prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie znajdują
przepisy Kodeksu cywilnego i inne obowiązujące przepisy w tym zakresie.
2. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z wykonaniem umowy, strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie, a w przypadku
braku porozumienia strony poddadzą rozstrzygnięciu właściwym sądom.
3. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Zatwierdzam do stosowania:
DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
mgr inż. Adam Wasiak
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Załącznik nr 5 do Decyzji nr 56
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
z dnia 13 października 2014 r.
WYKAZ GRUP HANDLOWO-GATUNKOWYCH
Klasa,
grupa jakości.
Symbol

Klasa
jakościowo-wymiarowa

Sortyment
– reprezentanta

Gatunek

Drewno wielkowymiarowe – standard (bez wyboru)
W_STANDARD

WA0
WB0
WC0
WD

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

WC01

wszystkie
gatunki

Kłody iglaste – standard (bez wyboru)
WK_STANDARD

WAK
WBK
WCK
WDK

WAK2, WAK3
WBK2, WBK3
WCK1, WCK2,
WCK3
WDK1, WDK2,
WDK3

WCK1

SO; SW; MD;
DG; JD

W_WA03

WA0

WA03

WA03

wszystkie
gatunki

W_WAB023

WA0
WB0

WA02, WA03
WB02, WB03

WB02

wszystkie
gatunki

W_WBC0_12

WB0
WC0

WB01, WC01
WB02, WC02

WC01

wszystkie
gatunki

W_WBC0_3

WB0
WC0

WB03, WC03

WC03

wszystkie
gatunki

W_WC0

WC0

WC01, WC02,
WC03

WC01

wszystkie
gatunki

W_WC0_12

WC0

WC01, WC02

WC01

wszystkie
gatunki

W_WC0_23

WC0

WC02, WC03

WC02

wszystkie
gatunki

W_ WD

WD

WD1, WD2,
WD3

WD1

wszystkie
gatunki

W_ WAK_23

WAK

WAK2, WAK3

WAK2

SO; SW; MD;
DG; JD

W_ WABK_23

WAK
WBK

WAK2, WAK3,
WBK2, WBK3

WBK2

SO; SW; MD;
DG; JD

WK_BC

WBCK

WBCK1,
WBCK2, WBCK3

WBCK1

SO; SW; MD;
DG; JD

WK_BC_12

WBCK

WBCK1
WBCK2

WBCK1

SO; SW; MD;
DG; JD

W_WBCK_23

WBK
WCK

WBK2, WCK2
WBK3, WCK3

WCK2

SO; SW; MD;
DG; JD

W_WBCK_3

WBK
WCK

WBK3, WCK3

WCK3

SO; SW; MD;
DG; JD

W_WCK

WCK

WCK1, WCK2,
WCK3

WCK1

SO; SW; MD;
DG; JD

W_WCK_1

WCK

WCK1

WCK1

SO; SW; MD;
DG; JD

W_WCK_12

WCK

WCK1, WCK2

WCK1

SO; SW; MD;
DG; JD

W_WCK_23

WCK

WCK2, WCK3

WCK2

SO; SW; MD;
DG; JD

Lp.

1.

Nazwa grupy handlowej

2.

3.

4.

Drewno wielkowymiarowe
z wyborem
(jakość/wymiar)

Kłody z wyborem
– (jakość/wymiar)

Ciąg dalszy tabeli na str. 20
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Ciąg dalszy tabeli ze str. 19
Lp.

Klasa,
grupa jakości.
Symbol

Klasa
jakościowo-wymiarowa

Sortyment
– reprezentanta

Gatunek

W_WCDK_1

WCK
WDK

WCK1, WDK1

WCK1

SO; SW; MD;
DG; JD

W_WCDK_12

WCK
WDK

WCK1, WCK2
WDK1, WDK2

WCK1

SO; SW; MD;
DG; JD

W_WDK

WDK

WDK1, WDK2,
WDK3

WDK1

SO; SW; MD;
DG; JD

W_WDK_1

WDK

WDK1

WDK1

SO; SW; MD;
DG; JD

W_WDK_12

WDK

WDK1
WDK2

WDK1

SO; SW; MD;
DG; JD

Nazwa grupy handlowej

5.

Drewno wielkowymiarowe okleinowe
W_OKLEINA

WA1

WA12, WA13

WA12

SO; DB; JS;
BK; BRZ; OL

6.

Drewno wielkowymiarowe sklejkowe
W_SKLEJKA

WB1

WB11, WB12,
WB13

WB11

SO; SW; BK;
BRZ; OL; OS

7.

Drewno wielkowymiarowe sklejkowe
W_SKLEJKA_2

WB1

WB11, WB12,
WB13

WB11

BK; BRZ; OL;
OS

8.

Drewno wielkowymiarowe na słupy
W_SLUPY

WC1

WC11, WC12,
WC13

WC11

SO

9.

Drewno stosowe przemysłowe
S_S2A

S2A

S2A

S2A

wszystkie
gatunki

10.

Drewno stosowe energetyczne, przemysłowe
S_S2A_ENER

S2AC

S2AC

S2AC

wszystkie
gatunki

11.

Drewno stosowe ogólnego przeznaczenia
S_S2A_OPAL

S2AP

S2AP

S2AP

wszystkie
gatunki

S2B K

S2B K

12.

13.

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

S_S2B_CK
S_S2B_CD

S2B D

S2B D

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

S_S2B_GK

S2B K

S2B K

wszystkie
gatunki

S2B D

S2B D

wszystkie
gatunki

S2BC

S2BG
S_S2B_GD

wszystkie
gatunki

14.

Drewno kopalniakowe
S_S10

S10

S10

S10

wszystkie
gatunki

15.

Drewno średniowymiarowe na słupy
S_SLUPY

S11

S11

S11

SO

16.

Żerdzie przemysłowe
S_ZER_PRZ

S3A

S3A

S3A

wszystkie
gatunki

17.

Żerdzie do innego zastosowania (gospodarcze)
S_ZERDZIE

S3B

S3B

S3B

wszystkie
gatunki

18.

Drobnica tyczkowa przemysłowa
M_PRZEM

M1

M1

M1

iglaste; liściaste

19.

Drobnica do mechanicznego przerobu
(program ogrodowy)
M_PRZEM_PO

M1PO

M1

M1

SO; SW; MD;
DG; JD

20.

Surowiec na zrębki leśne przemysłowe
SM_ZREBKI

S3A + M1

S3A, M1

S3A/M1

iglaste; liściaste

21.

Zrębki leśne przemysłowe
ZREBKI_PR

ZP

ZP

iglaste/liściaste
(łącznie)

Dokończenie tabeli na str. 21
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Dokończenie tabeli ze str. 20
Lp.

Nazwa grupy handlowej

Klasa,
grupa jakości.
Symbol

Klasa
jakościowo-wymiarowa

22.

Zrębki leśne opałowe*
ZREBKI_OP

ZO

ZO

iglaste/liściaste
(łącznie)

23.

Karpina przemysłowa*
KARPINA_PR

KP

KP

iglaste/liściaste
(łącznie)

24.

Karpina opałowa*
KARPINA_OP

KO

KO

iglaste/liściaste
(łącznie)

25.

Drobnica na cele energetyczne
M2E*
M2ZE/M2BE**

M2ZE
M2BE

Sortyment
– reprezentanta

Gatunek

iglaste; liściaste
iglaste; liściaste

* Sprzedaży grup handlowych „Drobnica na cele energetyczne M2E”, „Karpina przemysłowa”, „ Karpina opałowa” i „Zrębki leśne
opałowe” nie prowadzi się w procedurach: sprzedaży ofertowej w PL-D z uwzględnieniem wielkości zakupu drewna, sprzedaży
ofertowej w PL-D dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje oraz systemowych aukcjach internetowych w aplikacji ”e-drewno”.
Decyzje o sposobie sprzedaży wyżej wymienionych grup handlowych podejmuje dyrektor regionalnej dyrekcji LP.				
** Współczynnik zamienny z m3(p) na m3 dla:
– zrębków energetycznych M2ZE – 0,25,			
– balotów M2BE – 0,20.						
					
					

Zatwierdzam do stosowania:
DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
mgr inż. Adam Wasiak

Załącznik nr 6 do Decyzji nr 56
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
z dnia 13 października 2014 r.
PODZIAŁ PUL DREWNA DO SPRZEDAŻY
w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe
w rozbiciu na regionalne dyrekcje Lasów Państwowych
na 2015 rok
Ilość drewna (m3)
Lp.

RDLP

oferta

w tym
na umowach
dwuletnich
z 2014 r.

aukcje
i submisje

detal

potrzeby
własne

Razem

1.

Białystok

2 317 482

461 985

1 211

397 686

110 098

2 826 477

2.

Katowice

2 643 357

254 811

2 723

465 753

32 467

3 144 300

3.

Kraków

699 280

34 692

190

210 197

9 981

919 648

4.

Krosno

1 513 522

111 036

3 271

353 082

25 264

1 895 139

5.

Lublin

1 531 373

195 744

846

445 764

11 292

1 989 275

6.

Łódź

1 028 291

290 720

253

215 700

11 750

1 255 994

7.

Olsztyn

2 578 050

737 644

628

481 427

20 180

3 080 285

8.

Piła

1 654 686

318 749

210

276 900

16 260

1 948 056

9.

Poznań

1 595 657

379 113

980

476 600

25 681

2 098 918

Dokończenie tabeli na str. 22
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Dokończenie tabeli ze str. 21
Ilość drewna (m3)
Lp.

RDLP

oferta

w tym
na umowach
dwuletnich
z 2014 r.

aukcje
i submisje

10.

Szczecin

3 303 794

827 795

11.

Szczecinek

2 849 843

362 333

12.

Toruń

1 577 928

571 369

13.

Wrocław

2 498 622

684 387

14.

Zielona Góra

1 762 480

721 018

600

15.

Gdańsk

1 226 875

437 763

16.

Radom

1 467 690

189 875

17.

