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AKTY NORMATYWNE DYREKTORA GENERALNEGO
LASÓW PAŃSTWOWYCH

ZARZĄDZENIA DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
(od 15 lutego 2014 r. do 24 marca 2014 r.)

l Zarządzenie nr 9 z dnia 3 marca 2014 r. w sprawie określania zasięgu terytorialnego, przebiegu granic oraz nazw nadleśnictw  
(ER-0151-2/14) 

l Zarządzenie nr 10 z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie zasad dokonywania oceny zgodności odstrzału z zasadami selekcji osobniczej 
samców zwierzyny płowej i muflonów oraz wyceny wstępnej trofeów pozyskanych w ośrodkach hodowli zwierzyny Lasów Państwo-
wych (Zł-7536-6/2014) 

l Zarządzenie nr 11 z dnia 7 marca 2014 r. zmieniające Zarządzenie nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 3 sierpnia 
2009 r. w sprawie Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, działającego w formie organizacyjno-prawnej innej jednostki orga-
nizacyjnej, o której mowa w art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (ER-0110-2/2014) 

l Zarządzenie nr 12 z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie zmiany załącznika do Zarządzenia nr 81 Dyrektora Generalnego Lasów Państwo-
wych z dnia 9 listopada 2012 r. w sprawie wprowadzenia oferty minimalnej na sprzedaż polowań i trofeów w ośrodkach hodowli zwie-
rzyny Lasów Państwowych (Zł-751-1/2014) 

l Zarządzenie nr 13 z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie zasad postępowania w jednostkach organizacyjnych Państwowego Gospodar-
stwa Leśnego Lasy Państwowe w zakresie przekazania wpłaty do budżetu państwa (EP-3115-1-1/2014) 

l Zarządzenie nr 14 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 45 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia  
8 lipca 2009 r. w sprawie utworzenia pokoi gościnnych, zasad z ich korzystania oraz zasad ustalania i pobierania opłat  
(znak: EL-011-65/09/WZ) (EA-011-16/2014/WZ)

l Zarządzenie nr 15 z dnia 18 marca 2014 r. zmieniające Zarządzenie nr 67 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia  
1 października 2012 r. (znak: EI-021-9-1/12) w sprawie dokumentacji funkcjonującej w  kancelarii leśnictwa oraz miejsca i formy jej 
przechowywania (EI-021-1/14) 

l Zarządzenie nr 16 z dnia 19  marca 2014 r. w sprawie dopuszczenia do wykorzystania w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwo-
wych „Wytycznych prowadzenia robót drogowych w lasach” (ER-5-7182-7/2014) 

l Zarządzenie nr 17 z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Zarządzenia nr 52 z dnia 9 września 2004 r.  
w sprawie ochrony lasów przed szkodnictwem leśnym (znak: GS-2505-12/04) (GI.S-021-1/14)

DECYZJE DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
(od 12 lutego 2014 r. do 3 marca 2014 r.)

l Decyzja nr 4 z dnia 3 marca 2014 r.  w sprawie zlecenia Instytutowi Badawczemu Leśnictwa w Sękocinie Starym i Studiu Opracowań 
Przyrodniczych Krzysztof Kajzer realizacji nowych tematów badawczych, począwszy od 2014 roku (ER-5011-30/14)

 



3BILP 4/2014

ZARZĄDZENIE NR 9
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 3 marca 2014 r.

w sprawie określania zasięgu terytorialnego, przebiegu granic oraz nazw nadleśnictw 

ER-0151-2/14

Na podstawie art. 32 ust. 3 pkt 2 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 
września 1991 r. o lasach (jednolity tekst w Dz. U. z 2011 r. Nr 12, 
poz. 59 z późn. zm.) oraz w związku z § 6 Statutu Państwowego 
Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik 
do Zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów 
Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r. w sprawie nadania 
Statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe, 
zarządza się, co następuje:

§ 1
Dyrektor Generalny Lasów Państwowych określa zasięg teryto-

rialny oraz ustala lub zmienia nazwę nadleśnictw na wniosek dyrek-
tora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych.

§ 2
Dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych inicjuje, koor-

dynuje oraz nadzoruje działalność nadleśniczych w sprawach doty-
czących zasięgów terytorialnych nadleśnictw.

§ 3
Wydział właściwy ds. urządzania lasu w Dyrekcji Generalnej 

Lasów Państwowych koordynuje spójność danych dotyczących 
zasięgów terytorialnych nadleśnictw oraz regionalnych dyrekcji LP 
w Systemie Informatycznym Lasów Państwowych (SILP). 

§ 4
Zobowiązuje się: 
1) dyrektorów regionalnych dyrekcji LP do zweryfikowania 

zasięgów terytorialnych nadleśnictw oraz granic regional-
nych dyrekcji LP według zasad przyjętych w niniejszym 
zarządzeniu w terminie do 31 lipca 2014 r.,

2) Wydziały Prognozowania i Planowania Zasobów Leśnych 
oraz Rozwoju i Innowacji Dyrekcji Generalnej LP do przygo-
towania stosownych wniosków do Ministra Środowiska w 
sprawie zasięgów terytorialnych regionalnych dyrekcji LP w 
terminie do 31 grudnia 2014 r.

§ 5
Traci moc Zarządzenie nr 23 Dyrektora Generalnego Lasów 

Państwowych z dnia 8 marca 1999 r. w sprawie wytycznych do 
sporządzania wniosku o tworzenie, łączenie, dzielenie, likwidację 
nadleśnictw i określanie zasięgu terytorialnego lub zmianę w zasię-
gach terytorialnych nadleśnictw (znak: ZW-021–2/99).

§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH

                                                   mgr inż. Adam Wasiak

Załącznik do Zarządzenia nr 9
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych

z dnia 3 marca 2014 r.

§ 1
1. Zasięg terytorialny nadleśnictwa to obszar kraju, określony przez 

Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych na wniosek dyrek-
tora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych, ograniczony 
granicą zasięgu terytorialnego nadleśnictwa, zwaną dalej granicą. 

2. Zasięg terytorialny nadleśnictw, określony w km2, obejmuje 
zarówno grunty Skarbu Państwa oddane w zarząd PGL Lasy 
Państwowe, jak i pozostałe grunty, z wyjątkiem obszarów parków 
narodowych w granicach określonych w stosownych aktach 
prawnych o utworzeniu parków narodowych.

3. Zasięg terytorialny regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych jest 
sumą zasięgów terytorialnych nadleśnictw wchodzących w jej 
skład.

§ 2
1. Granica nadleśnictwa, o której mowa w § 1 ust. 1, powinna 

opierać się (jeżeli jest to możliwe) na granicach podziału admini-
stracyjnego kraju, dostępnych w obowiązującym Państwowym 
Rejestrze Granic (PRG).

2. Jeżeli nie jest możliwe wyznaczenie granic na podstawie granic 
administracyjnych kraju (PRG), granicę nadleśnictwa powinno 
wyznaczać się w następujący sposób:
1) osiami obiektów liniowych (tj. dróg, suchych rowów, ruro-

ciągów itp.) lub po jednej z krawędzi, którą należy wyraźnie 
wskazać;

2) wzdłuż linii środkowej koryta na rzekach, potokach itp. 
Linia środkowa to linia jednakowo oddalona od obu 
brzegów. W przypadku, gdy ciek graniczny się rozgałęzia, 
granica podąża ramieniem o większym przepływie.  
W przypadku znajdujących się na tej linii wysp, zalicza się 
całą wyspę do tego nadleśnictwa, do którego ciąży większa 
część wyspy;

3) przy większych zbiornikach wodnych (tj. jeziorze, zalewie 
itp.) granicę wyznacza się w linii prostej (przecinając zbiornik) 
lub – jeżeli to będzie konieczne – linią łamaną;

4) w terenach górskich i podgórskich najlepiej wyznaczać 
granice po liniach grzbietowych lub dnem doliny.
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§ 3
Granice zasięgów terytorialnych nadleśnictw muszą być zilu-

strowane kartograficznie oraz w postaci warstwy leśnej mapy 
numerycznej (LNM) z uwzględnieniem następujących zasad:

1) mapę tematyczną o nazwie „Mapa zasięgu terytorialnego 
nadleśnictwa …” należy sporządzić w standardzie LMN na 
podkładzie szczegółowej mapy topograficznej, np. BDOT lub 
VMap Level 2. Mapa ta ma zawierać warstwy LMN konieczne 
do zaprezentowania elementów granicy zasięgu terytorial-
nego nadleśnictw oraz warstwy granic administracyjnych  
z Państwowego Rejestru Granic (PRG); 

2) zmieniony zasięg terytorialny nadleśnictwa należy wprowa-
dzić do SILP po zatwierdzeniu zmian.

§ 4
1. Zasięg terytorialny nadleśnictwa jest ustalany lub zmieniany na 

wniosek nadleśniczego.
2. Nadleśniczy przedstawia wniosek, o którym mowa w ust. 1, 

właściwemu dyrektorowi regionalnej dyrekcji LP.
3. Dyrektor regionalnej dyrekcji LP po pozytywnym rozpatrzeniu 

wniosku nadleśniczego przedstawia go wraz z dołączonym 
własnym wnioskiem Dyrektorowi Generalnemu Lasów Państwo-
wych.

4. W sytuacjach tego wymagających zmiany w zasięgach teryto-
rialnych nadleśnictw mogą następować z inicjatywy dyrektora 
regionalnej dyrekcji LP po uprzednim zasięgnięciu opinii zainte-
resowanych nadleśniczych.

5. W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku, o którym 
mowa w ust. 1, dyrektor regionalnej dyrekcji LP zawiadamia 

6. Kwestie sporne dotyczące przebiegu granic nadleśnictw będą-
cych jednocześnie granicą regionalnych dyrekcji LP rozstrzyga 
Dyrektor Generalny LP na podstawie wniosku dyrektora RDLP.

7. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien być merytorycznie 
uzasadniony, wynikający z faktycznych potrzeb, zwłaszcza 
wnioskowane zmiany powinny zmierzać do usprawnienia prowa-
dzenia gospodarki leśnej. Wniosek ten zawiera:
1) opis proponowanej zmiany wraz z uzasadnieniem;
2) szacunkowe przewidywane koszty wprowadzenia wniosko-

wanych zmian;
3) wykaz i bilans ewentualnych zmian w powierzchni nadleś- 

nictw wraz ze wskazaniem konkretnych gruntów (adres 
ewidencyjny), których zmiany dotyczą;

4) załącznik określający zasięg terytorialny nadleśnictwa, 
według poniższej tabeli, gdzie w kolumnie nr 3 obręby 
ewidencyjne wymienia się tylko w przypadku, gdy do zasięgu 
terytorialnego nadleśnictwa nie zaliczono całej gminy; jeżeli 
cała gmina wchodzi do zasięgu terytorialnego, w kolumnie tej 
należy wpisać „wszystkie”. W przypadku wskazania obrębów 
ewidencyjnych, które tylko częściowo wchodzą do zasięgu 
terytorialnego nadleśnictwa, należy po nazwie takiego 
obrębu wpisać skrót „cz.” (część);

5) mapę zasięgu terytorialnego nadleśnictwa wraz z propono-
wanymi zmianami,  obejmującą również granice sąsiednich 
nadleśnictw (pozwalającą na prawidłową interpretację 
wniosku);

6) inne dokumenty mogące mieć wpływ na rozpatrzenie wniosku.
8. Wniosek wraz z załącznikami należy przesłać również w formie 

elektronicznej.