Warszawa

740 368

77 008

30 989 298

6 656 042

Razem

1 190

detal

potrzeby
własne

Razem

455 916

39 300

3 800 200

481 565

25 192

3 356 600

127

462 215

23 579

2 063 849

2 040

488 836

21 952

3 011 450

241 658

34 214

2 038 952

293 853

35 579

1 556 307

275 837

10 397

1 754 374

212 244

7 846

960 458

6 235 233

461 032

37 700 282

450
14 719

DECYZJA NR 59
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 20 października 2014 r.
w sprawie uruchomienia środków funduszu stabilizacji w Lasach Państwowych
zmieniająca Decyzję nr 48 z dnia 8 sierpnia 2014 roku w sprawie uruchomienia środków
funduszu stabilizacji (EP-363-11/2014)
EP-363-17-1/2014
Na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 56 ust. 2 i art. 58
ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity
Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 z późn. zm.), oraz § 6 Statutu
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska,
Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r. w sprawie
nadania Statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy
Państwowe, postanawiam, co następuje:

§2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje
do 31 grudnia 2014 r.

§1
W Decyzji nr 48 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
z dnia 8 sierpnia 2014 roku zmienia się treść § 2 Lp. 2, który otrzymuje brzmienie:

Lp.

RDLP

Kwota
ogółem
(tys. zł)

W tym nakłady
na budowę
środków trwałych

2.

Katowice

5.182,0

0,0
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LASÓW PAŃSTWOWYCH
mgr inż. Adam Wasiak
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DECYZJA NR 60
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 20 października 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia prowizorium planu finansowo-gospodarczego
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych
EP-0337-33-4/14
Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.
o lasach (tj. z 2011 r. Dz. U. Nr 12, poz. 59 z późn. zm.) oraz § 6 ust. 3
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994 r. w sprawie
szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Państwowym
Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (Dz. U. Nr 134, poz. 692),
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., ustalam, co następuje:
§1
Zatwierdzam prowizorium planu finansowo-gospodarczego na
rok 2015 dla Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w:
Białymstoku
Katowicach
Krakowie
Krośnie		
Lublinie		
Łodzi		
Olsztynie
Pile		
Poznaniu

Szczecinie
Szczecinku
Toruniu
Wrocławiu
Zielonej Górze
Gdańsku
Radomiu
Warszawie

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

obejmujące, odrębnie dla każdej RDLP, następujące tabele:

DECYZJA NR 61
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 20 października 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia prowizorium planu zakładów o zasięgu krajowym
EP-0337-34-4/14
Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r
o lasach (tj. z 2011 r. Dz. U. Nr 12, poz. 59 z późn. zm.), w związku
z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy
Państwowe, nadanego Zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony
Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r.,
ustalam, co następuje:
§1
Zatwierdzam prowizorium planu finansowo-gospodarczego na
rok 2015 zakładu Lasów Państwowych o zasięgu krajowym:
Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych w Warszawie,
Ośrodka Rozwojowo-Wdrożeniowego Lasów Państwowych
w Bedoniu,
Ośrodka Techniki Leśnej w Jarocinie,
Zakładu Informatyki Lasów Państwowych w Bedoniu,
Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych w Warszawie,
BILP 11/2014

obejmujące, odrębnie dla każdego zakładu:
1. Plan działalności zakładu (zał. nr 8).
2. Plan finansowania rzeczowych aktywów trwałych, wartości
niematerialnych i prawnych oraz inwestycji (zał. nr 3).
3. Plan zatrudnienia i wynagrodzeń (zał. nr 4). (Załączników nie
drukujemy – przyp. red.).
§2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
mgr inż. Adam Wasiak
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DECYZJA NR 62
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 20 października 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia prowizorium planu finansowo-gospodarczego
Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych
EP-0337-35-4/14
Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.
o lasach (tj. z 2011 r. Dz. U. Nr 12, poz. 59 z późn. zm.), w związku
z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy
Państwowe, nadanego Zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony
Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r.,
ustalam, co następuje:

§2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

§1
Zatwierdzam prowizorium planu finansowo-gospodarczego
Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych na rok 2015, stanowiące
załącznik nr 1 do niniejszej decyzji. (Załącznika nie drukujemy –
przyp. red.).

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
mgr inż. Adam Wasiak

DECYZJA NR 63
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 20 października 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia prowizorium średniookresowego planu nakładów
na środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz inwestycje na lata 2016–2019
E-0337-37-1/14
Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.
o lasach (tj. z 2011 r. Dz. U. Nr 12, poz. 59 z późn. zm.), w związku
z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy
Państwowe, nadanego Zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony
Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r.,
ustalam, co następuje:

na lata 2016–2019, stanowiące załącznik do niniejszej decyzji.
(Załącznika nie drukujemy – przyp. red.).

§1
Zatwierdzam prowizorium średniookresowego planu nakładów
na środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz inwestycje

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
mgr inż. Adam Wasiak
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§2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

BILP 11/2014

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.

Czarna Białostocka
Złota Wieś
54n

Ponure
Czarna Białostocka
ul. Orzeszkowej 124
16-020 Czarna Białostocka

57/2
BI1B/00126578/9
1575

budynek mieszkalny,
jednorodzinny, zasiedlony;
budynek gospodarczy,
ogrodzenie

2.

Knyszyn
Trzcianne
114h

Żuki
Tykocin
Żuki 29C
16-080 Tykocin

354/5
BI1B/00113883/6
2000

budynek mieszkalny,
jednorodzinny, zasiedlony;
budynek gospodarczy

3.

Olecko
Jucha
80r

Wronki
Świętajno
Połom 20
19-411 Świętajno

3080/3
OL1C/00006072/8
1990

budynek mieszkalny,
jednorodzinny, zasiedlony;
dwa budynki gospodarcze

4.

Pisz
Dłutowo
152a

Jeże
Pisz
Jeże 19
12-200 Pisz

152/20
OL1P/00021440/3
1994

budynek mieszkalny,
jednorodzinny, zasiedlony;
dwa budynki gospodarcze

5.

Rajgród
Rajgród
13n

Woźna Wieś
Rajgród
Tama 11
19-206 Rajgród

13/5
LM1G/00008417/7
2114

budynek mieszkalny,
jednorodzinny, zasiedlony;
budynek gospodarczy

6.

Rudka
Szepietowo
38j, k

Brok
Wysokie Mazowieckie
Brok 4
18-200 Wysokie Mazowieckie

81/1
LM1W/00035720/6
1164

budynek mieszkalny,
jednorodzinny, zasiedlony;
budynek gospodarczy

7.

Suwałki
Suwałki
192d (cz.),
f (cz.)

Juryzdyka
Nowinka
Juryzdyka 1
16-304 Nowinka

192/3
SU1A/00007476/2
1305

budynek mieszkalny,
jednorodzinny, zasiedlony;
dwa budynki gospodarcze,
działka gruntowa

8.

Żednia
Hieronimowo
226r

Michałowo
Michałowo
ul. Szkolna 8/2
16-050 Michałowo

508
BI1B/00221092/4
630
(udział 678/1576)

samodzielny lokal mieszkalny
w budynku dwurodzinnym,
pustostan, z pomieszczeniami
przynależnymi w budynku
gospodarczym; udział
w zbiorniku na ścieki

9.

Białowieża
Białowieża
452Bx
452Dw

Białowieża
Białowieża
ul. Wojciechówka 3
17-230 Białowieża

510/25
BI2P/00032680/2
711
(udział 684/1957)

samodzielny lokal mieszkalny
w budynku trzyrodzinnym,
zasiedlony;

Podolany
Białowieża

413/18
BI2P/00023249/3
240

budynek gospodarczy
w zabudowie szeregowej

10.

Głęboki Bród
Głęboki Bród
386c01

Frącki
Giby
Głęboki Bród 23
16-506 Giby

386/3
SU1N/00000008/5
2260

budynek mieszkalny,
jednorodzinny, zasiedlony;
dwa budynki gospodarcze

11.

Gołdap
Żytkiejmy
117 b (cz.),
g (cz.), m (cz.), n (cz.), r (cz.)

Żytkiejmy
Dubeninki
Osada Leśna 2
19-504 Dubeninki

3217/6
OL1C/00002277/7
2077

budynek mieszkalny,
jednorodzinny, zasiedlony;
dwa budynki gospodarcze
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

12.

Pomorze
Czarna Hańcza
801 o (cz.)

Dworczysko
Giby
Dworczysko 8/1
16-506 Giby

801/9
SU1N/00001794/8
2973
(udział 505/1000)

samodzielny lokal mieszkalny
w budynku trzyrodzinnym,
zasiedlony; budynek
gospodarczy, ogrodzenie

13.

Pomorze
Czarna Hańcza
801 o (cz.)

Dworczysko
Giby
Dworczysko 8/2
16-506 Giby

801/9
SU1N/00001794/8
2973
(udział 266/1000)

samodzielny lokal mieszkalny
w budynku trzyrodzinnym,
zasiedlony; budynek
gospodarczy, ogrodzenie

14.

Pomorze
Czarna Hańcza
801 o (cz.)

Dworczysko
Giby
Dworczysko 8/3
16-506 Giby

801/9
SU1N/00001794/8
2973
(udział 229/1000)

samodzielny lokal mieszkalny
w budynku trzyrodzinnym,
zasiedlony; budynek
gospodarczy, ogrodzenie

15.

Nurzec
Nurzec
108r

Borysowszczyzna
Nurzec-Stacja
Borysowszczyzna 26a
17-330 Nurzec-Stacja

288/3
BI3P/00005705/3
1089

budynek mieszkalny,
jednorodzinny, pustostan;
budynek gospodarczy,
ogrodzenie

16.

Rudka
Rudka
162r, s, t

Rudka
Rudka
ul. Ks. Pr. M. Badowskiego 8
17-123 Rudka

1196/2; 1196/3; 1196/4
BI1P/00048044/0
1918; 378; 2121

budynek mieszkalny,
dwurodzinny, zasiedlony;
cztery budynki gospodarcze,
plac utwardzony

17.