Zasięg terytorialny nadleśnictwa ...

Nazwa nadleśnictwa
Województwo,

powiat,
gmina

Obręb ewidencyjny 
(lub jego część)

1 2 3

XXX
(kod SILP)

Zasięg terytorialny nadleśnictwa (km2)

nadleśniczego o przyczynach nieuwzględnienia wniosku, treść 
uzasadnienia umożliwia bowiem dokonanie oceny toku podej-
mowania decyzji przez nadleśniczego i wnoszenia ewentual-
nego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. 

§ 5
Nazwy nadleśnictw ustala, zmienia lub znosi Dyrektor Gene-

ralny Lasów Państwowych po przeprowadzeniu postępowania,  
o którym mowa w § 4.
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ZARZĄDZENIE NR 10
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 4 marca 2014 r.

w sprawie zasad dokonywania oceny zgodności odstrzału z zasadami selekcji osobniczej  
samców zwierzyny płowej i muflonów oraz wyceny wstępnej trofeów 
pozyskanych w ośrodkach hodowli zwierzyny Lasów Państwowych

Zł-7536-6/2014

Na podstawie art. 42d ustawy z dnia 13 października 1995 r. 
Prawo łowieckie (Dz. U. z 1995 r. Nr 147, poz. 713 z późniejszymi 
zmianami),  § 6 i 10 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego 
Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik nr 50 do Rozporządze-
nia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leś-
nictwa 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
Trofea samców zwierzyny płowej i muflonów pozyskane w 

ośrodkach hodowli zwierzyny Lasów Państwowych podlegają 
ocenie zgodności odstrzału z zasadami selekcji osobniczej oraz 
wycenie wstępnej stosownie do zasad i procedur określonych w 
Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 19 maja 2005 r. w 
sprawie sposobu wyceny oraz ewidencji trofeów łowieckich. Są one 
okazywane  zarządcy  lub osobie przez niego upoważnionej przed 
opuszczeniem łowiska przez myśliwego, który je pozyskał, i pozo-
stają w dyspozycji tegoż zarządcy do czasu uiszczenia za nie 
opłaty, poddania ocenie zgodności odstrzału z zasadami selekcji 
osobniczej oraz wycenie wstępnej.

§ 2
1. Ocena zgodności odstrzału z zasadami  selekcji osobniczej, 

zwana dalej oceną, oraz wycena wstępna trofeum, zwana dalej 
wyceną, przeprowadzana jest przez komisję w składzie minimum 
dwuosobowym,  powołaną przez zarządcę OHZ.  

2. W skład komisji dokonującej oceny i wyceny wchodzi przedsta-
wiciel, bądź przedstawiciele zarządcy OHZ, oraz przedstawiciel 
Polskiego Związku Łowieckiego, pisemnie wskazany przez 
właściwy Zarząd Okręgowy PZŁ. 

3. Wyniki oceny i wyceny wpisywane są do arkusza oceny zgod-
ności odstrzału z zasadami selekcji osobniczej, stanowiącego 
załącznik do niniejszego zarządzenia. Arkusz oceny sporządza 

się w dwóch egzemplarzach, po jednym dla zarządcy OHZ  
i uczestniczącego w ocenie przedstawiciela PZŁ.

§ 3
Ocenę oraz wycenę trofeum należy przeprowadzić po co 

najmniej  24  godzinach od jego preparacji. Dopuszcza się wcześ- 
niejsze dokonanie oceny i wyceny za zgodą myśliwego, który 
trofeum pozyskał.

§ 4
W pracach komisji dokonującej oceny i wyceny trofeum nie 

może brać udziału osoba współuczestnicząca w jego pozyskaniu 
(podprowadzający).

§ 5
1. Od oceny, przeprowadzonej przez wymienioną w § 2 pkt 1 

komisję, myśliwemu, który pozyskał trofeum, przysługuje w 
terminie 14 dni od powiadomienia o wynikach oceny odwołanie 
do dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych.

2. Odwołanie rozpatruje komisja powołana przez dyrektora RDLP. 
W jej pracach  może brać udział przedstawiciel komisji, która 
dokonała oceny.

§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2014 r.

       
  

 
 

 
DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH

    mgr inż. Adam Wasiak



Załącznik do Zarządzenia nr 10 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych 

z dnia 4 marca 2014 r. 

…………………………...….. 

   (pieczęć nadleśnictwa) 

ARKUSZ OCENY ZGODNOŚCI ODSTRZAŁU Z ZASADAMI SELEKCJI OSOBNICZEJ ……. / …….. 
                                                                                                          (nr/rok) 

Nazwisko, imię myśliwego ………………………………………………………. 

ZO PZŁ / kraj pochodzenia myśliwego*………………………….………….….. 

Nazwisko, imię podprowadzającego ……………………………………………

RDLP Nadleśnictwo
Numer 

obwodu 
łowieckiego 

Gatunek 
zwierzyny 

(klasa wieku)

  Data 
odstrzału 

Masa tuszy 
(kg) 

Opis trofeum

Liczba 
odnóg 
wg CIC 
LT/PT 

Masa  
lub długość

trofeum                
(g – rogacze,                 

kg – byki,       
cm – tryki) 

Wiek 

Ocena  
prawidłowości 

odstrzału** 
Wycena wstępna  

(medal, punkty CIC)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
  
  

  

Zapoznałem się z oceną i zostałem poinformowany o możliwości odwołania ……………………………………………..…………….. 
                                                                                            (data i podpis myśliwego) 

……………………………..……………………………….                                      ……………………………………….       1. ………………………………………………
   (podpis zarządcy OHZ lub osoby upoważnionej)                                             (data sporządzenia oceny)
                                        2 ………………………………………………. 

                                                                                                                    3 ………………………………………………
                                                                                                                                                 (podpisy członków komisji)       
* dotyczy myśliwych cudzoziemców. 
** według punktacji określonej w rozdziale II „Zasad postępowania przy ocenie prawidłowości odstrzału samców zwierzyny płowej oraz zasad postępowania z ocenianymi trofeami łowieckimi”, 

zawartych w Zasadach selekcji osobniczej i populacyjnej zwierząt łownych w Polsce oraz zasadach postępowania przy ocenie prawidłowości odstrzału, stanowiących załącznik do uchwały NRŁ
nr 57/2005 z dnia 22 lutego 2005 r.  
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ZARZĄDZENIE NR 11
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

 
z dnia 7 marca 2014 r.

zmieniające Zarządzenie nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych 
z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych,  

działającego w formie organizacyjno-prawnej innej jednostki organizacyjnej, 
o której mowa w art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach

ER-0110-2/2014   

Na podstawie art. 33 ust. 3 pkt 2 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 Leś-
nego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządze-
nia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych  
i Leśnictwa  z dnia 18 maja 1994 r. w  sprawie   nadania Statutu 
Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy  Państwowe, zarzą-
dzam, co następuje:

§ 1
W Zarządzeniu nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwo-

wych z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie Centrum Koordynacji 
Projektów Środowiskowych, działającego w formie organizacyjno-
-prawnej innej jednostki organizacyjnej, o której mowa w art.  32 
ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach,  wprowadza 
się  następujące zmiany:

1) w § 4 ust. 6 przyjmuje brzmienie: 
„6. Dyrektor Centrum może zatrudnić Zastępców Dyrektora 
Centrum w uzgodnieniu z Dyrektorem Generalnym Lasów 
Państwowych. Przy nawiązywaniu stosunku pracy z Zastęp-
cami Dyrektora Centrum, reprezentantem Centrum jako 
pracodawcy jest Dyrektor Centrum”;

2) w § 7 ust. 2  przyjmuje  brzmienie: 
„2. Ustalenie wynagrodzenia Zastępców Dyrektora Centrum 
jest właściwością Dyrektora Centrum”.

§ 2
Traci moc Zarządzenie nr 8 Dyrektora Generalnego Lasów 

Państwowych z dnia 14 lutego 2014 r. zmieniające Zarządzenie  
nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 3 sierp-
nia 2009 r. w sprawie Centrum Koordynacji Projektów Środowisko-
wych, działającego w formie organizacyjno-prawnej innej jednostki 
organizacyjnej, o której mowa w art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 
28 września 1991 r. o lasach.

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

obowiązywania od dnia 1 marca 2014 r.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH

       mgr inż. Adam Wasiak

ZARZĄDZENIE NR 12
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 7 marca 2014 r.

w sprawie zmiany załącznika do Zarządzenia nr 81 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 9 listopada 2012 r. 

w sprawie wprowadzenia oferty minimalnej na sprzedaż polowań i trofeów 
w ośrodkach hodowli zwierzyny Lasów Państwowych

Zł-751-1/2014

Na podstawie § 6 i 10 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leś-
nego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik nr 50 do Rozporzą-
dzenia 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
W odniesieniu do opłaty za odstrzał loch zmienia się dotychcza-

sowy zapis, nadając mu brzmienie: „Za odstrzał loch mogą być 
stosowane dopłaty w wysokości określonej przez zarządców OHZ 

lub dyrektorów RDLP w ofertach na sprzedaż polowań i trofeów w 
ośrodkach  hodowli zwierzyny Lasów Państwowych”.

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2014 r.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH

mgr inż. Adam Wasiak
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ZARZĄDZENIE NR 13
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 12 marca 2014 r.

 w sprawie zasad postępowania w jednostkach organizacyjnych 
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe 

w zakresie przekazania wpłaty do budżetu państwa

EP-3115-1-1/2014

Na podstawie art. 33 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 28 września 
1991 r. o lasach (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59  
z późn. zm.) oraz z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leś-
nego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do Zarządzenia  
nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leś-
nictwa z dnia 18 maja 1994 r. w sprawie nadania Statutu Państwo-
wemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe, w związku  
z art. 2 ust. 1–3 ustawy z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy 
o lasach (Dz. U. z 2014 r., poz. 222) oraz § 10 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),  zarządzam, co 
następuje:

§ 1
1. Wprowadzam do stosowania w Państwowym Gospodarstwie 

Leśnym Lasy Państwowe jednolite zasady postępowania w 
zakresie przekazania wpłaty do budżetu państwa, o której mowa 
w art. 2, ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie 
ustawy o lasach.

2. Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:
1) zmianie ustawy o lasach – rozumie się przez to ustawę z dnia 

24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o lasach (Dz. U. z 2014 r., 
poz. 222);

2) wpłacie – rozumie się przez to wpłatę, o której mowa w art. 2 
ust. 1 zmiany ustawy o lasach, do przekazania w latach 
2014–2015 przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy 
Państwowe z kapitału (funduszu) własnego do budżetu 
państwa w wysokości 800 mln zł rocznie;

3) Lasach Państwowych – rozumie się przez to Państwowe 
Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe;

4) Dyrekcji Generalnej – rozumie się przez to Dyrekcję Gene-
ralną Lasów Państwowych;

5) regionalnej dyrekcji – rozumie się przez to regionalną 
dyrekcję Lasów Państwowych.