Rudka
Rudka
184h

Olendy
Rudka
Olendy 90
17-123 Rudka

91/4
BI1P/00081155/4
1581

budynek mieszkalny,
jednorodzinny, zasiedlony;
trzy budynki gospodarcze

Zatwierdzam:
Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO
LASÓW PAŃSTWOWYCH
mgr inż. Wiesław Krzewina
ZASTĘPCA DS. STRATEGII,
ORGANIZACJI I ROZWOJU

Warszawa, 1 października 2014 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Białystok

Lp.
1.

Nazwa nadleśnictwa,
obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.
Rudka
Szepietowo
38j, k

Nazwa obrębu
ewidencyjnego,
gmina,
adres nieruchomości
Brok
Wysokie Mazowieckie
Brok 4
18-200 Wysokie Mazowieckie

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,
pow. działki (m2)
81/1
LM1W/00035720/6
1164

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

Zatwierdzam:
Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO
LASÓW PAŃSTWOWYCH

Warszawa, 20 października 2014 r.
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mgr inż. Wiesław Krzewina
ZASTĘPCA DS. STRATEGII,
ORGANIZACJI I ROZWOJU

BILP 11/2014

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Gdańsk

Lp.

Nazwa nadleśnictwa,
obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu
ewidencyjnego,
gmina,
adres nieruchomości

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

Rodzaj zabudowy
i sposób zagospodarowania

1.

Choczewo
Choczewo
278s

Choczewo
Choczewo
ul. Świerkowa 7
84-210 Choczewo

533/12
GD1W/00046498/8
2526

budynek mieszkalny,
sześciorodzinny, zasiedlony;
trzy budynki gospodarcze,
udział w ogrodzeniu, chodnik,
jezdnia

2.

Choczewo
Choczewo
278px

Choczewo
Choczewo
ul. Świerkowa 6A
84-210 Choczewo

533/13
GD1W/00046498/8
1236
(udział 5025/10000)

samodzielny lokal mieszkalny
w budynku dwurodzinnym,
zasiedlony; budynek
gospodarczy, wiata, udział
w ogrodzeniu
i utwardzeniu nawierzchni

3.

Choczewo
Choczewo
278px

Choczewo
Choczewo
ul. Świerkowa 4A
84-210 Choczewo

533/13
GD1W/00046498/8
1236
(udział 4975/10000)

samodzielny lokal mieszkalny
w budynku dwurodzinnym,
zasiedlony; budynek
gospodarczy, wiata, udział
w ogrodzeniu
i utwardzeniu nawierzchni

4.

Lębork
Łeba
121d (cz.),
g (cz.)

Charbrowo
Wicko
Charbrowski Bór 1
84-352 Wicko

639
SL1L/00017839/5
1791

budynek mieszkalny,
jednorodzinny, zasiedlony;
budynek gospodarczy, kocioł
wodny

5.

Lębork
Lębork
379j (cz.),
k (cz.),
l (cz.)

Redkowice
Nowa Wieś Lęborska
Redkowice 19/1
84-351 Nowa Wieś Lęborska

403
SL1L/00017903/5
1364

budynek mieszkalny,
jednorodzinny, zasiedlony;
budynek gospodarczy

6.

Lębork
Lębork
379f (cz.),
j (cz.),
l (cz.)

Redkowice
Nowa Wieś Lęborska
Redkowice 19/2
84-351 Nowa Wieś Lęborska

404
SL1L/00017903/5
1335

budynek mieszkalny,
jednorodzinny, zasiedlony;
budynek gospodarczy

7.

Cewice
Cewice
165m

Cewice
Cewice
Leśnik 2
84-312 Cewice

567
SL1L/00022819/7
1399

budynek mieszkalny,
jednorodzinny, zasiedlony;
budynek gospodarczy, studnia
głębinowa
Zatwierdzam:
Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO
LASÓW PAŃSTWOWYCH
mgr inż. Wiesław Krzewina
ZASTĘPCA DS. STRATEGII,
ORGANIZACJI I ROZWOJU

Warszawa, 10 października 2014 r.
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Katowice

Lp.
1.

Nazwa nadleśnictwa,
obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.
Olkusz
Olkusz
118 o

Nazwa obrębu
ewidencyjnego,
gmina,
adres nieruchomości
Żurada
Olkusz
Żurada Kolonia III 123F/2
32-300 Olkusz

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,
pow. działki (m2)
614/2
KR1O/00063307/5
10721
(udział w dz. 482/10000;
udział w bud. 1161/10000)

Rodzaj zabudowy
i sposób zagospodarowania
samodzielny lokal mieszkalny
w budynku wielorodzinnym,
zasiedlony; pomieszczenie
w budynku gospodarczym
Dokończenie tabeli na str. 28
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Dokończenie tabeli ze str. 27

Lp.

Nazwa nadleśnictwa,
obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu
ewidencyjnego,
gmina,
adres nieruchomości

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

Rodzaj zabudowy
i sposób zagospodarowania

2.

Olkusz
Olkusz
118 o

Żurada
Olkusz
Żurada Kolonia III 122/3
32-300 Olkusz

614/2
KR1O/00063307/5
10721
(udział w dz. 135/10000;
udział w bud. 367/10000)

samodzielny lokal mieszkalny
w budynku wielorodzinnym,
zasiedlony

3.

Olkusz
Olkusz
118 o

Żurada
Olkusz
Żurada Kolonia III 122E/3
32-300 Olkusz

614/2
KR1O/00063307/5
10721
(udział w dz. 135/10000;
udział w bud. 367/10000)

samodzielny lokal mieszkalny
w budynku wielorodzinnym,
pustostan

4.

Kobiór
Kobiór
251n, m

Czarków
Pszczyna
ul. Kolejowa 5
43-211 Czarków

251/19
KA1P/00036681/5
3105

cztery lokale mieszkalne
w budynku czterorodzinnym,
zasiedlone;
budynek gospodarczy

5.

Brynek
Brynek
8m (cz.)

Koty
Tworóg
Koty, ul. Pusta Kuźnica 1
42-690 Tworóg

174/171
GL1T/00055798/9
1167

budynek mieszkalny,
jednorodzinny, zasiedlony;
garaż blaszany

6.

Opole
Krasiejów
285r01, s01

Krasiejów
Ozimek
ul. Spóracka 6
46-040 Krasiejów

285/6
OP1O/00110152/9
1721

budynek mieszkalny,
jednorodzinny, zasiedlony;
garaż, wiata na drewno,
piec, c.o.

7.

Opole
Dąbrowa
63w, t

Żelazna
Dąbrowa
Żelazna, ul. Opolska 83
49-120 Dąbrowa

56/2
OP1O/00090417/8
1400

budynek mieszkalny,
jednorodzinny, zasiedlony;
szambo
Zatwierdzam:
Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO
LASÓW PAŃSTWOWYCH
mgr inż. Wiesław Krzewina
ZASTĘPCA DS. STRATEGII,
ORGANIZACJI I ROZWOJU

Warszawa, 10 października 2014 r.

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.

Miechów
Książ Wielki
206k

Miechów
Miechów
Os. Kolejowe 54B/1
32-200 Miechów

2847/1
KR1M/00063713/2
2962
(udział w dz. 6735/98104)
(udział w bud. 4420/21739)

samodzielny lokal mieszkalny
w budynku czterorodzinnym,
zasiedlony; udział w dwóch
budynkach gospodarczych,
kotłowni i ogrodzeniu

2.

Miechów
Książ Wielki
206k

Miechów
Miechów
Os. Kolejowe 54B/2
32-200 Miechów

2847/1
KR1M/00063713/2
2962
(udział w dz. 7961/98104)
(udział w bud. 6775/21739)

samodzielny lokal mieszkalny
w budynku czterorodzinnym,
zasiedlony; udział
w budynku gospodarczym,
kotłowni i ogrodzeniu

Ciąg dalszy tabeli na str. 29
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Ciąg dalszy tabeli ze str. 28

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.

Miechów
Książ Wielki
206k

Miechów
Miechów
Os. Kolejowe 54B/4
32-200 Miechów

2847/1
KR1M/00063713/2
2962
(udział w dz. 7759/98104)
(udział w bud. 6573/21739)

samodzielny lokal mieszkalny
w budynku czterorodzinnym,
zasiedlony; udział
w budynku gospodarczym,
kotłowni i ogrodzeniu

4.

Miechów
Książ Wielki
206k

Miechów
Miechów
Os. Kolejowe 54C/2
32-200 Miechów

2847/1
KR1M/00063713/2
2962
(udział w dz. 11682/98104)
(udział w bud. 8935/27716)

samodzielny lokal mieszkalny
w budynku czterorodzinnym,
zasiedlony; udział w dwóch
budynkach gospodarczych,
kotłowni i ogrodzeniu

5.

Miechów
Książ Wielki
206k

Miechów
Miechów
Os. Kolejowe 54C/3
32-200 Miechów

2847/1
KR1M/00063713/2
2962
(udział w dz. 7852/98104)
(udział w bud. 5534/27716)

samodzielny lokal mieszkalny
w budynku czterorodzinnym,
zasiedlony; udział
w budynku gospodarczym,
kotłowni i ogrodzeniu

6.

Miechów
Książ Wielki
206k

Miechów
Miechów
Os. Kolejowe 54C/4
32-200 Miechów

2847/1
KR1M/00063713/2
2962
(udział w dz. 8522/98104)
(udział w bud. 7332/27716)

samodzielny lokal mieszkalny
w budynku czterorodzinnym,
zasiedlony; udział
w budynku gospodarczym,
kotłowni i ogrodzeniu

7.

Miechów
Książ Wielki
206k

Miechów
Miechów
Os. Kolejowe 54D/1
32-200 Miechów

2847/1
KR1M/00063713/2
2962
(udział w dz. 6796/98104)
(udział w bud. 4516/27356)

samodzielny lokal mieszkalny
w budynku czterorodzinnym,
zasiedlony; udział w dwóch
budynkach gospodarczych,
kotłowni i ogrodzeniu

8.

Miechów
Książ Wielki
206k

Miechów
Miechów
Os. Kolejowe 54D/2
32-200 Miechów

2847/1
KR1M/00063713/2
2962
(udział w dz. 11353/98104)
(udział w bud. 8072/27356)

samodzielny lokal mieszkalny
w budynku czterorodzinnym,
zasiedlony; udział
w budynku gospodarczym,
kotłowni i ogrodzeniu

9.

Miechów
Książ Wielki
206k

Miechów
Miechów
Os. Kolejowe 54D/4
32-200 Miechów

2847/1
KR1M/00063713/2
2962
(udział w dz. 9306/98104)
(udział w bud. 8111/27356)

samodzielny lokal mieszkalny
w budynku czterorodzinnym,
zasiedlony; udział
w budynku gospodarczym,
kotłowni i ogrodzeniu

10.

Myślenice
Myślenice
555j (cz.),
r (cz.)

Sidzina
Bystra-Sidzina
Sidzina 528
34-236 Sidzina

18486/2
KR1B/00040225/6
1188

budynek mieszkalny,
jednorodzinny, zasiedlony;
budynek gospodarczy

11.

Myślenice
Myślenice
488b01, ~a

Wysoka
Jordanów
Wysoka 43
34-240 Jordanów

1376/1
KR1B/00040228/7
1183

budynek mieszkalny,
jednorodzinny, zasiedlony;
budynek gospodarczy

12.

Stary Sącz
Nowy Sącz
122f

Nowy Sącz
Nowy Sącz
ul. Marcinkowicka 16
33-300 Nowy Sącz

463/1
NS1S/00086868/1
608

budynek mieszkalny,
jednorodzinny, zasiedlony

13.

Łosie
Śnietnica
38j, y

Śnietnica
Uście Gorlickie
Śnietnica 73/2
38-315 Uście Gorlickie

41/3
NS1G/00046322/9
2000
(udział 1813/10000)
KW lokalu
NS1G/00086194/4

samodzielny lokal mieszkalny
w budynku sześciorodzinnym,
pustostan; lokal niemieszkalny
w budynku gospodarczym,
sześciolokalowym

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.

Brzesko
Brzesko
15m

Jodłówka
Rzezawa
Jodłówka 701A/9
32-765 Rzezawa

1541/2
TR1O/00086609/7
2500
(udział 558/10000)

samodzielny lokal mieszkalny
w budynku dwunastorodzinnym,
pustostan; udziały w kotle
wodnym, śmietniku,
linii energetycznej,
drodze i placu

15.

Brzesko
Brzesko
15m

Jodłówka
Rzezawa
Jodłówka 701A/10
32-765 Rzezawa

1541/2
TR1O/00086609/7
2500
(udział 562/10000)

samodzielny lokal mieszkalny
w budynku
dwunastorodzinnym,
pustostan; udziały w kotle
wodnym, śmietniku,
linii energetycznej,
drodze i placu

16.

Brzesko
Brzesko
15m

Jodłówka
Rzezawa
Jodłówka 701A/12
32-765 Rzezawa

1541/2
TR1O/00086609/7
2500
(udział 578/10000)

samodzielny lokal mieszkalny
w budynku
dwunastorodzinnym,
pustostan; udziały w kotle
wodnym, śmietniku,
linii energetycznej,
drodze i placu

17.

Krzeszowice
Alwernia
86g (cz.)

Rusocice
Czernichów
Rusocice 183
32-071 Kamień

1832/2
KR1K/00016945/1
1376

budynek mieszkalny,
jednorodzinny, zasiedlony;
budynek gospodarczy

Zatwierdzam:
Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO
LASÓW PAŃSTWOWYCH
mgr inż. Wiesław Krzewina
ZASTĘPCA DS. STRATEGII,
ORGANIZACJI I ROZWOJU

Warszawa, 1 października 2014 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Lublin

Lp.

Nazwa nadleśnictwa,
obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu
ewidencyjnego,
gmina,
adres nieruchomości

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

Rodzaj zabudowy
i sposób zagospodarowania

1.

Biłgoraj
Biłgoraj
250kx

Biłgoraj
Biłgoraj
ul. Polna 3c m. 4
23-400 Biłgoraj

3
ZA1B/00056537/5
2833
(udział 1077/11351)

samodzielny lokal mieszkalny
w budynku wielorodzinnym,
zasiedlony,
wraz z przynależną piwnicą;
udział w budynku garażowym,
ogrodzeniu, podjazdach
i chodnikach, drenażu
i zewnętrznej sieci
wodociągowej

2.

Puławy
Puławy
146 l (cz.)

Młynki
Końskowola
Młynki 128
24-130 Końskowola

2324/4
LU1P/00089192/4
1570

budynek mieszkalny,
jednorodzinny, pustostan

Ciąg dalszy tabeli na str. 31
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Ciąg dalszy 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.

Puławy
Puławy
161c (cz.)

LAS IUNG
Puławy
ul. Żyrzyńska 8/7
24-100 Puławy

770/1
LU1P/00093114/5
3223
(udział 249/3223)

samodzielny lokal mieszkalny
w budynku wielorodzinnym,
zasiedlony,
z przynależną piwnicą; lokal
niemieszkalny
w budynku gospodarczym,
udział w kotle c.o., sieci
wodociągowej, kanałach sieci
c.o., przewodach sieci c.o.,
przewodach kanalizacyjnych,
sieci kanalizacyjnej, liniach
energetycznych, drogach,
placach i chodnikach

4.

Puławy
Puławy
161c (cz.)

LAS IUNG
Puławy
ul. Żyrzyńska 8/8
24-100 Puławy

770/1
LU1P/00093114/5
3223
(udział 279/3223)

samodzielny lokal mieszkalny
w budynku wielorodzinnym,
zasiedlony,
z przynależną piwnicą; lokal
niemieszkalny
w budynku gospodarczym,
udział w kotle c.o., sieci
wodociągowej, kanałach sieci
c.o., przewodach sieci c.o.,
przewodach kanalizacyjnych,
sieci kanalizacyjnej, liniach
energetycznych, drogach,
placach i chodnikach

5.

Puławy
Puławy
161c (cz.)

LAS IUNG
Puławy
ul. Żyrzyńska 8/10
24-100 Puławy

770/1
LU1P/00093114/5
3223
(udział 291/3223)

samodzielny lokal mieszkalny
w budynku wielorodzinnym,
zasiedlony,
z przynależną piwnicą; lokal
niemieszkalny
w budynku gospodarczym,
udział w kotle c.o., sieci
wodociągowej, kanałach sieci
c.o., przewodach sieci c.o.,
przewodach kanalizacyjnych,
sieci kanalizacyjnej, liniach
energetycznych, drogach,
placach i chodnikach

6.

Puławy
Puławy
161c (cz.)

LAS IUNG
Puławy
ul. Żyrzyńska 8/11
24-100 Puławy

770/1
LU1P/00093114/5
3223
(udział 250/3223)

samodzielny lokal mieszkalny
w budynku wielorodzinnym,
zasiedlony,
z przynależną piwnicą; lokal
niemieszkalny
w budynku gospodarczym,
udział w kotle c.o., sieci
wodociągowej, kanałach sieci
c.o., przewodach sieci c.o.,
przewodach kanalizacyjnych,
sieci kanalizacyjnej, liniach
energetycznych, drogach,
placach i chodnikach

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

7.

Puławy
Puławy
161c (cz.)

LAS IUNG
Puławy
ul. Żyrzyńska 8/12
24-100 Puławy

770/1
LU1P/00093114/5
3223
(udział 286/3223)

samodzielny lokal mieszkalny
w budynku wielorodzinnym,
zasiedlony,
z przynależną piwnicą; lokal
niemieszkalny
w budynku gospodarczym,
udział w kotle c.o., sieci
wodociągowej, kanałach sieci
c.o., przewodach sieci c.o.,
przewodach kanalizacyjnych,
sieci kanalizacyjnej, liniach
energetycznych, drogach,
placach i chodnikach

8.

Krasnystaw
Zamość
157b (cz.)

Majdan Sitaniecki
Stary Zamość
Wisłowiec 98
22-417 Stary Zamość

1535/8
ZA1Z/00097184/5
1250

budynek mieszkalny,
jednorodzinny, pustostan

9.

Kraśnik
Dzierzkowice
100i99

Natalin
Urzędów
Dzierzkowice Wola 200
23-251 Dzierzkowice Wola

155/3
LU1K/00078007/6
1317

budynek mieszkalny,
jednorodzinny
z przynależnościami,
zasiedlony;
budynek gospodarczy
z przynależnościami
Zatwierdzam:
Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO
LASÓW PAŃSTWOWYCH
mgr inż. Wiesław Krzewina
ZASTĘPCA DS. STRATEGII,
ORGANIZACJI I ROZWOJU

Warszawa, 1 października 2014 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Lublin

Lp.

Nazwa nadleśnictwa,
obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu
ewidencyjnego,
gmina,
adres nieruchomości

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

Rodzaj zabudowy
i sposób zagospodarowania

1.

Gościeradów
Gościeradów
277gx

Gościeradów Folwark
Gościeradów
Gościeradów Folwark 127/5
23-275 Gościeradów

398/11
LU1K/00072668/5
3822
(udział 1810/76080)

samodzielny lokal mieszkalny
z przynależnościami,
pustostan, w budynku
wielorodzinnym;
udział w oczyszczalni ścieków,
sieci kanalizacyjnej,
drodze i placu

2.

Gościeradów
Gościeradów
277gx

Gościeradów Folwark
Gościeradów
Gościeradów Folwark 127/7
23-275 Gościeradów

398/11
LU1K/00072668/5
3822
(udział 5560/76080)

samodzielny lokal mieszkalny
z przynależnościami,
pustostan, w budynku
wielorodzinnym;
udział w oczyszczalni ścieków,
sieci kanalizacyjnej,
drodze i placu

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

3.

Gościeradów
Gościeradów
277gx

Gościeradów Folwark
Gościeradów
Gościeradów Folwark 127/8
23-275 Gościeradów

398/11
LU1K/00072668/5
3822
(udział 1810/76080)

samodzielny lokal mieszkalny
z przynależnościami,
pustostan, w budynku
wielorodzinnym;
udział w oczyszczalni ścieków,
sieci kanalizacyjnej,
drodze i placu

4.