§ 2
1. Wpłata do budżetu państwa zostanie dokonana przez Dyrekcję 

Generalną w formie ośmiu równych rat kwartalnych o wartości 
200 mln zł każda, płatnych w terminie do ostatniego dnia 
każdego kwartału roku 2014 i 2015.

2. Regionalne dyrekcje dokonują wpłaty na rachunek Dyrekcji 
Generalnej w terminie nie później niż 3 (trzy) dni robocze przed 
upływem ostatniego dnia każdego kwartału roku 2014 i 2015.

§ 3
Do określenia wartości środków pieniężnych obciążających 

poszczególne regionalne dyrekcje na rzecz wpłaty do budżetu 
państwa przyjmuje się metodykę opracowaną przez zespół powo-
łany Zarządzeniem nr 3 Dyrektora Generalnego Lasów Państwo-
wych z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie powołania zespołu do 
ustalenia zasad obciążenia jednostek organizacyjnych PGL LP 
wpłatą na rzecz budżetu państwa zapisaną w ustawie o lasach.

§ 4
1. Przekazanie środków pieniężnych na rzecz wpłaty do budżetu 

państwa odbędzie się na mocy porozumień zawieranych 
pomiędzy:
1) Dyrekcją Generalną, a regionalnymi dyrekcjami,
a następnie pomiędzy:
2) regionalnymi dyrekcjami a nadzorowanymi jednostkami.

2. Porozumienia będą zawierane w dwóch etapach:
1) pierwsze porozumienie obejmie pięć kolejnych kwartałów,  

tj. cztery kwartały 2014 r. oraz pierwszy kwartał 2015 r.;
2) drugie porozumienie będzie przygotowane dla trzech kolej-

nych kwartałów 2015 r., po uzyskaniu wstępnych wyników 
finansowych za rok 2014.

3. Porozumienia, o których mowa w ust. 1 i ust. 2, powinny być 
zawarte odpowiednio w czasie umożliwiającym dochowanie 
terminu wpłaty, o którym mowa w § 2 ust. 2. 

4. Szczegółowy harmonogram czasowy przekazywania środków 
pieniężnych przez regionalne dyrekcje do Dyrekcji Generalnej 
oraz wykaz kwot obciążających poszczególne regionalne 
dyrekcje na rzecz wpłaty zostaną określone w porozumieniach.

5. Szczegółowy harmonogram czasowy przekazywania środków 
pieniężnych z jednostek nadzorowanych przez regionalne 
dyrekcje do regionalnych dyrekcji oraz wykaz kwot obciążają-
cych poszczególne jednostki nadzorowane przez regionalne 
dyrekcje zostaną podane w porozumieniach przygotowanych 
przez regionalne dyrekcje.

6. Jednostki nadzorowane przez regionalne dyrekcje przekazują 
środki pieniężne na rachunek właściwej regionalnej dyrekcji 
zgodnie z harmonogramem czasowym, o którym mowa w ust. 5. 
Regionalne dyrekcje przekazują środki pieniężne zgodnie  
z harmonogramem czasowym, o którym mowa w ust. 4, na 
rachunek Dyrekcji Generalnej wskazany w porozumieniu.

§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH

       mgr inż. Adam Wasiak
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ZARZĄDZENIE NR 15
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 18 marca 2014 r.

zmieniające Zarządzenie nr 67 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 1 października 2012 r. (znak: EI-021-9-1/12) 
w sprawie dokumentacji funkcjonującej w  kancelarii leśnictwa oraz miejsca i formy jej przechowywania

 EI-021-1/14

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. 
o lasach (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 ze zm.) oraz 
§ 6 i § 8 ust. 1 pkt 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa  
Leśnego Lasy Państwowe, wprowadzonego w życie Zarządze-
niem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Natural- 
nych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r., zarządzam, co nastę-
puje:

§ 1
W Zarządzeniu nr 67 Dyrektora Generalnego Lasów Państwo-

wych z dnia 1 października 2012 r. w sprawie dokumentacji funkcjo-
nującej w kancelarii leśnictwa oraz miejsca i formy jej 
przechowywania wprowadza się zmiany: 

1) skreśla się § 2,
2) w treści załącznika:

a) pozycja nr 13 w tabeli załącznika otrzymuje następujące 
brzmienie (tabela – przyp. red.):

ZARZĄDZENIE NR 16
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 19  marca 2014 r.

w sprawie dopuszczenia do wykorzystania w jednostkach organizacyjnych 
Lasów Państwowych „Wytycznych prowadzenia robót drogowych w lasach”

ER-5-7182-7/2014

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.  
o lasach (jednolity tekst w Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 z późn. zm.) 
oraz w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego 
Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 Mini-
stra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia  
18 maja 1994 r. w sprawie nadania Statutu Państwowemu Gospodar-
stwu Leśnemu Lasy Państwowe, zarządza się, co następuje:

§ 1
Wprowadzam do wykorzystania w jednostkach organizacyjnych 

Lasów Państwowych „Wytyczne prowadzenia robót drogowych w 
lasach”, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia jako 
znowelizowane wydanie Poradnika technicznego – Drogi leśne,  
zatwierdzonego do użytku służbowego 5 grudnia 2006 r. (Załącz-
nika nie drukujemy*) – przyp. red.).

§ 2
Opracowanie powyższe ma charakter informacyjno-interpreta-

cyjny według aktualnego stanu prawnego i nie zwalnia pracowni-
ków od śledzenia obowiązującego prawa oraz jego stosowania.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH

mgr inż. Adam Wasiak

b) dodaje się pod tabelą załącznika opis uwagi do poz. 13  
w tabeli, o roli i miejscu dokumentu WOD w systemie LAS  
i braku konieczności jego wydruku, o treści: „*Na podstawie ROD z 
rejestratora, po stronie systemu LAS, automatycznie tworzony jest, 
wyłącznie w formie elektronicznej, dokument „Magazyn drewna – 
WOD” potwierdzający zaewidencjonowanie surowca drzewnego 
według ilości i jakości, który funkcjonuje na wewnętrzne potrzeby 
systemu LAS. Do czasu zmiany oprogramowania uniemożliwiają-
cego edycję dokumentu ROD z rejestratora w systemie LAS, funk-
cjonowanie dokumentów ROD i WOD pozostawia się bez zmian”.

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

DYREKTOR GENERALNY 
LASÓW PAŃSTWOWYCH

mgr inż. Adam Wasiak

Dokumentacja funkcjonująca w kancelarii leśnictwa oraz miejsce i forma jej przechowywania

Lp. Dokument

Podstawa prawna sporządzania Przechowywany: 
L – leśnictwo, 

N – nadleśnictwo,
U – do likwidacji

Forma   
przechowywania: 

P – papierowa, 
EL – elektroniczna

prawo 
powszechne przepisy wewnętrzne PGL LP

13. ROD*

Zarz. 86/2013 w sprawie zasad
ewidencji przychodu i rozchodu 

drewna w jednostkach  
organizacyjnych LP

L P

N EL
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ZARZĄDZENIE NR 17
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 24 marca 2014 r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Zarządzenia nr 52 z dnia 9 września 2004 r. 
w sprawie ochrony lasów przed szkodnictwem leśnym (znak: GS-2505-12/04)

 GI.S-021-1/14

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z 28 września 1991 r.  
o lasach (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 z później-
szymi zmianami) oraz § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa 
Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do Zarządze-
nia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych  
i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r., zarządzam, co następuje:

§ 1
Wprowadzam do stosowania Instrukcję ochrony lasów przed 

szkodnictwem leśnym, określającą zasady postępowania oraz 
zadania nadleśnictw i regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych 
oraz obowiązki pracowników tych jednostek w zakresie ochrony 
lasów przed szkodnictwem. Instrukcja stanowi załącznik do niniej-
szego zarządzenia.

§ 2
Ochrona lasów przed szkodnictwem jest obowiązkiem wszyst-

kich pracowników Lasów Państwowych. Podstawowe zadania w 
tym zakresie wykonują pracownicy Służby Leśnej, a w szczególno-
ści, w sposób wzajemnie się uzupełniający, leśniczowie i Straż 
Leśna.

§ 3
1. Leśniczowie Lasów Państwowych zobowiązani są przede 

wszystkim do:
1) systematycznego obserwowania stanu lasu i innego powie-

rzonego mienia w celu jego ochrony przed szkodnictwem;
2) niezwłocznego zgłaszania do nadleśnictwa, w sposób usta-

lony w danej jednostce, wszystkich ujawnionych przypadków 
szkodnictwa leśnego;

3) współdziałania ze Strażą Leśną poprzez udzielanie, na 
podstawie posiadanego rozeznania, informacji ułatwiających 
ustalenie sprawców przestępstw i wykroczeń popełnionych 
na szkodę Lasów Państwowych;

4) prowadzenia działań prewencyjnych i edukacyjnych mają-
cych na celu ochronę lasów przed szkodnictwem;

5) korzystania z przysługujących uprawnień do zwalczania 
szkodnictwa leśnego.

2. Szczegółowe obowiązki leśniczych w tym zakresie określa 
Instrukcja ochrony lasów przed szkodnictwem leśnym.

§ 4
1. Straż Leśna jako wyspecjalizowana, uzbrojona formacja 

ochronna, posiadająca odpowiednie uprawnienia, zobowiązana 
jest przede wszystkim do:
1) wykonywania czynności związanych ze ściganiem sprawców 

przestępstw i wykroczeń szkodnictwa leśnego;
2) udzielania leśniczym pomocy w ochronie lasu przed szkod-

nictwem leśnym i zwalczaniu szkodnictwa leśnego;
3) prowadzenia działań prewencyjnych i edukacyjnych mają-

cych na celu ochronę lasów przed szkodnictwem.
2. Szczegółowe obowiązki Straży Leśnej w zakresie zwalczania 

szkodnictwa leśnego określają odrębne przepisy.

§ 5
Obowiązkiem nadleśniczego jest odpowiednie zorganizowanie 

ochrony mienia i zwalczania szkodnictwa leśnego oraz koordyno-
wanie, a także egzekwowanie właściwego podziału obowiązków  
w tym zakresie pomiędzy leśniczych i Straż Leśną w celu osiągnię-
cia skutecznej ochrony lasu przed szkodnictwem.

§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH

mgr inż. Adam Wasiak

Załącznik do Zarządzenia nr 52 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych 

z dnia 9 września 2004 r. 
                          (zmiana: Zarządzenie nr 17 Dyrektora Generalnego 

Lasów Państwowych z dnia 24 marca 2013 r. 
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego 

Zarządzenia nr 52 z dnia 9 września 2004 r. 
w sprawie ochrony lasów przed szkodnictwem leśnym  

(znak: GI.S-021-1/14).