Gościeradów
Gościeradów
277gx

Gościeradów Folwark
Gościeradów
Gościeradów Folwark 127/12
23-275 Gościeradów

398/11
LU1K/00072668/5
3822
(udział 6830/76080)

samodzielny lokal mieszkalny
z przynależnościami,
pustostan, w budynku
wielorodzinnym; udział
w oczyszczalni ścieków, sieci
kanalizacyjnej,
drodze i placu

5.

Lubartów
Lubartów
166r (cz.)

Lubartów
Lubartów
ul. Leśna 44a m. 1
21-100 Lubartów

661/1
LU1A/00050577/0
2577
(udział 9913/38714)

samodzielny lokal mieszkalny
z przynależnościami,
zasiedlony, w budynku
czterorodzinnym; lokal
w budynku gospodarczym,
udział w kotłowni

6.

Lubartów
Lubartów
166r (cz.)

Lubartów
Lubartów
ul. Leśna 44a m. 2
21-100 Lubartów

661/1
LU1A/00050577/0
2577
(udział 9545/38714)

samodzielny lokal mieszkalny
z przynależnościami,
zasiedlony, w budynku
czterorodzinnym; lokal
w budynku gospodarczym,
udział w kotłowni

7.

Lubartów
Lubartów
166r (cz.)

Lubartów
Lubartów
ul. Leśna 44a m. 3
21-100 Lubartów

661/1
LU1A/00050577/0
2577
(udział 9545/38714)

samodzielny lokal mieszkalny
z przynależnościami,
zasiedlony, w budynku
czterorodzinnym; lokal
w budynku gospodarczym,
udział w kotłowni

8.

Lubartów
Lubartów
166r (cz.)

Lubartów
Lubartów
ul. Leśna 44a m. 4
21-100 Lubartów

661/1
LU1A/00050577/0
2577
(udział 7818/38714)

samodzielny lokal mieszkalny
z przynależnościami,
zasiedlony, w budynku
czterorodzinnym; lokal
w budynku gospodarczym,
udział w kotłowni

9.

Krasnystaw
Zamość
157b (cz.)

Majdan Sitaniecki
Stary Zamość
Wisłowiec 97/2
22-417 Stary Zamość

1535/7
ZA1Z/00097184/5
850

samodzielny lokal mieszkalny
w budynku dwurodzinnym,
pustostan
(udział w budynku 617/1234)
Zatwierdzam:
Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO
LASÓW PAŃSTWOWYCH
mgr inż. Wiesław Krzewina
ZASTĘPCA DS. STRATEGII,
ORGANIZACJI I ROZWOJU

Warszawa, 6 października 2014 r.
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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.

Gostynin
Duninów
30p

Nowy Duninów
Nowy Duninów
ul. Włocławska 12/1
09-505 Nowy Duninów

399/2
PL1G/00027445/2
2412
(udział 7208/33390)

samodzielny lokal mieszkalny
w budynku czterorodzinnym,
pustostan; udział w dwóch
budynkach gospodarczych
i wiacie

2.

Opoczno
Brudzewice
35y

Brudzewice Kolonia
Poświętne
Brudzewice Kolonia 47
26-315 Poświętne n. Pilicą

497/3
PT1O/00002737/4
1450

budynek mieszkalny,
jednorodzinny w zabudowie
bliźniaczej, pustostan;
dwa budynki gospodarcze,
ogrodzenie

3.

Złoczew
Złoczew
205b

Złoczew
Złoczew
ul. Burzenińska 12/6
98-270 Złoczew

283/4
SR1S/00050241/0
4298
(udział 66/1000)

samodzielny lokal mieszkalny
z przynależną piwnicą
i komórką, w budynku
dwunastorodzinnym,
zasiedlony
Zatwierdzam:
Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO
LASÓW PAŃSTWOWYCH
mgr inż. Wiesław Krzewina
ZASTĘPCA DS. STRATEGII,
ORGANIZACJI I ROZWOJU

Warszawa, 6 października 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.

Smardzewice
Błogie
254a01, d

Twarda
Tomaszów Mazowiecki
ul. Leśna 33
97-213 Twarda

764/2
PT1T/00055646/9
1896

budynek mieszkalny,
jednorodzinny, zasiedlony;
dwa budynki gospodarcze

2.

Łąck
Gąbin
14i (cz.),
h (cz.)

Gąbin
Gąbin
ul. Golonka 2a
09-530 Gąbin

2087/3
PL1G/00027420/1
1949

budynek mieszkalny,
jednorodzinny, zasiedlony;
budynek gospodarczy

Zatwierdzam:
Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO
LASÓW PAŃSTWOWYCH

Warszawa, 6 października 2014 r.
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mgr inż. Wiesław Krzewina
ZASTĘPCA DS. STRATEGII,
ORGANIZACJI I ROZWOJU
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Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Olsztyn

Lp.

Nazwa nadleśnictwa,
obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu
ewidencyjnego,
gmina,
adres nieruchomości

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

Rodzaj zabudowy
i sposób zagospodarowania

1.

Jagiełek
Jagiełek
375p01

Ameryka
Olsztynek
Jagiełek 3
11-015 Olsztynek

3375/16
OL1O/00057210/2
1992

budynek mieszkalny,
jednorodzinny, zasiedlony;
budynek gospodarczy

2.

Dobrocin
Dobrocin
264g (cz.)
f (cz.)

Brzydowo
Świątki
Włodowo 32a
11-008 Świątki

3059/3
OL1O/00048085/0
2458

budynek mieszkalny,
jednorodzinny, zasiedlony; trzy
budynki gospodarcze, studnia
głębinowa, oczyszczalnia
ogrodzenie

3.

Zaporowo
Regity
48k01

Głębock
Lelkowo
Głębock 21
14-521 Lelkowo

261/1
EL1B/00025837/7
1456

budynek mieszkalny,
jednorodzinny, zasiedlony;
budynek gospodarczy

4.

Jedwabno
Zimna Woda
261bx

Wały
Nidzica
Wały 21
13-100 Nidzica

382
OL1N/00014347/7
1283

budynek mieszkalny,
jednorodzinny, zasiedlony;
cztery budynki gospodarcze

5.

Jedwabno
Zimna Woda
261Ap

Wały
Nidzica
Wały 27
13-100 Nidzica

381
OL1N/00014347/7
1283

budynek mieszkalny,
jednorodzinny, zasiedlony;
dwa budynki gospodarcze

Zatwierdzam:
Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO
LASÓW PAŃSTWOWYCH
mgr inż. Wiesław Krzewina
ZASTĘPCA DS. STRATEGII,
ORGANIZACJI I ROZWOJU

Warszawa, 6 października 2014 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Radom

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.

Staszów
Golejów
347g (cz.)

Święcica
Rytwiany
Grobla 8
28-236 Rytwiany

1367/2
KI1A/00027306/6
2372

budynek mieszkalny,
jednorodzinny, zasiedlony;
dwa budynki gospodarcze

2.

Staszów
Klimontów
80 o (cz.),
p (cz.)

Nawodzice
Klimontów
Nawodzice 127
27-640 Klimontów

1548/1
KI1S/00080834/2
2000

budynek mieszkalny,
jednorodzinny, zasiedlony

3.

Daleszyce
Daleszyce
108p, o

Cisów
Daleszyce
Cisów 104B
26-021 Daleszyce

93/1
KI1L/00040995/0
1633

budynek mieszkalny,
jednorodzinny, zasiedlony;
trzy budynki gospodarcze,
oczyszczalnia ścieków,
ogrodzenie
Dokończenie tabeli na str. 36
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Dokończenie tabeli ze str. 35

Lp.
4.

Nazwa nadleśnictwa,
obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.
Zwoleń
Zwoleń
41g, f (cz.)

Nazwa obrębu
ewidencyjnego,
gmina,
adres nieruchomości
Sucha
Pionki
Suskowola 209
26-670 Pionki

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,
pow. działki (m2)
41/17
RA2Z/00007459/8
2062

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, 1 października 2014 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Radom

Lp.
1.

Nazwa nadleśnictwa,
obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.
Przysucha
Przysucha
221c

Nazwa obrębu
ewidencyjnego,
gmina,
adres nieruchomości
Janów
Przysucha
ul. Targowa 85
26-400 Przysucha

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,
pow. działki (m2)
3961/4
RA1P/00019483/8
2532

Rodzaj zabudowy
i sposób zagospodarowania
budynek mieszkalny,
jednorodzinny, zasiedlony;
budynek gospodarczy,
udział w kanalizacji
Zatwierdzam:
Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO
LASÓW PAŃSTWOWYCH
mgr inż. Wiesław Krzewina
ZASTĘPCA DS. STRATEGII,
ORGANIZACJI I ROZWOJU

Warszawa, 20 października 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.

Gryfino
Rozdoły
258a01

4444
Szczecin
Smocza 48
70-731 Szczecin

258/36
SZ1S/00132720/9
1743

budynek mieszkalny,
jednorodzinny, zasiedlony;
dwa budynki gospodarcze

2.

Barlinek
Barlinek
39g99

Krzynka
Barlinek
Krzynka 16/1
74-320 Barlinek

39/5
SZ1M/00033670/4
2121
(udział 496/1000)

samodzielny lokal mieszkalny
w budynku dwurodzinnym,
zasiedlony; garaż

Ciag dalszy tabeli na str. 37
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Ciąg dalszy 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.

Barlinek
Barlinek
39g99

Krzynka
Barlinek
Krzynka 16/2
74-320 Barlinek

39/5
SZ1M/00033670/4
2121
(udział 504/1000)

samodzielny lokal
mieszkalny w budynku
dwurodzinnym, pustostan;
garaż

4.

Barlinek
Barlinek
256h

Moczydło
Barlinek
Błonie 1
74-320 Barlinek

256/2
SZ1M/00033668/7
2078

budynek mieszkalny,
jednorodzinny, zasiedlony;
budynek gospodarczy

5.