INSTRUKCJA
ochrony lasów przed szkodnictwem leśnym

I. Postanowienia ogólne

§ 1
1. Instrukcja ochrony lasów przed szkodnictwem, zwana dalej 

„Instrukcją”, określa zadania oraz zasady postępowania nadleś- 
nictw i regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych, a także 
obowiązki pracowników tych jednostek w zakresie ochrony 
lasów przed szkodnictwem leśnym.

2. Uprawnienia pracowników Służby Leśnej do zwalczania prze-
stępstw i wykroczeń stanowiących szkodnictwo leśne określają 
przepisy ustawy z dnia 28 września o lasach oraz inne uregulo-
wania, a w szczególności:
a) Zarządzenie nr 45 Dyrektora Generalnego Lasów Państwo-

wych z dnia 28 kwietnia 1999 r. w sprawie określenia organi-
zacji i zakresu działania posterunków Straży Leśnej  
w nadleśnictwach i grup interwencyjnych Straży Leśnej  
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w regionalnych dyrekcjach Lasów Państwowych oraz szcze-
gółowych zasad szkolenia strażników leśnych;

b) rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie zakresu 
wykroczeń, za które uprawnieni pracownicy Lasów Państwo-
wych, parków narodowych oraz strażnicy łowieccy są 
upoważnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu 
karnego;

c) regulaminy organizacyjne RDLP i nadleśnictw.
3. Zapisy Instrukcji mają zastosowanie do lasów stanowiących 

własność Skarbu Państwa, zarządzanych przez Państwowe 
Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe.

§ 2
Użyte w Instrukcji określenia oznaczają:

1. Szkodnictwo leśne jest określane jako bezprawne korzystanie 
z lasu czy pozyskiwanie produktów leśnych lub naruszanie prze-
pisów dotyczących PGL LP, szczególnie ochrony lasów. Czyny 
te, zależnie od stopnia szkodliwości społecznej, stanowią 
występki lub wykroczenia ścigane w trybie karno-sądowym. Do 
najczęściej występujących szkód leśnych należą: nielegalne 
pozyskiwanie bądź zabór drewna już pozyskanego z Lasów 
Państwowych, nielegalne pozyskiwanie zwierzyny, bezprawne 
pozyskiwanie drewna przez prywatnych właścicieli lasów, naru-
szanie stanu posiadania PGL LP, bezprawna zmiana przezna-
czenia lub wyłączenie z produkcji leśnej gruntów leśnych, 
nieprzestrzeganie przepisów o ochronie przeciwpożarowej 
obszarów leśnych, nieprzestrzeganie przepisów o prawidłowym 
zachowaniu się w lesie, niedozwolony przegon lub wypas zwie-
rząt gospodarskich, grabienie ściółki leśnej (Mała encyklopedia 
leśna, PWN, Warszawa 1991).

2. Ochrona lasów przed szkodnictwem leśnym – całokształt 
rozwiązań prawnych i organizacyjnych podejmowanych przez 
jednostki organizacyjne Lasów Państwowych we współdziałaniu 
z innymi organami i organizacjami w celu stworzenia skutecz-
nego systemu zabezpieczenia zasobów leśnych, środowiska 
przyrodniczego oraz pozostałego majątku Skarbu Państwa, 
będącego w zarządzie PGL LP, przed szkodami ze strony czło-
wieka.

3. Zwalczanie szkodnictwa leśnego – podejmowanie czynności 
prawnych przez uprawnione organy i służby poprzez ujawnianie, 
ściganie i doprowadzanie do ukarania sprawców oraz egzekwo-
wanie naprawienia szkody.

 W niniejszej Instrukcji przyjmuje się, że zwalczanie szkodnictwa 
leśnego i zadania w zakresie ochrony mienia w Lasach Państwo-
wych stanowią integralną całość, objętą systemową ochroną 
lasów przed szkodnictwem leśnym.

4. Ochrona mienia Lasów Państwowych – ochrona przed utratą 
lub zniszczeniem wartości materialnych w majątku Lasów 
Państwowych, zagrożonych szkodnictwem leśnym.

5. Rodzaje szkodnictwa leśnego – w niniejszej Instrukcji przyj-
muje się podział na następujące grupy:
a) bezprawne korzystanie z lasu (grupa 1),
b) kłusownictwo (grupa 2),
c) kradzież lub zniszczenie mienia (grupa 3, obejmująca inne 

mienie niż wymienione w pozostałych grupach),
d) kradzież drewna z Lasu Państwowego (grupa 4).

II. Obowiązki i uprawnienia w zakresie ochrony lasów przed 
szkodnictwem leśnym

§ 3
1. Ochrona lasów przed szkodnictwem leśnym jest obowiązkiem 

wszystkich pracowników Lasów Państwowych. Są oni zobowią-
zani do niezwłocznego reagowania na wszelkie przejawy szkod-
nictwa leśnego, zgodnie z posiadanymi uprawnieniami. Zwal-
czanie szkodnictwa leśnego przypisane zostało pracownikom 
Służby Leśnej, którym z tego tytułu przysługuje ochrona prawna 
przewidziana w przepisach prawa karnego dla funkcjonariuszy 
publicznych – art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 28 września o lasach.

2. Ściganie sprawców przestępstw i wykroczeń w zakresie szkod-
nictwa leśnego oraz wykonywanie innych zadań w zakresie 
ochrony mienia należy przede wszystkim do strażników leśnych 
– art. 47 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach.

3. Uprawnienia strażnika leśnego w zakresie zwalczania szkod-
nictwa leśnego, o których mowa w art. 47 ust. 2 pkt 1–8 i 10 oraz 
w ust. 8 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach, przysługują: 
nadleśniczemu, zastępcy nadleśniczego, inżynierowi nadzoru, 
leśniczemu i podleśniczemu. Są to uprawnienia do:
1) legitymowania osób podejrzanych o popełnienie przestęp-

stwa lub wykroczenia, jak również świadków przestępstwa 
lub wykroczenia, w celu ustalenia ich tożsamości;

2) nakładania grzywien, w drodze mandatu karnego, w spra-
wach i w zakresie określonych odrębnymi przepisami;

3) zatrzymywania i dokonywania kontroli środków transportu na 
obszarach leśnych oraz w ich bezpośrednim sąsiedztwie, w 
celu sprawdzenia ładunku oraz przeglądania zawartości 
bagaży, w razie zaistnienia uzasadnionego podejrzenia 
popełnienia czynu zabronionego pod groźbą kary;

4) przeszukiwania pomieszczeń i innych miejsc, w przypadkach 
uzasadnionego podejrzenia o popełnienie przestępstwa lub 
wykroczenia, na zasadach określonych w kodeksie postępo-
wania karnego i kodeksie postępowania w sprawach o 
wykroczenia;

5) ujęcia na gorącym uczynku sprawcy przestępstwa lub wykro-
czenia albo w pościgu podjętym bezpośrednio po ich popeł-
nieniu oraz jego doprowadzenia do Policji;

6) odbierania na protokół zatrzymania rzeczy przedmiotów 
pochodzących z przestępstwa lub wykroczenia oraz narzędzi 
i środków służących do ich popełnienia;

7) prowadzenia dochodzeń oraz wnoszenia i popierania aktów 
oskarżenia w postępowaniu uproszczonym, jeżeli przed-
miotem przestępstwa jest drewno pochodzące z lasów 
stanowiących własność Skarbu Państwa, w trybie i na zasa-
dach określonych w kodeksie postępowania karnego;

8) prowadzenia postępowania w sprawach o wykroczenia 
oraz udziału  w rozprawach w charakterze oskarżyciela 
publicznego i wnoszenia środków zaskarżania od 
rozstrzygnięć w sprawach o wykroczenia, na zasadach 
określonych w kodeksie postępowania w sprawach o 
wykroczenia;

9) żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych, 
zwracania się o taką pomoc do jednostek gospodarczych, 
organizacji społecznych, jak również w nagłych przypadkach 
do każdego obywatela o udzielenie doraźnej pomocy, na 
zasadach określonych w ustawie o Policji.

4. W trakcie wykonywania obowiązków służbowych na gruntach 
stanowiących własność Skarbu Państwa, zarządzanych przez 
Lasy Państwowe, strażnikom leśnym oraz pracownikom, o 
których mowa w punkcie 3 tego rozdziału, przysługują upraw-
nienia określone odrębnymi przepisami odnoszącymi się do:
1) Państwowej Straży Łowieckiej – w zakresie zwalczania 

kłusownictwa,
2) Państwowej Straży Rybackiej – w zakresie kontroli legalności 

dokonywania połowu.
5. Ponadto tylko strażnikom leśnym przysługują uprawnienia do:

a) dokonywania kontroli podmiotów gospodarczych zajmują-
cych się obrotem i przetwarzaniem drewna i innych produktów 
leśnych, w celu sprawdzenia legalności pochodzenia 
surowców drzewnych i innych produktów leśnych;

b) noszenia broni palnej bojowej lub gazowej oraz ręcznego 
miotacza gazowego.

6. Pracownicy Służby Leśnej korzystający z przysługujących im 
uprawnień strażnika leśnego są zobowiązani postępować w 
sposób zgodny z zapisami niniejszej Instrukcji oraz z przepisami 
określającymi funkcjonowanie Straży Leśnej.

7. Szczegółowe obowiązki leśniczych i podleśniczych, dotyczące 
ochrony powierzonego mienia oraz zwalczania przestępstw i 
wykroczeń, określa niniejsza Instrukcja.
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III. Prewencja i edukacja

§ 4
1. Pracownicy Służby Leśnej są zobowiązani do prowadzenia 

działań o charakterze prewencyjnym w celu zapobiegania 
powstawaniu szkód w lasach.

2. Do działań tych należy realizacja programów edukacyjnych 
Lasów Państwowych oraz współpraca z lokalnymi mediami, 
samorządami i szkołami w zakresie propagowania wiedzy przy-
rodniczoleśnej.

3. Stosować należy również formy prewencji polegające na patrolo-
waniu terenów powierzonych ochronie, organizowaniu sezonowych 
akcji we współpracy z Policją  i innymi organami i organizacjami.

IV. Odpowiedzialność materialna

§ 5
1. Odpowiedzialność materialną za szkodę wyrządzoną praco-

dawcy i za mienie powierzone pracownikowi określają przepisy 
działu piątego, rozdziałów I i II kodeksu pracy.

2. Leśniczy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, ponosi mate-
rialną odpowiedzialność za cały stan mienia na obszarze leś-
nictwa od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. Leś-
niczy odpowiada również za sprzedane drewno oraz inne 
produkty leśne do czasu upływu terminu ich wywozu lub odbioru, 
określonego w dokumentach sprzedaży.

3. Leśniczy jest zobowiązany do systematycznego obserwowania 
powierzonego mu mienia w celu ujawniania i niezwłocznego 
zgłaszania przestępstw i wykroczeń z zakresu szkodnictwa 
leśnego.

4. Leśniczy lub osoba go zastępująca ponosi odpowiedzialność 
materialną wówczas, gdy zostanie udowodniona przez praco-
dawcę jego wina w spowodowaniu niedoboru lub szkody i będzie 
wykazany związek przyczynowy, jaki istnieje między jego winą, 
tzn. działaniem lub zaniechaniem, a zaistniałą stratą lub szkodą.