Skwierzyna
Skwierzyna
366j

Skwierzyna 003
Skwierzyna
ul. Mickiewicza 30/1
66-440 Skwierzyna

2004/4
GW1M/00035277/6
928
(udział 49/100)

samodzielny lokal
mieszkalny w budynku
dwurodzinnym, zasiedlony

6.

Skwierzyna
Skwierzyna
366j

Skwierzyna 003
Skwierzyna
ul. Mickiewicza 30/2
66-440 Skwierzyna

2004/4
GW1M/00035277/6
928
(udział 51/100)

samodzielny lokal
mieszkalny w budynku
dwurodzinnym, zasiedlony;
dwa budynki gospodarczo-garażowe

7.

Strzelce Krajeńskie
Strzelce Krajeńskie
198j99

Rokitno
Stare Kurowo
Rokitno 27
66-540 Stare Kurowo

401/3
GW1K/00016528/0
1359

budynek mieszkalny,
jednorodzinny, zasiedlony;
budynek gospodarczy

8.

Strzelce Krajeńskie
Wilanów
25j

Danków
Strzelce Krajeńskie
Danków 21
66-510 Bobrówko

239
GW1K/00016377/6
1611

budynek mieszkalny,
jednorodzinnym, zasiedlony;
cztery budynki gospodarcze

9.

Strzelce Krajeńskie
Wilanów
25i99

Danków
Strzelce Krajeńskie
Danków 27
66-510 Bobrówko

25/37
GW1K/00016624/3
1946

budynek mieszkalny,
jednorodzinny, zasiedlony;
cztery budynki gospodarcze

10.

Łobez
Łobez
234j

0003 Łobez
Łobez
ul. Hanki Sawickiej 15A/1
73-150 Łobez

715/4
SZ1L/00021422/3
1436
(udział 1181/10000)

samodzielny lokal
mieszkalny
z przynależną piwnicą
w budynku
siedmiorodzinnym,
zasiedlony

11.

Łobez
Łobez
234j

0003 Łobez
Łobez
ul. Hanki Sawickiej 15A/2
73-150 Łobez

715/4
SZ1L/00021422/3
1436
(udział 1211/10000)

samodzielny lokal
mieszkalny
z przynależną piwnicą
w budynku
siedmiorodzinnym,
zasiedlony

12.

Łobez
Łobez
234j

0003 Łobez
Łobez
ul. Hanki Sawickiej 15A/3
73-150 Łobez

715/4
SZ1L/00021422/3
1436
(udział 1003/10000)

samodzielny lokal
mieszkalny
z przynależną piwnicą
w budynku
siedmiorodzinnym,
zasiedlony

13.

Łobez
Łobez
234j

0003 Łobez
Łobez
ul. Hanki Sawickiej 15B/1
73-150 Łobez

715/4
SZ1L/00021422/3
1436
(udział 2274/10000)

samodzielny lokal
mieszkalny
z przynależną piwnicą
w budynku
siedmiorodzinnym,
zasiedlony;
budynek gospodarczy
Ciąg dalszy tabeli na str. 38
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Ciąg dalszy tabeli ze str. 37

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.

Łobez
Łobez
234j

0003 Łobez
Łobez
ul. Hanki Sawickiej 15B/3
73-150 Łobez

715/4
SZ1L/00021422/3
1436
(udział 1475/10000)

samodzielny lokal mieszkalny
z przynależną piwnicą
w budynku
siedmiorodzinnym,
zasiedlony;
budynek gospodarczy

15.

Łobez
Łobez
234j

0003 Łobez
Łobez
ul. Hanki Sawickiej 15C/1
73-150 Łobez

715/4
SZ1L/00021422/3
1436
(udział 950/10000)

samodzielny lokal mieszkalny
z przynależną piwnicą
w budynku
siedmiorodzinnym,
zasiedlony

16.

Międzyzdroje
Międzyzdroje
443r

Dobropole
Wolin
Dobropole 24
72-510 Wolin

443/3
SZ1K/00024889/4
2040

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

17.

Bierzwnik
Bierzwnik
229k

Wygon
Bierzwnik
Wygon 52
73-240 Bierzwnik

260/4
SZ1C/00020774/9
2448

budynek mieszkalny,
jednorodzinny, zasiedlony;
trzy budynki gospodarcze

18.

Ośno Lubuskie
Ośno
21f

Lemierzyce
Słońsk
ul. Dworcowa 35/1
66-436 Lemierzyce

6021/16
GW1U/00014929/6
2939
(udział 5100/10000)

samodzielny lokal
mieszkalny w budynku
dwurodzinnym, zasiedlony;
budynek gospodarczy

19.

Ośno Lubuskie
Ośno
21f

Lemierzyce
Słońsk
ul. Dworcowa 35/2
66-436 Lemierzyce

6021/16
GW1U/00014929/6
2939
(udział 4900/10000)

samodzielny lokal
mieszkalny w budynku
dwurodzinnym, pustostan;
budynek gospodarczy

20.

Różańsko
Różańsko
333d

Różańsko
Dębno
Różańsko 73B/4
74-311 Różańsko

464/7
SZ1M/00037871/1
1240
(udział 56/1000)

samodzielny lokal
mieszkalny w budynku
wielorodzinnym, pustostan

21.

Różańsko
Różańsko
333b01

Różańsko
Dębno
Różańsko 75B/6
74-311 Różańsko

464/10
SZ1M/00035342/0
813
(udział 71/1000)

samodzielny lokal
mieszkalny w budynku
wielorodzinnym, zasiedlony

22.

Różańsko
Różańsko
333b01, f

Różańsko
Dębno
Różańsko 75B/5
74-311 Różańsko

464/10
SZ1M/00035342/0
813
(udział 71/1000)

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

464/6
SZ1M/00037870/4
1169
(udział 1/22)
23.

Różańsko
Różańsko
333b01

Różańsko
Dębno
Różańsko 75B/4
74-311 Różańsko

464/10
SZ1M/00035342/0
813
(udział 86/1000)

samodzielny lokal
mieszkalny w budynku
wielorodzinnym, zasiedlony

24.

Różańsko
Różańsko
333b01, f

Różańsko
Dębno
Różańsko 75B/3
74-311 Różańsko

464/10
SZ1M/00035342/0
813
(udział 67/1000)

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

464/6
SZ1M/00037870/4
1169
(udział 1/22)

Dokończenie tabeli na str. 39
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Dokończenie tabeli ze str. 38

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

25.

Różańsko
Różańsko
333b01

Różańsko
Dębno
Różańsko 75B/2
74-311 Różańsko

464/10
SZ1M/00035342/0
813
(udział 79/1000)

samodzielny lokal
mieszkalny w budynku
wielorodzinnym, pustostan

26.

Trzebież
Trzebież
534k

Zalesie
Police
Zalesie 5/5
72-004 Tanowo

534/1
SZ2S/00039578/3
4948
(udział 17364/103394)

samodzielny lokal
mieszkalny w budynku
sześciorodzinnym,
pustostan; pomieszczenie
w budynku gospodarczym
Zatwierdzam:
Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO
LASÓW PAŃSTWOWYCH
mgr inż. Wiesław Krzewina
ZASTĘPCA DS. STRATEGII,
ORGANIZACJI I ROZWOJU

Warszawa, 10 października 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.

Gościno
Dygowo
269p

Charzyno
Siemyśl
ul. Szkolna 38
78-122 Charzyno

269/7
KO1L/00027555/5
1642

budynek mieszkalny,
jednorodzinny, zasiedlony;
budynek gospodarczy

2.

Trzebielino
Wiatrołom
230j

Barkocin
Kołczygłowy
Laski 2
77-140 Kołczygłowy

230/7
SL1M/00025603/1
2084

budynek mieszkalny,
jednorodzinny, zasiedlony;
budynek gospodarczy,
ogrodzenie

3.

Osusznica
Osusznica
230b

Osusznica
Lipnica
Osusznica 5
77-130 Lipnica

230/7
SL1B/00028610/4
944

budynek mieszkalny,
jednorodzinny, zasiedlony;
budynek gospodarczy

4.

Osusznica
Sierżno
120m

Sierżno
Bytów
Pyszno 6
77-100 Bytów

120/9
SL1B/00005029/7
1759

budynek mieszkalny,
jednorodzinny, zasiedlony;
budynek gospodarczy

5.

Osusznica
Osusznica
12x

Masłowice Tuchomskie
Tuchomie
Sośnica 1
77-133 Tuchomie

176
SL1B/00028514/1
1915

budynek mieszkalny,
jednorodzinny, zasiedlony;
dwa budynki gospodarcze, filtr

Zatwierdzam:
Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO
LASÓW PAŃSTWOWYCH

Warszawa, 1 października 2014 r.
BILP 11/2014

mgr inż. Wiesław Krzewina
ZASTĘPCA DS. STRATEGII,
ORGANIZACJI I ROZWOJU

39

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Szczecinek

Lp.
1.

Nazwa nadleśnictwa,
obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.
Człuchów
Lipie
53k (cz.)

Nazwa obrębu
ewidencyjnego,
gmina,
adres nieruchomości
Sieroczyn
Człuchów
Skórzewo 4
77-300 Człuchów

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,
pow. działki (m2)
5053/9
SL1Z/00022072/9
1997

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

Zatwierdzam:
Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO
LASÓW PAŃSTWOWYCH
mgr inż. Wiesław Krzewina
ZASTĘPCA DS. STRATEGII,
ORGANIZACJI I ROZWOJU

Warszawa, 20 października 2014 r.

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.

Bydgoszcz
Bydgoszcz
9b

Białe Błota
Białe Błota
ul. Fryderyka Chopina 1
86-005 Białe Błota

2218/1
BY1B/00085966/5
1659 (udział)

lokal mieszkalny w budynku
trzyrodzinnym, zasiedlony;
udział w piwnicy
i budynku gospodarczym

2.

Zamrzenica
Zamrzenica
61 l

Minikowo
Lubiewo
Zamrzenica 3/1
89-510 Bysław

734
BY1T/00028793/1
1676
(2493/10000)

samodzielny lokal mieszkalny
w budynku czterorodzinnym,
zasiedlony; udział w budynku
gospodarczym

3.