5. Podleśniczy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, ponosi 
odpowiedzialność materialną stosownie do zakresu powierzo-
nych mu obowiązków i zgodnie z zasadami zawartymi w § 5  
pkt 4 niniejszej Instrukcji.

V. Organizacja ochrony lasów przed szkodnictwem leśnym w 
nadleśnictwie

§ 6
1. Organizacja ochrony lasów przed szkodnictwem w nadleśnic-

twie polega na stworzeniu skutecznego systemu, opartego na 
współdziałaniu posterunku Straży Leśnej z leśniczymi Lasów 
Państwowych i z pozostałymi pracownikami Służby Leśnej. 
Obejmuje również współpracę z Policją oraz innymi organami i 
organizacjami.

2. Zwalczanie szkodnictwa leśnego przez pracowników Służby 
Leśnej polega na podejmowaniu czynności służbowych i praw-
nych przeciwko sprawcom przestępstw i wykroczeń.

VI. Zadania pracowników Lasów Państwowych

§ 7
1. O każdym przypadku, w którym istnieje podejrzenie popełnienia 

przestępstwa lub wykroczenia, należy niezwłocznie powiadomić 
właściwego nadleśniczego lub Straż Leśną. Wobec braku takiej 
możliwości informację należy skierować do najbliższego organu 
Policji lub innej jednostki Lasów Państwowych.

2. W sytuacjach nie cierpiących zwłoki zgłoszenie o przestępstwie 
lub wykroczeniu powinno być przekazane drogą telefoniczną lub 
radiową i skierowane bezpośrednio do organu, który będzie 
mógł podjąć czynności w niezbędnym zakresie. O podjętych 
czynnościach należy powiadomić nadleśniczego lub Straż 
Leśną oraz sporządzić i przedłożyć przełożonemu notatkę służ-
bową, skierowaną do nadleśniczego.

3. W przypadku ujawnienia wykroczenia, za popełnienie którego 
sprawca może być ukarany grzywną w drodze mandatu karnego, 
pracownicy Służby Leśnej, posiadający uprawnienia strażnika 
leśnego i odpowiednie upoważnienie, stosują postępowanie 
mandatowe.

4. Jeżeli pracownik działa jednoosobowo, a występujące zagro-
żenie mogłoby go narazić na utratę zdrowia bądź życia, nie 
podejmuje bezpośrednich działań w stosunku do sprawcy 
(sprawców), natomiast możliwie jak najszybciej powiadamia o 
zdarzeniu Straż Leśną lub Policję. Dalsze czynności podejmuje 
stosownie do poleceń pracowników tych służb.

§ 8
Za niedopełnienie obowiązków w zakresie reagowania na przy-

padki szkodnictwa leśnego pracownicy ponoszą odpowiedzialność 
służbową i inną przewidzianą w przepisach szczególnych.

VII. Zadania dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwo-
wych w zakresie ochrony lasów przed szkodnictwem leśnym

§ 9
1. Dyrektor RDLP inicjuje, koordynuje oraz nadzoruje działalność 

nadleśniczych w zakresie ochrony lasów przed szkodnictwem.
2. W razie potrzeby organizuje wspólne przedsięwzięcia nadzoro-

wanych nadleśnictw poprzez utworzenie grupy interwencyjnej 
lub zespołu zadaniowego.

3. Dyrektor RDLP zwołuje przynajmniej jedną naradę rocznie z 
udziałem komendantów posterunków Straży Leśnej, której 
tematem są zagadnienia ochrony lasów przed szkodnictwem.

4. RDLP sporządza roczną lub inną okresową ocenę zwalczania 
szkodnictwa leśnego.

VIII. Zadania i obowiązki nadleśniczego w zakresie organizacji 
ochrony mienia i zwalczania szkodnictwa leśnego

§ 10
1. Nadleśniczy odpowiada za organizację ochrony mienia i zwal-

czania szkodnictwa leśnego. Okresowo analizuje stan zagro-
żenia szkodnictwem leśnym w leśnictwach i na tej podstawie 
podejmuje działania zapobiegawcze i zwalczające.

2. Nadleśniczy wyznacza w regulaminie organizacyjnym nadleś- 
nictwa zadania poszczególnym komórkom w zakresie ochrony 
mienia i zwalczania szkodnictwa leśnego.

3. Obowiązki poszczególnych pracowników, dotyczące ochrony 
lasów przed szkodnictwem,  winny być ujęte w zakresach czyn-
ności.

4. Nadleśniczy organizuje naradę roczną, której celem jest ocena 
stanu ochrony mienia i efektywności zwalczania szkodnictwa 
leśnego. W naradzie mogą uczestniczyć przedstawiciele proku-
ratur i Policji oraz organów i organizacji współdziałających  
z nadleśnictwem. 

IX. Obowiązki leśniczego

§ 11
1. Zadaniem leśniczego w zakresie ochrony lasów przed szkodnic-

twem jest systematyczne obserwowanie lasu i innego powierzo-
nego mienia na terenie leśnictwa w celu ich ochrony przed 
szkodnictwem. Ochrona ta ma polegać głównie na zapobieganiu 
i ujawnianiu szkodnictwa leśnego, zabezpieczaniu dowodów,  
w tym podejmowaniu wstępnych czynności w celu ustalenia 
sprawcy oraz zgłaszaniu do nadleśnictwa zaistniałych prze-
stępstw i wykroczeń.

2. Leśniczy wykonuje swoje obowiązki ochrony mienia na terenie 
całego leśnictwa od daty objęcia stanowiska.

3. Każdy ujawniony przypadek szkodnictwa leśnego, oprócz 
wykroczeń rozstrzygniętych grzywną, pouczeniem lub skierowa-
nych z wnioskiem o ukaranie, w wyniku odmowy przyjęcia 
mandatu karnego, leśniczy ma obowiązek niezwłocznie zgłosić 
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telefonicznie lub drogą radiową nadleśniczemu lub Straży 
Leśnej. W sytuacjach nie cierpiących zwłoki zgłoszenie powinno 
być przekazane – w miarę możliwości – bezpośrednio do organu, 
który będzie mógł podjąć czynności w niezbędnym zakresie. 
Niezależnie od przekazanego zawiadomienia leśniczy 
potwierdza zgłoszenie pisemnym meldunkiem, skierowanym do 
nadleśniczego, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku  
nr 2 do niniejszej Instrukcji.

4. Potwierdzoną kopię złożonego meldunku o ujawnionych osobi-
ście lub zgłoszonych do niego przypadkach szkodnictwa leśnego 
leśniczy przechowuje w aktach leśnictwa zgodnie z instrukcją 
kancelaryjną (B5).

5. Leśniczy jest zobowiązany do:
a) udzielania informacji i pomocy prowadzącemu daną sprawę, 

ułatwiających ustalenie sprawców przestępstw lub wykro-
czeń;

b) podejmowania i realizowania takich działań z zakresu 
prewencji i edukacji, które przyczyniają się do ograniczenia 
skali szkodnictwa;

c) korzystania z przysługujących mu uprawnień do zwalczania 
szkodnictwa leśnego.

§ 12
Za niewypełnianie obowiązków wymienionych w § 11 pkt 1–5 

leśniczy ponosi odpowiedzialność służbową i inną przewidzianą w 
przepisach szczególnych.

X. Obowiązki podleśniczego

§ 13
1. Podleśniczy ma za zadanie pomagać leśniczemu w wykony-

waniu obowiązków w zakresie ochrony mienia i zwalczania 
szkodnictwa leśnego.

2. Podleśniczy może przejąć obchód leśny na podstawie protokołu 
przekazania-przejęcia. W takim przypadku ponosi odpowiedzial-
ność materialną za całość powierzonego mu mienia.

3. Do zadań podleśniczego należy systematyczne obserwowanie 
lasu i innego powierzonego mienia w celu ich ochrony przed 
szkodnictwem. Ochrona ta ma polegać głównie na zapobieganiu 
i ujawnianiu szkodnictwa leśnego, zabezpieczaniu dowodów, w 
tym podejmowaniu wstępnych czynności w celu ustalenia 
sprawcy oraz zgłaszaniu leśniczemu przestępstw i wykroczeń z 
zakresu szkodnictwa leśnego.

4. Każdy ujawniony przypadek szkodnictwa leśnego, oprócz 
wykroczeń rozstrzygniętych grzywną, pouczeniem lub skierowa-
nych z wnioskiem o ukaranie, w wyniku odmowy przyjęcia 
mandatu karnego, podleśniczy ma obowiązek niezwłocznie 
zgłosić leśniczemu. W sytuacjach nie cierpiących zwłoki zgło-
szenie powinno być telefoniczne lub przekazane drogą radiową 
i skierowane – w miarę możliwości – bezpośrednio do organu, 
który będzie mógł podjąć czynności w niezbędnym zakresie. 
Niezależnie od przekazanego zawiadomienia podleśniczy 
sporządza i przedkłada przełożonemu notatkę służbową, skiero-
waną do nadleśniczego.

5. Podleśniczy jest zobowiązany do udzielania informacji i pomocy 
prowadzącemu daną sprawę, ułatwiających ustalenie sprawców 
przestępstw lub wykroczeń.

§ 14
Za niewywiązywanie się z powierzonych mu obowiązków podleś- 

niczy ponosi odpowiedzialność służbową i inną przewidzianą  
w przepisach szczególnych.

XI. Cechowanie pniaków poeksploatacyjnych

§ 15
1. Pniaki pochodzące z legalnego pozyskania w drzewostanach IV 

i wyższych klasach wieku, z wyjątkiem zrębów zupełnych i 
terenów poklęskowych, mogą podlegać ocechowaniu.

2. Decyzję o obowiązku cechowania pniaków lub też o odstąpieniu 
od cechowania podejmuje nadleśniczy, wydając stosowne 
zarządzenie.

3. Cechowanie pniaków polega na naniesieniu w sposób czytelny 
znaku graficznego LP na pniak pochodzący z legalnego pozy-
skania. Nadleśniczy może określić dodatkowy sposób oznako-
wania pniaków z legalnego pozyskania.

XII. Kontrole pniaków

§ 16
1. Jeżeli w nadleśnictwie obowiązuje cechowanie pniaków, Straż 

Leśna jest zobowiązana do przeprowadzenia kontroli pniaków, 
której zakres i czas w danym leśnictwie określa nadleśniczy na 
podstawie analizy szkodnictwa leśnego, przedkładanej przez 
komendanta posterunku Straży Leśnej, lub wyników kontroli 
doraźnej.

2. Kontrole pniaków przeprowadzać należy komisyjnie, w składzie 
co najmniej dwuosobowym, w obecności leśniczego lub pracow-
nika zastępującego leśniczego danego leśnictwa.

3. Komisję powołuje nadleśniczy, wyznaczając leśnictwa i oddziały, 
które mają być objęte kontrolą pniaków. Komisja jest obowią-
zana wykonywać swoje czynności cały czas wspólnie. Niedo-
puszczalne jest penetrowanie terenu oddzielnie przez poszcze-
gólnych członków komisji. Wyniki kontroli należy rejestrować w 
protokole według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniej-
szej Instrukcji.

4. W przypadku stwierdzenia pniaków niewiadomego pocho-
dzenia, na wniosek komisji, nadleśniczy może rozszerzyć zakres 
prowadzonej kontroli.

5. W przypadku ujawnienia pniaków po nielegalnym pozyskaniu 
drewna i potwierdzeniu, że istnieje uzasadnione podejrzenie 
popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, należy wszcząć i 
przeprowadzić stosowne postępowanie.

6. W każdym przypadku ujawnienia pniaków nielegalnego pocho-
dzenia właściwy leśniczy lub pracownik zastępujący leśniczego 
składa niezwłocznie wyjaśnienie na piśmie.

7. Komisyjne kontrole pniaków mogą być przeprowadzane przy 
zmianie na stanowisku leśniczego lub w innych uzasadnionych 
sytuacjach, stosownie do decyzji nadleśniczego.

8. Straż Leśna jest uprawniona do lustracji drzewostanów na 
terenie całego nadleśnictwa w poszukiwaniu pniaków nielegal-
nego pochodzenia.

9. W uzasadnionych przypadkach Straż Leśna może sporządzić 
wniosek do nadleśniczego o zarządzenie przeprowadzenia 
komisyjnej kontroli pniaków.

XIII. Ewidencja przypadków szkodnictwa leśnego

§ 17
1. Wszystkie ujawnione na terenie nadleśnictwa przypadki szkod-

nictwa leśnego, oprócz wykroczeń rozstrzygniętych grzywną, 
pouczeniem lub skierowanych z wnioskiem o ukaranie, w wyniku 
odmowy przyjęcia mandatu karnego, podlegają rejestracji w 
ewidencji zgłoszeń szkód leśnych, według wzoru określonego w 
przepisach dotyczących funkcjonowania Straży Leśnej. 

2. Wszystkie wykroczenia rozstrzygnięte grzywną w drodze 
mandatu karnego, rozstrzygnięte pouczeniem w trybie art. 41 
k.w. oraz rozstrzygnięte w sądzie, w wyniku odmowy przyjęcia 
mandatu karnego, należy ewidencjonować w odrębnym reje-
strze (rejestrach) prowadzonym przez posterunek Straży Leśnej. 
Zapisy w rejestrze należy prowadzić odrębnie dla każdego roku 
(ewentualnie półrocza, jeżeli wymaga tego obowiązująca spra-
wozdawczość) bez konieczności przestrzegania chronologii. 
Rejestr może być prowadzony w formie elektronicznej.

3. Rejestr, o którym mowa w § 17 ust. 2, powinien zawierać: datę i 
miejsce popełnia wykroczenia, jego kwalifikację prawną, dane 
sprawcy, w tym nr PESEL, imię i nazwisko pracownika stosują-
cego postępowanie mandatowe, rozstrzygnięcie, tj. pouczenie 
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lub w przypadku grzywny: rodzaj (gotówkowy lub kredytowany), 
serię i numer mandatu oraz kwotę nałożonej grzywny, a w przy-
padku odmowy przyjęcia mandatu karnego – informację o 
wyniku przeprowadzonego postępowania (numer akt sprawy).

4. Pracownicy Służby Leśnej, poza Strażą Leśną, którzy prowadzili 
postępowanie w stosunku do sprawców wykroczeń i nałożyli 
grzywny w drodze mandatu karnego, pouczyli sprawcę wykro-
czenia w trybie art. 41 k.w. lub skierowali wniosek do sądu,  
w wyniku odmowy przyjęcia mandatu karnego, mają obowiązek 
składać pisemną informację do posterunku Straży Leśnej  
o wynikach tego postępowania, najpóźniej na koniec miesiąca, 
w którym dane postępowanie miało miejsce, z uwzględnieniem 
wymagań rejestru, o którym mowa w § 17 ust. 3. Informacja ta 
jest niezależna od obowiązku bieżącego rozliczania się z grzy-
wien nałożonych w drodze mandatów karnych.

5. Za rejestrację ujawnionych przypadków szkodnictwa leśnego w 
nadleśnictwie odpowiada komendant posterunku Straży Leśnej.

XIV. Ustalanie masy i wartości wyrządzonej szkody

§ 18
1. Masa drewna skradzionego „z pnia” ustalana jest w oparciu o 

tablice służące do określania pierśnicy i miąższości drzewa na 
podstawie średnicy pniaka wg A. Bruchwalda. Masa drewna 
skradzionego z zapasu określana jest w oparciu o tablice miąż-
szości lub  dokumenty przychodu drewna. Masę drewna skra-
dzionego podaje się w metrach sześciennych (m3).

2. Jeżeli drzewo zostało przez sprawcę ścięte, a drewno nie zostało 
przez niego zabrane, ustalenie masy odbywa się na podstawie 
bezpośrednich pomiarów odnalezionego drewna z zastosowa-
niem obowiązującej klasyfikacji jakościowo-wymiarowej.

3. Jeżeli drewno zostało przez sprawcę pocięte w sposób odbiega-
jący od obowiązujących zasad, należy dokonać dwukrotnego 
oszacowania masy zagarniętego drewna. Pierwszy pomiar 
dokonuje się, przyjmując założenie, że drewno nie zostało 
jeszcze przez sprawcę pocięte. Drugi pomiar dokonuje się 
według sortymentów uzyskanych przez sprawcę. Pierwszy 
pomiar służy do ustalenia faktycznych strat nadleśnictwa oraz 
określenia wysokości tzw. nawiązki, drugi do wyliczenia wartości 
drewna zabezpieczonego. W przypadku odebrania takiego 
drewna jego wartość należy zaliczyć na rzecz odszkodowania 
przysługującego nadleśnictwu.

4. Korzystając z tablic, służących do określania pierśnicy i miąż-
szości drzewa na podstawie średnicy pniaka, należy w szczegól-
ności ustalić na gruncie: gatunek drzewa, średnicę pniaka 
(grubość jego podstawy) bez kory (jako średnią z dwóch 
pomiarów: najkrótszego i najdłuższego – z pominięciem 
nabiegów korzeniowych) oraz zlokalizować drzewo stojące, 
którego pierśnica zbliżona jest do wyliczonej z tablic, w celu: 
ustalenia wysokości, odczytania miąższości, a także dokonania 
sortymentacji i klasyfikacji przedmiotowego drewna. 

5. Wysokość nielegalnie pozyskanego drzewa można również 
ustalić na podstawie śladów pozostawionych na gruncie przez 
ścięte i obalone drzewo.

6. Wartość skradzionego drewna oraz choinek określa się na 
podstawie cennika obowiązującego w nadleśnictwie w czasie 
popełnienia przestępstwa lub wykroczenia.

7. W każdym przypadku ustalania wartości wyrządzonej szkody, 
wynikającej z kradzieży drewna, a które poprzedzone było czyn-
nością wyrębu drzewa, należy stosować cennik dla takich sorty-
mentów, jakie co najmniej można byłoby uzyskać z danego 
drzewa, przy zastosowaniu obowiązujących zasad sortymen-
tacji.

8. Wartość skłusowanej zwierzyny określa się w oparciu o przepisy 
rozporządzenia ministra właściwego do spraw środowiska w 
sprawie wysokości ekwiwalentu za zwierzynę bezprawnie pozy-
skaną.

9. Wartość szkody lub skradzionego pozostałego mienia jednostek 
PGL LP ustala się według cen obowiązujących w okresie jej 

wyrządzenia albo dokonania kradzieży. W niektórych przypad-
kach wartość szkody, np. w uprawie, należy wyliczyć według 
wartości odtworzeniowej, czyli kosztów, jakie należałoby ponieść 
na przywrócenie do stanu poprzedniego.

XV. Odzyskiwanie poniesionych strat 

§ 19
1. W przypadku, gdy drewno pochodzące z kradzieży zostało 

odzyskane, to po zakończeniu postępowania dowodowego, 
prowadzący dochodzenie zgłasza nadleśniczemu konieczność 
zaprzychodowania tego drewna na stan leśnictwa. Jeżeli odzy-
skane drewno było drewnem skradzionym „z pnia”, należy je 
przyjąć na magazyn wykazem odbiorczym drewna bez kosztów 
pozyskania i zrywki. W pozostałych przypadkach koszty pozy-
skania i zrywki należy uwzględniać stosownie do wyników postę-
powania dowodowego.

2. Drewno odzyskane, które pochodziło z nielegalnie ściętych 
drzew, należy traktować jako pozyskane niezgodnie z wymaga-
niami objętych certyfikatem, a w dokumentach nie należy 
umieszczać informacji o pochodzeniu tego drewna z lasów 
certyfikowanych.

3. W przypadku, gdy dochodzenie prowadzi Policja, to po zakoń-
czeniu postępowania dowodowego pokrzywdzone nadleśnictwo 
ma obowiązek zwrócić się do właściwego organu z wnioskiem o 
umożliwienie zagospodarowania takiego surowca w celu zapo-
bieżenia jego deprecjacji.

4. We wszystkich sprawach spornych, w uzgodnieniu z prokuraturą 
lub sądem, pieniądze uzyskane ze sprzedaży takiego drewna 
należy przekazywać do depozytu właściwego sądu.

XVI. Windykacja należności

§ 20
Windykację należności, zasądzonych prawomocnymi wyrokami 

sądów, prowadzi główny księgowy nadleśnictwa we współpracy z 
radcą prawnym.

XVII. Cechówki defraudacyjne

§ 21
1. Do oznaczania surowca drzewnego nielegalnie ściętego i 

pniaków pokradzieżowych na terenie Lasów Państwowych oraz 
wszelkiego kwestionowanego drewna stosuje się odrębny znak, 
zwany cechówką defraudacyjną.

2. Wzór i wymiary cechówki defraudacyjnej określa odrębne zarzą-
dzenie Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.

3. Dla podkreślenia czytelności cechy odbitej na drewnie zaleca się 
stosowanie czerwonej farby do smarowania metalowej tarczy 
cechówki.

§ 22
1. Cechówki defraudacyjne stanowią wyposażenie posterunków 

Straży Leśnej w nadleśnictwach i grup interwencyjnych w regio-
nalnych dyrekcjach LP.

2. Cechówkę defraudacyjną należy zaewidencjonować i przy-
dzielić za pokwitowaniem komendantowi posterunku Straży 
Leśnej lub dowódcy grupy interwencyjnej.

XVIII. Tryb postępowania oraz wybrane zasady postępowania 
jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych w sprawach 
karnych i w sprawach o wykroczenia

§ 23
1. Postępowanie karne, czyli postępowanie w sprawach o prze-

stępstwa z art. 278, 290, 291 i 292 kodeksu karnego, w których 
przedmiotem jest drewno pochodzące z lasów stanowiących 
własność Skarbu Państwa, prowadzi się w Lasach Państwo-
wych na podstawie:
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a) ustawy o lasach,
b) kodeksu karnego,
c) kodeksu postępowania karnego.

2. Postępowanie w sprawach o wykroczenia w Lasach Państwo-
wych obejmuje:
a) postępowanie zwyczajne oraz w przypadkach szczególnych i 

wyjątkowych – postępowanie przyspieszone,
b) postępowanie nakazowe,
c) postępowanie mandatowe.