Zamrzenica
Zamrzenica
61 l

Minikowo
Lubiewo
Zamrzenica 3/2
89-510 Bysław

734
BY1T/00028793/1
1676
(2529/10000)

samodzielny lokal mieszkalny
w budynku czterorodzinnym,
zasiedlony; budynek
gospodarczy
i udział w budynku
gospodarczym

4.

Zamrzenica
Zamrzenica
61 l

Minikowo
Lubiewo
Zamrzenica 3/3
89-510 Bysław

734
BY1T/00028793/1
1676
(2512/10000)

samodzielny lokal mieszkalny
w budynku czterorodzinnym,
zasiedlony; udział w budynku
gospodarczym

5.

Zamrzenica
Zamrzenica
61 l

Minikowo
Lubiewo
Zamrzenica 3/4
89-510 Bysław

734
BY1T/00028793/1
1676
(2466/10000)

samodzielny lokal mieszkalny
w budynku czterorodzinnym,
zasiedlony; udział w budynku
gospodarczym
Zatwierdzam:
Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO
LASÓW PAŃSTWOWYCH

Warszawa, 10 października 2014 r.

40

mgr inż. Wiesław Krzewina
ZASTĘPCA DS. STRATEGII,
ORGANIZACJI I ROZWOJU

BILP 11/2014

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Wrocław

Lp.

Nazwa nadleśnictwa,
obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu
ewidencyjnego,
gmina,
adres nieruchomości

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

Rodzaj zabudowy
i sposób zagospodarowania

1.

Wołów
Dębno
32m

Małowice
Wińsko
Małowice 57/6
56-160 Wińsko

387/2
WR1L/00038934/2
2900
(udział 740/10000)

samodzielny lokal mieszkalny
z przynależnościami
w budynku wielorodzinnym,
pustostan; dwa pomieszczenia
w budynku gospodarczym

2.

Wołów
Dębno
32m

Małowice
Wińsko
Małowice 57/8
56-160 Wińsko

387/2
WR1L/00038934/2
2900
(udział 1044/10000)

samodzielny lokal mieszkalny
z przynależnościami
w budynku wielorodzinnym,
pustostan; dwa pomieszczenia
w budynku gospodarczym

3.

Jawor
Bolków
81 l (cz.)

Lipa
Bolków
Lipa 42/1
59-420 Bolków

767
JG1K/00025916/4
1262
(udział 52/100)

samodzielny lokal mieszkalny
w budynku dwurodzinnym,
pustostan; przynależny
budynek gospodarczy

4.

Jawor
Bolków
114w

Płonina
Bolków
Płonina 31/2
59-420 Bolków

421
JG1K/00019922/4
1709
(udział 16/100)

samodzielny lokal mieszkalny
w budynku trzyrodzinnym,
pustostan

5.

Jawor
Bolków
41Az

Bolków 2
Bolków
ul. Waryńskiego 8/4
59-420 Bolków

99/1
JG1K/00021623/5
1340
(udział 3/100)

samodzielny lokal mieszkalny
w budynku ośmiorodzinnym,
pustostan

6.

Oława
Oława
305s

Kotowice
Siechnice
Kotowice, ul. Głowna 5
55-010 Święta Katarzyna

148/1
WR1O/00027786/2
1900

cztery lokale mieszkalne
w budynku czterorodzinnym –
dwa zasiedlone,
dwa pustostany; przydomowa
oczyszczalnia ścieków

7.

Oława
Bierutów
57b (cz.)

Karwiniec
Bierutów
Karwiniec 54
56-420 Bierutów

533/1
WR1E/00049916/3
988

budynek mieszkalny,
jednorodzinny, zasiedlony;
budynek gospodarczy

8.

Śnieżka
Kowary
240m01

0003
Kowary
ul. Pocztowa 13/1
58-530 Kowary

516/3
JG1J/00051421/7
2050
(udział 2621/10000)

samodzielny lokal mieszkalny
w budynku trzylokalowym,
zasiedlony; przynależne
pomieszczenie w budynku
gospodarczym
i budynek gospodarczy

9.

Śnieżka
Kowary
240m01

0003
Kowary
ul. Pocztowa 13/2
58-530 Kowary

516/3
JG1J/00051421/7
2050
(udział 2536/10000)

samodzielny lokal mieszkalny
w budynku trzylokalowym,
zasiedlony; przynależne
pomieszczenie w budynku
gospodarczym
i budynek gospodarczy

10.

Wałbrzych
Głuszyca
322 o

Unisław Śląski
Mieroszów
Unisław Śląski 51/6
58-350 Unisław Śląski

581/1
SW1W/00060246/3
1553
(udział 702/10000)

samodzielny lokal mieszkalny
w budynku siedmiorodzinnym,
zasiedlony

11.

Wałbrzych
Wałbrzych
303bx99

Kuźnice Świdnickie
Boguszów-Gorce
ul. Głowackiego 8
58-372 Boguszów-Gorce

453/1
SW1W/00031867/0
1104

cztery lokale mieszkalne
w budynku czterorodzinnym
– pustostany;
budynek gospodarczy

12.

Złotoryja
Chojnów
135j

Modła
Gromadka
Modła 73/1
59-706 Gromadka

695
JG1B/00047201/0
1242
(udział 4175/10000)

samodzielny lokal mieszkalny
w budynku dwurodzinnym;
pustostan;
pomieszczenie przynależne
w budynku gospodarczym

Dokończenie tabeli na str. 42
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Dokończenie tabeli ze str. 41

Lp.
13.

Nazwa nadleśnictwa,
obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.
Żmigród
Sułów
263h

Nazwa obrębu
ewidencyjnego,
gmina,
adres nieruchomości
Ujeździec Wielki
Trzebnica
Ujeździec Wielki 69
55-100 Trzebnica

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,
pow. działki (m2)
253
WR1W/00020648/0
1893

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, 10 października 2014 r.
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Wrocław

Lp.
1.

Nazwa nadleśnictwa,
obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.
Międzylesie
Międzygórze
170h

Nazwa obrębu
ewidencyjnego,
gmina,
adres nieruchomości
Międzygórze
Bystrzyca Kłodzka
Międzygórze, ul. Śnieżna 4a
57-530 Międzylesie

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,
pow. działki (m2)
121/7
SW1K/00050592/0
1515

Rodzaj zabudowy
i sposób zagospodarowania
budynek mieszkalny,
sześciorodzinny, zasiedlony;
piec c.o.

Zatwierdzam:
Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO
LASÓW PAŃSTWOWYCH
mgr inż. Wiesław Krzewina
ZASTĘPCA DS. STRATEGII,
ORGANIZACJI I ROZWOJU

Warszawa, 23 października 2014 r.
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Zielona Góra

Lp.
1.

Nazwa nadleśnictwa,
obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.
Sulechów
Nietkowice
286k

Nazwa obrębu
ewidencyjnego,
gmina,
adres nieruchomości
Brody
Sulechów
Brody, ul. Pomorska 55
66-100 Sulechów

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,
pow. działki (m2)
315/13
ZG2S/00025015/5
1190

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

Zatwierdzam:
Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO
LASÓW PAŃSTWOWYCH

Warszawa, 10 października 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 Radom
Nadleśnictwo Jędrzejów
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) Nadleśnictwo Jędrzejów informuje o zamiarze przeprowadzenia transakcji zamiany nieruchomości z Gminą Oksa.
Na dokonanie zamiany niżej wymienionych nieruchomości nadleśnictwo uzyskało zgodę dyrektora RDLP w Radomiu, wyrażoną w piśmie
z dnia 10 października 2014 r. (znak: ZS-2141Z-14/2014):
Informacja o zamiarze transakcji zamiany z dnia 20 października 2014 r.
Data zgody
na zamianę

10.10.2014 r.

Nieruchomości zbywane przez Lasy Państwowe
adres leśny

adres administracyjny

16-04-2-07-35 –a -00
16-04-2-07-35 –b -01

26-02-52-0004-1377/1

kategoria użytku

powierzchnia
(w ha)

RV

0,6000

R VI

0,2981

Razem:

wartość
(w tys. zł)
52,27

0,8981

52,27

wartość
(w tys. zł)

Nieruchomości nabywane przez Lasy Państwowe
właściciel

adres administracyjny

kategoria użytku

powierzchnia
(w ha)

26-02-52-0006-38/2

PS VI

0,1880

PS VI

0,2553

Ls VI

0,3488

RV

0,1300

R VI

2,4500

26-02-52-0006-38/3

Gmina Oksa

26-02-52-0014-1693
Razem:

3,3721

53,44

53,44

Nadleśniczy
Nadleśnictwa Jędrzejów
mgr inż. Andrzej Kasica

Jędrzejów, 20 października 2014 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Szczecinek
Nadleśnictwo Czarne Człuchowskie
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
(Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 z późn. zm.), Nadleśnictwo Czarne Człuchowskie informuje o zamiarze przeprowadzenia transakcji
zamiany nieruchomości z Gminą Czarne. Na dokonanie zamiany gruntów nadleśnictwo uzyskało w dniu 7 października 2014 r. zgodę
dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku, zn. spr.: ZS-2141-66/14 AN.
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Informacja o zamiarze transakcji zamiany z dnia 8 października 2014 r.
Data zgody
na zamianę

Nieruchomości zbywane przez Lasy Państwowe
adres leśny

adres administracyjny

kategoria użytku

powierzchnia
(w ha)

11-05-1-01-64-c-00

22-03-024-0001-3064/2

Ls

0,0010

Ls

2,3371

Ls

0,0088

11-05-1-01-64-c-00
11-05-1-01-64-j-00
7.10.2014 r.