3. Przedmiotem postępowania, o którym mowa w punkcie 2 lit. a, b, 
c, są wykroczenia określone w kodeksie wykroczeń (głównie w 
rozdziale szkodnictwo leśne, polne i ogrodowe) oraz w usta-
wach, w których przewidziano odpowiedzialność za popełnione 
wykroczenia, jak np. Prawo łowieckie.

4. Postępowanie, o którym mowa w punkcie 2 lit. a, b, prowadzi się 
na podstawie:
a) ustawy o lasach,
b) kodeksu wykroczeń,
c) kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

5. Postępowanie, o którym mowa w punkcie 2 lit. c, prowadzi się na 
podstawie:
a) przepisów z punktu 4 lit. a, b, c;
b) rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie nakładania grzy-

wien w drodze mandatu karnego,
c) rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie zakresu 

wykroczeń, za które uprawnieni pracownicy Lasów Państwo-
wych, parków narodowych oraz strażnicy łowieccy są 
upoważnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu 
karnego.

6. Dokumentację w postępowaniu karnym w Lasach Państwowych 
sporządza się z wykorzystaniem wzorów druków procesowych, 
przyjętych jako obowiązujące w PGL LP. W postępowaniu w spra-
wach o wykroczenia stosuje się wzory druków przyjęte powszechnie 
w kraju lub dostosowywane na potrzeby jednostek organizacyjnych 
LP oraz bloczki mandatów karnych, według wzorów określonych w 
odpowiednim rozporządzeniu Rady Ministrów.

§ 24
1. Wszystkie dokumenty procesowe podpisuje strażnik leśny 

prowadzący dane postępowanie lub inny pracownik Służby 
Leśnej wyznaczony odpowiednio przez dyrektora RDLP albo 
nadleśniczego do prowadzenia danego postępowania, posiada-
jący uprawnienia strażnika leśnego.

2. Dokumenty określające wartość wyrządzonej szkody podpisuje 
kierownik jednostki organizacyjnej lub osoba przez niego 
upoważniona.

3. Prowadzący postępowanie jest zobowiązany do skompletowania 
akt podręcznych, które stanowią kopię części akt przekazywa-
nych do dalszego postępowania. Akta te należy przechowywać w 
jednostce pokrzywdzonej, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

§ 25
W roli oskarżyciela publicznego i posiłkowego w sprawach 

karnych i w sprawach o wykroczenia w Lasach Państwowych 
występują strażnicy leśni. Pozostali pracownicy Służby Leśnej 
występują w tej roli tylko w sytuacjach nadzwyczajnych lub w przy-
padkach wynikających z przepisów kodeksu postępowania karnego 
albo kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.
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Załącznik nr 1  
do Instrukcji w sprawie ochrony lasów przed szkodnictwem 

NADLEŚNICTWO ..................................................................................... 

DOTYCZY LEŚNICTWA ........................................................................... 

Polecam w czasie od ................................................................ przeprowadzić kontrolę pniaków na następujących powierzchniach ................................................................................................... 

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

         

                                                     NADLEŚNICZY 

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

PROTOKÓŁ Z KONTROLI PNIAKÓW 

przeprowadzonej na wyżej wymienionych powierzchniach w dniach ............................................................................. przez Komisję w składzie: 

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

Kontrolę przeprowadzono przy udziale leśniczego lub podleśniczego*): ................................................................................................................................................................................................. 

Stwierdzono na gruncie następujące pniaki: 

Oddz., 
pododdz. 

Lp. 
pniaka Gatunek

Średnica 
(grubość) pniaka 

– średnia 
z dwóch 

pomiarów 

Masa 
ogółem           
(w m3) 

W tym masa (w m3) wg sortymentów 

Cena 1 m3 Wartość Uwagi 

   

   

2. Stwierdzone w toku kontroli pniaki: niezgłoszone i niezauważone, pochodzące z nielegalnego pozyskania, Komisja zanumerowała (numeratorem, lubryką, markerem)  

     od nr. ............................................................    do nr. .................................................. 

oraz oznaczyła ................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
(podać znaki cechowania zastosowane przez Komisję)



Dokończenie załącznika na str. 18 

2

3. Wyniki przeprowadzonej kontroli wskazują, że w okresie od ............................................................................................................................................................................................................. 
                                                                                         (podać datę poprzedniej kontroli pniaków w tym leśnictwie)

ogólne straty na skutek kradzieży drewna wynoszą: 

a) ogólna liczba ujawnionych pniaków   ....................................................... sztuk 

b) straty masy ogółem                              ....................................................... m3

w tym sortymentów: 

...........................................................               ....................................... m3

...........................................................               ....................................... m3

...........................................................               ....................................... m3

...........................................................               ....................................... m3

c) ogólna wartość strat                            ....................................................... zł
                                                                            (wg cen detalicznych)

4. Uczestniczący w kontroli – wyżej wymieniony pracownik – leśniczy lub podleśniczy*) złożył następujące wyjaśnienie:  

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

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

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

5. Wnioski Komisji w celu zwiększenia skuteczności ochrony na kontrolowanym terenie: 

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

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

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .. 
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 Dokończenie załącznika ze str. 17

 

6. Protokół składa się z ................. kart (kolejno ponumerowanych, podpisanych i trwale złączonych w całość), których treść wszyscy wyżej wymienieni członkowie Komisji przeczytali i bez  
    
   zastrzeżeń podpisują. 

         .......................................................................                                          ........................................................................                                     ...................................................................... 
            (imię i nazwisko, stanowisko służbowe)                                                    (imię i nazwisko, stanowisko służbowe)                                              (imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

............................................................................................................................ 
   (podpis osoby uczestniczącej w kontroli – leśniczego lub podleśniczego ) 

*) Niepotrzebne skreślić

7. Kopię niniejszego protokołu otrzymałem dnia ...............................    ........................................................  
                                                                                                      (data i podpis leśniczego)

8. Decyzja nadleśniczego:  

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

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

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

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

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

          ................................  .......................................................... 
                                                                                                                                          (data i podpis nadleśniczego)

*)
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Załącznik nr 2 
do Instrukcji w sprawie ochrony lasów przed szkodnictwem

…………………………………     
        (pieczęć leśnictwa)                                                                                                           Miejscowość, dnia ………………………………………

        Pan Nadleśniczy
        Nadleśnictwa ...................................

MELDUNEK
o ujawnieniu szkodnictwa leśnego

1. Data i godzina ujawnienia szkody: ………………………………….............……………………………………..……………….........................

2. Oddział, pododdział: ………………………………...….................., gmina ……………….........…………………….…………….....................

3. Imię i nazwisko osoby, która ujawniła szkodę: ……………………………………….…………….............………………….....…….................

4. Rodzaj wyrządzonej szkody: ........................................................................................................................................................................
                                                             (w przypadku kradzieży drewna z gotowego zapasu należy podać sortyment, nr sztuki,

………………………………………………………………………………….........................................................................................................
         nr stosu i masę w m3; w przypadku wyrębu i kradzieży drewna  „z pnia” należy wyszczególnić gatunek i liczbę pniaków;

.........................................................................................................................................................................................................................
                     w odniesieniu do pozostałych szkód należy podać rodzaj, rozmiar i ewentualnie szacunkową wartość)

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

5. Okoliczności zdarzenia: ...............................................................................................................................................................................
                                                               (np. zauważone ślady, użyte narzędzia, technika ścinki, wybieranie wałków ze stosu,
.........................................................................................................................................................................................................................
                 rodzaj użytego środka transportowego, kierunek wywozu, narzędzia kłusownicze, świadkowie zdarzenia itp.)

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

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

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

6. Przypuszczalny czas powstania szkody: .....................................................................................................................................................
                                                                                         (data i godzina, ew. w razie potrzeby podać datę i godziny od – do)

7. Podjęte wstępne czynności w celu zabezpieczenia śladów i ustalenia sprawcy: .......................................................................................

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

8. Data poprzedniego obchodu lasu w miejscu wyrządzenia szkody: ............................................................................................................

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

9. O ujawnionym przypadku szkodnictwa leśnego powiadomiłem telefonicznie lub drogą radiową:

.........................................................................................................................................................................................................................
                     (imię i nazwisko, stanowisko osoby, która została powiadomiona, data i godzina przekazania informacji)

.....................................................................
                (pieczęć i podpis sporządzającego) 

Wyk. w 2 egzemplarzach:
1) adresat,
2) akta leśnictwa.
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SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY,
ZATWIERDZONE PRZEZ DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

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
202i

Ponure
Czarna Białostocka
Horodnianka 3 m. 2
16-020 Czarna Białostocka

230/2
BI1B/00126578/9
4908
(udział 22320/52409)

samodzielny lokal mieszkalny 
w budynku wielorodzinnym, 
zasiedlony; udział w dwóch 
budynkach gospodarczych 
i studni

2. Czarna Białostocka
Złota Wieś
202i

Ponure
Czarna Białostocka
Horodnianka 3 m. 3
16-020 Czarna Białostocka

230/2
BI1B/00126578/9
4908
(udział 10374/52409)

samodzielny lokal mieszkalny 
w budynku wielorodzinnym, 
pustostan; udział w budynkach 
gospodarczym i inwentarskim 
z częścią mieszkalną 
oraz studni

3. Czarna Białostocka
Złota Wieś
202i

Ponure
Czarna Białostocka
Horodnianka 3 m. 4
16-020 Czarna Białostocka

230/2
BI1B/00126578/9
4908
(udział 4800/52409)

samodzielny lokal mieszkalny 
w budynku wielorodzinnym, 
zasiedlony; udział 
w budynkach gospodarczym 
i inwentarskim 
z częścią mieszkalną 
oraz studni

4. Czarna Białostocka
Złota Wieś
202i

Ponure
Czarna Białostocka
Horodnianka 3A
16-020 Czarna Białostocka

230/2
BI1B/00126578/9
4908
(udział 7825/52409)

samodzielny lokal mieszkalny 
w budynku wielorodzinnym, 
zasiedlony; udział 
w budynkach gospodarczym 
i inwentarskim 
z częścią mieszkalną 
oraz studni

5. Czarna Białostocka
Kumiałka
107h

Studzieńczyzna
Janów
Podtrzcianka 4
16-130 Janów

57/1
BI1S/00003810/6
1804

budynek mieszkalny, 
jednorodzinny, zasiedlony; 
budynek gospodarczy

6. Czarna Białostocka
Czarna Białostocka
155n

Chmielnik
Czarna Białostocka
Niemczyn 51/2
16-020 Czarna Białostocka

350
BI1B/00218913/2
2386
(udział 7257/13963)

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

7. Czarna Białostocka
Złota Wieś
223 l

Studzianki
Wasilków
ul. Wasilkowska 24
16-010 Studzianki

229/10
BI1B/00023268/1
2719

dwa lokale mieszkalne 
w budynku dwurodzinnym, 
zasiedlone; trzy budynki 
gospodarcze, drwalka, 
urządzenie terenu, 
piwnica, ubikacja