22-03-024-0001-3064/12

wartość
(w tys. zł)
0,244
624,312

11-05-1-01-68-g-00

22-03-024-0001-3068/9

Ba

0,1311

23,027

11-05-1-01-68-f-00

22-03-024-0001-3068/9

PsVI

0,0353

0,434
0,187

11-05-1-01-65-f-00

22-03-024-0001-3068/9

Ls

0,0394

11-05-1-01-68-h-00

22-03-024-0001-3068/6

Ba

0,0549

9,791

11-05-2-11-316-i-00

22-03-024-0001-416

B

0,3446

345,662

22-03-024-0001-425

RV

11-05-2-11-341-r-00
Razem:

0,1167

230,567

3,0689

1234,224

wartość
(w tys. zł)

Nieruchomości nabywane przez Lasy Państwowe
właściciel

adres administracyjny

kategoria użytku

22-03-025-0009-201/11

RV
RVI

powierzchnia
(w ha)
0,2186
2,1212

LsV

45,8661

LsIV
LsV
RV

2,6903
2,3200
0,1884

RVI

0,0041

ŁVI

0,0957

LsIV

2,3014

LsV

2,4136

RV

0,3828

Lzr-RV

0,2522

RVI

0,9557

ŁVI

0,7798

LsIV

1,1480

LsV

1,5172

RV

0,6403

Lzr-RV

0,4387

RVI
ŁVI

1,6492
1,6465

LsIV

0,4009

LsV

0,2230

22-03-025-0005-66

Dr

0,2200

2,278

22-03-025-0005-60

Dr

0,0300

1,366

68,5037

1236,561

22-03-025-0009-201/10

22-03-025-0009-201/9

Gmina Czarne

22-03-025-0009-201/8

22-03-025-0009-201/7

Razem:

							
Czarne, 8 października 2014 r.
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984,232
95,664

56,971

57,550

38,500

Nadleśniczy
Nadleśnictwa Czarne Człuchowskie
inż. Zbigniew Wełniński
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Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Szczecinek
Nadleśnictwo Damnica
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
(Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 z późn. zm.), Nadleśnictwo Damnica informuje o zamiarze przeprowadzenia transakcji zamiany nieruchomości z Gminą Główczyce. Na dokonanie zamiany gruntów nadleśnictwo uzyskało w dniu 7 października 2014 r. zgodę dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku (znak: ZS-2141-70/14 AN).

Data zgody
na zamianę

7.10.2014 r.

Nieruchomości zbywane przez Lasy Państwowe
adres leśny

adres administracyjny

kategoria użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

11-25-1-03-147 -b -00
11-25-1-03-147 -a -00
11-25-1-05-123   -s   -00

22-12-042-0014-148/3
22-12-042-0014-148/5
22-12-042-0009-123/7

RV
RV
R IVA

0,4125
1,7947
0,4600

26,812
101,868

11-25-1-05-123   -r   -00

22-12-042-0009-123/7

R IVA

0,5800

11-25-1-05-123   -t   -00

22-12-042-0009-123/7

R IVB

0,7400

11-25-1-05-123   -o   -00

22-12-042-0009-123/7

R IVB

0,1200

11-25-1-05-123   -w   -00

22-12-042-0009-123/7

RV

0,2700

34,555

11-25-1-05-123   -p   -00

22-12-042-0009-123/7

Ł IV

0,3500

11-25-1-05-123 -ax -00

22-12-042-0009-123/11

Dr

0,0249

1,516

11-25-1-05-123 -ax -00

22-12-042-0009-123/12

Dr

0,0481

2,928

11-25-1-05-123 -z -00

22-12-042-0009-123/13

Ls

0,1700

11-25-1-05-123 -y -00

22-12-042-0009-123/13

Ps IV

0,2600

11-25-1-03-83    -p   -00

22-12-042-0024-83/6

R IVA

0,5700

11-25-1-04-214   -m   -00

22-12-042-0027-214/7

Ls

0,1019

11-25-1-04-214   -~g -00

22-12-042-0027-214/7

Ls

0,0724

Razem:

5,9745

26,178
32,353
6,018
232,228

Nieruchomości nabywane przez Lasy Państwowe
właściciel

Gmina Główczyce

Razem:

Damnica, 15 października 2014 r.
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adres administracyjny

kategoria użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

22-12-042 -0025-90

Dr

2,3800

72,204

22-12-042-0025-101

Dr

1,3500

40,956

22-12-042-0024-78/1

Dr

0,0900

2,605

22-12-042-0022-218/3

Dr

0,6200

18,810

22-12-042-0022-20/3

Dr

0,1600

5,524

22-12-042-0022-21/5

Dr

0,1500

5,180

22-12-042-0008-116

Dr

0,2100

7,251

22-12-042-0008-22/3

Dr

0,0400

1,381

22-12-042-0004-197

Dr

0,3900

13,466

22-12-042-0002-63

Dr

0,2600

8,250

22-12-042-0019-5

Dr

0,7900

21,210

22-12-042-0018-85

Dr

0,8500

25,788

22-12-042-0017-69

K

0,3500

8,056

7,6400

230,681

Nadleśniczy
mgr inż. Beata Topolińska
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Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Szczecinek
Nadleśnictwo Łupawa
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 Łupawa informuje o zamiarze przeprowadzenia transakcji zamiany nieruchomości.
Informacja o zamiarze transakcji zamiany z dnia 8 października 2014 r.
Data zgody
na zamianę

Nieruchomości zbywane przez Lasy Państwowe
adres leśny

kategoria użytku
RV

0,0811

22-12-032-0017-290/12

R VI

0,0399

R VI

0,0300

11-11-1-03-290-i-01
30.09.2014 r.

11-11-1-03-290-j-01

powierzchnia
(w ha)

adres administracyjny

11-11-1-03-290-k-01
Razem:

wartość
(w tys. zł)
69,00

0,1510

69,00

powierzchnia
(w ha)
0,1510
0,1000
0,2510

wartość
(w tys. zł)
41,50
27,50
69,00

Nieruchomości nabywane przez Lasy Państwowe
właściciel

adres administracyjny

kategoria użytku

Jednostka administracji samorządowej
Gmina Dębnica Kaszubska

22-12-032-0008-47/10
22-12-032-0008-47/11

Dr
Dr

Razem:

Nadleśniczy
inż. Czesław Jereczek

Łupawa, 8 października 2014 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Wrocław
Nadleśnictwo Legnica
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
(Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 z późn. zm.), Nadleśnictwo Legnica informuje o zamiarze przeprowadzenia transakcji zamiany nieruchomości z Gminą Lubin. Na dokonanie zamiany gruntów nadleśnictwo uzyskało w dniu 15 października 2014 r. zgodę dyrektora Regionalnej
Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu (znak: ZS-2141-215-2/12/14).
Informacja o zamiarze transakcji zamiany z dnia 16 października 2014 r.
Data zgody
na zamianę

Nieruchomości zbywane przez Lasy Państwowe
adres leśny

adres administracyjny
02-11-022-0009-dz.
nr 394/61
powiat lubiński
Gmina Lubin
obręb ew. Gorzyca
02-11-022-0009-dz.
nr 397/60
powiat lubiński
Gmina Lubin
obręb ew. Gorzyca

13-13-1-01-60 k-00
15.10.2014 r.
13-13-1-01-60 l-00
Razem:

kategoria użytku

powierzchnia
(w ha)

Bp

0,2719

wartość
(w tys. zł)

25,40
B

0,0172
0,2891

25,40

Dokończenie na str. 47
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Dokończenie ze str. 46
Nieruchomości nabywane przez Lasy Państwowe
właściciel

adres administracyjny

Gmina Lubin

02-11-022-0001-dz.
nr 86/192
powiat lubiński
Gmina Lubin
obręb ew. Buczynka
02-11-022-0001-dz.
nr 86/193
powiat lubiński
Gmina Lubin
obręb ew. Buczynka
02-11-022-0016-dz.
nr 424/190
powiat lubiński
Gmina Lubin
obręb ew. Miłoradzice

kategoria użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

dr

0,17

4,10

dr

0,27

6,50

dr

0,96

23,00

1,40

33,60

Razem:

Nadleśniczy
mgr inż. Jan Bacia

					
Legnica, 16 października 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, 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

16.10.2014 r.

Nieruchomości zbywane przez Lasy Państwowe
adres leśny

adres administracyjny

kategoria użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

14-08-2-02-119-r-00

Dz. nr 63/4
obr. ewidencyjny nr 5
miasto Nowa Sól

Ls

1,17

289,45

Nieruchomości nabywane przez Lasy Państwowe
właściciel

adres administracyjny

kategoria użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

Gmina – Nowa Sól Miasto

Dz. nr 432/10
obr. ewidencyjny nr 5
miasto Nowa Sól

Ls
RV
RVI
Lz-ŁVI
RIVb+N

6,01
0,03
0,32
0,24
0,01

287,54

							
							
Nowa Sól, 17 października 2014 r.

BILP 11/2014

Nadleśniczy
Nadleśnictwa Nowa Sól
mgr inż. Artur Tararuj
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***
Zgodnie z § 8 Zarządzenia nr 59 Dyrektora Generalnego
Lasów Państwowych z dnia 27 listopada 1998 r. w sprawie
wprowadzenia legitymacji służbowych dla pracowników Służby
Leśnej w Lasach Państwowych (znak: GK-125-2/98) Nadleśnictwo Wieluń (RDLP Łódź) unieważnia skradzioną legitymację służbową nr 47 pracownika służby leśnej, wystawioną na
nazwisko pana Kamila Prusińskiego – leśniczego.
Nadleśniczy
Nadleśnictwa Wieluń
mgr inż. Andrzej Pychyński

***
Nadleśnictwo Sława Śląska (RDLP Zielona Góra) informuje
o zagubieniu przez pracownika Służby Leśnej, pana Stanisława Dzięcioła, zatrudnionego na stanowisku leśniczego, legitymacji służbowej nr 31/4/99, wystawionej w dniu 8 czerwca
1999 r. Zagubiona legitymacja ulega unieważnieniu.
Nadleśniczy
mgr inż. Wiesław Daszkiewicz
Sława, 8 października 2014 r.

Wieluń, 3 października 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

Centrum Informacyjne Lasów Państwowych
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3, 02–362 Warszawa
tel./fax: 22 822 49 31, 22 822 32 01 w. 515
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