8. Głęboki Bród
Głęboki Bród
333i

Głęboki Bród
Giby
Wierśnie 1
16-506 Giby

333/3
SU1N/00000008/5
2010

budynek mieszkalny, 
jednorodzinny, zasiedlony; 
budynek gospodarczy

9. Maskulińskie
Maskulińskie
169Cd

Karwica
Ruciane Nida
Karwica 1A
12-220 Ruciane Nida

1169/36
OL1P/00024565/6
366

budynek mieszkalny, 
jednorodzinny, zasiedlony

10. Maskulińskie
Maskulińskie
102g

Krzyże
Ruciane Nida
Krzyże 1
12-220 Ruciane Nida

1102/10
OL1P/00024564/9
916

budynek mieszkalny, 
jednorodzinny, zasiedlony; 
budynek gospodarczy

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Białystok

Dokończenie tabeli na str. 21
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Lp.
Nazwa nadleśnictwa,

obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu 
ewidencyjnego,

gmina,
adres nieruchomości

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,

pow. działki (m2)

Rodzaj zabudowy
i sposób zagospodarowania

11. Maskulińskie
Maskulińskie
88ax

Krzyże
Ruciane Nida
Krzyże 21
12-220 Ruciane Nida

1088/11
OL1P/00024564/9
1145

budynek mieszkalny, 
jednorodzinny, zasiedlony; 
budynek gospodarczy

12. Maskulińskie
Mikołajki
56y

Mikołajki
Mikołajki
ul. Kajki 11
11-730 Mikołajki

420
OL1M/00024529/9
440

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

13. Hajnówka
Hajnówka
329Az (cz.)
       l (cz.)
       ax (cz.)

Hajnówka
Hajnówka
ul. Celna 5 m. 2
17-200 Hajnówka

515/26
BI2P/00027621/3
741 (udział 29/100)

515/59
BI2P/00025141/0
39

515/4
BI2P/00025126/9
1884 (udział 1/56)

515/5
BI2P/00025127/6
6620 (udział 1/65)

lokal mieszkalny w budynku 
czterorodzinnym, zasiedlony; 
segment w budynku 
gospodarczym, udział 
w kotłowni, drodze osiedlowej, 
sieci ciepłowniczej, 
składzie opału

Zatwierdzam:

Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

ZASTĘPCA DYREKTORA GENERALNEGO 
DS. GOSPODARKI LEŚNEJ

mgr inż. Jan Szramka
Warszawa, 7 marca 2014 r.

Dokończenie tabeli ze str. 20

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. Kwidzyn
Kwidzyn
94k (cz.)
    o (cz.)

Sadlinki
Sadlinki
ul. Leśna 5
82-522 Sadlinki

94/3
GD1I/00036455/0
1955

budynek mieszkalny,  
jednorodzinny, zasiedlony; 
budynek gospodarczy

2. Kwidzyn
Ryjewo
203y (cz.)

Ryjewo
Ryjewo
ul. Leśna 1/1, 1/3
82-420 Ryjewo

203/30
GD1I/00036481/1
3263

dwa lokale mieszkalne 
w budynku trzylokalowym, 
zasiedlone; 
budynek gospodarczy

3. Kwidzyn
Ośno
318g (cz.)
      f (cz.)
      i (cz.)

Klasztorek
Gardeja
Morawy 41A
82-520 Gardeja

318/2
GD1I/00036435/4
1277

budynek mieszkalny,  
jednorodzinny, zasiedlony

4. Kwidzyn
Ryjewo
209y

Ryjewo
Ryjewo
ul. Na Skarpie 8
82-420 Ryjewo

307
GD1I/00018777/1
857

budynek mieszkalny, 
jednorodzinny, zasiedlony; 
garaż

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Gdańsk

Dokończenie tabeli na str. 22
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Lp.
Nazwa nadleśnictwa,

obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu 
ewidencyjnego,

gmina,
adres nieruchomości

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,

pow. działki (m2)

Rodzaj zabudowy
i sposób zagospodarowania

5. Kwidzyn
Ośno
316ax (cz.)

Klasztorek
Gardeja
Morawy 41
82-520 Gardeja

332/1
GD1I/00036435/4
3880

lokal mieszkalny w budynku 
wielolokalowym, zasiedlony; 
budynek gospodarczy

6. Kwidzyn
Kwidzyn
193p (cz.)

Okrągła Łąka
Sadlinki
Okrągła Łąka 35a/1
82-522 Sadlinki

193/6
GD1I/00036450/5
2162

lokal mieszkalny w budynku 
dwurodzinnym, zasiedlony, 
udział w budynku 
gospodarczym

 
Zatwierdzam:

Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

ZASTĘPCA DYREKTORA GENERALNEGO 
DS. GOSPODARKI LEŚNEJ

mgr inż. Jan Szramka

Warszawa, 25 lutego 2014 r.

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. Strzebielino
Luzino
22d

Zamostne
Wejherowo
Zamostne 14/6
84-252 Zamostne

127
GD1W/00057687/0
1500
(udział 135/1000)

samodzielny lokal mieszkalny 
w budynku sześciorodzinnym, 
pustostan

2. Lipusz
Sulęczyno
252h (cz.)

Zdunowice
Sulęczyno
Zdunowice 3/1
83-320 Sulęczyno

3252/1
GD1R/00037254/6
1217

budynek mieszkalny, 
jednorodzinny, zasiedlony; 
budynek gospodarczy

3. Lipusz
Sulęczyno
252h (cz.)

Zdunowice
Sulęczyno
Zdunowice 3/2
83-320 Sulęczyno

3252/2
GD1R/00037254/6
1198

budynek mieszkalny, 
jednorodzinny, zasiedlony; 
budynek gospodarczy

4. Lipusz
Sulęczyno
25i (cz.)

Sylczno
Parchowo
Sumin 3
77-124 Parchowo

25/5
SL1B/00024149/3
1193

budynek mieszkalny, 
jednorodzinny, zasiedlony

5. Lipusz
Sulęczyno
25i (cz.)

Sylczno
Parchowo
Sumin 3/1
77-124 Parchowo

25/6
SL1B/00024149/3
719

budynek mieszkalny, 
jednorodzinny, zasiedlony

Zatwierdzam:

Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

ZASTĘPCA DYREKTORA GENERALNEGO 
DS. GOSPODARKI LEŚNEJ

mgr inż. Jan Szramka

Warszawa, 20 marca 2014 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Gdańsk

Dokończenie tabeli ze str. 21
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Lp.
Nazwa nadleśnictwa,

obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu 
ewidencyjnego,

gmina,
adres nieruchomości

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,

pow. działki (m2)

Rodzaj zabudowy
i sposób zagospodarowania

1. Rybnik
Paruszowiec
186z (cz.)

Przegędza
Czerwionka-Leszczyny
ul. Mikołowska 125
44-238 Przegędza

186/16
GL1Y/00133225/6
1061

budynek mieszkalny, 
jednorodzinny, pustostan

2. Katowice
Panewnik
104g (cz.),
      i (cz.), j01

Śmiłowice
Mikołów
ul. Reta Śmiłowicka 1
40-190 Mikołów

265/20
KA1M/0061483/8
1714

budynek mieszkalny, 
jednorodzinny, zasiedlony; 
budynek gospodarczy

3. Olesno
Olesno
153j (cz.)

Radłów
Radłów
ul. Leśna 10
46-331 Radłów

153/23
OP1L/00034705/1
2079

budynek mieszkalny, 
jednorodzinny, pustostan;  
dwa budynki gospodarcze

4. Olesno
Zębowice
134p (cz.)

Chudoba 
Lasowice Wielkie
Chudoba 189
46-275 Chudoba

134/7
OP1U/00057489/5
1522

budynek mieszkalny, 
jednorodzinny, pustostan; 
budynek gospodarczy

5. Olesno
Olesno
265 l

Stare Olesno
Olesno
Stare Olesno
ul. Kluczborska 17
46-300 Olesno

265/9
OP1L/00036759/8
1535

budynek mieszkalny, 
jednorodzinny, pustostan;  
dwa budynki gospodarcze

6. Olesno 
Szumirad
45x

Szumirad
Lasowice Wielkie
Szumirad 20/2
46-275 Szumirad

45/6
OP1U/00084356/2
1687 
(udział 5636/10000)

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

7. Olesno
Olesno
282j, w

Olesno
Olesno
ul. Gorzowska 84/1
46-300 Olesno 

127
OP1L/00054686/7
1190 
(udział 2512/10000)

126
OP1L/00048879/2
1787
(udział 1000/10000)

samodzielny lokal mieszkalny 
w budynku czterorodzinnym, 
pustostan; udział 
w budynku gospodarczym, 
szambie, sieci wodociągowej, 
kanalizacji zewnętrznej, 
ogrodzeniu, drogach, placach, 
chodnikach, 
liniach kablowych 
i transformatorze

8. Olesno
Olesno
282j, w

Olesno
Olesno
ul. Gorzowska 84/4
46-300 Olesno 

127
OP1L/00054686/7
1190 
(udział 2488/10000)

126
OP1L/00048879/2
1787
(udział 1000/10000)

samodzielny lokal mieszkalny 
w budynku czterorodzinnym, 
pustostan; udział 
w budynku gospodarczym, 
szambie, sieci wodociągowej, 
kanalizacji zewnętrznej, 
ogrodzeniu, drogach, placach, 
chodnikach, 
liniach kablowych 
i transformatorze

9. Koniecpol
Koniecpol
88a

Koniecpol
Koniecpol
ul. Tartaczna 5A/1
42-230 Koniecpol

8969/1
CZ1M/00081802/5
2694
(udział 7008/110600)

samodzielny lokal mieszkalny 
w budynku wielorodzinnym, 
pustostan

10. Strzelce Opolskie
Kamień Śląski
10c

Szymiszów
Strzelce Opolskie
ul. 22 Lipca 27/3
47-100 Strzelce Opolskie

978/2
OP1S/00059086/2
1034 
(udział 252/1000)

samodzielny lokal mieszkalny 
w budynku czterorodzinnym, 
pustostan; 
budynek gospodarczy

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Katowice

Dokończenie tabeli na str. 24
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Dokończenie tabeli ze str. 23

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

11. Strzelce Opolskie
Zdzieszowice
40k

Zimna Wódka
Ujazd
Stary Ujazd, ul. 40-lecia 119
47-143 Ujazd

40/3
OP1S/00044305/6
1560

budynek mieszkalny, 
jednorodzinnym, pustostan; 
budynek gospodarczy

 
Zatwierdzam:

Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

ZASTĘPCA DYREKTORA GENERALNEGO 
DS. GOSPODARKI LEŚNEJ

mgr inż. Jan Szramka

Warszawa, 20 marca 2014 r.

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. Włodawa
Kołacze
240 l

Kołacze
Stary Brus
Kołacze 85
22-244 Stary Brus

1146/9
LU1W/00033592/6
2432

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

2. Strzelce
Strzelce
128bx, cx

Strzelce
Białopole
Maziarnia Strzelecka 15/3
22-135 Białopole

893/7
LU1C/00066618/7
5312
(udział 8725/77606)

samodzielny lokal mieszkalny 
w budynku 
dziewięciorodzinnym, 
pustostan; boks 
w budynku gospodarczym

3. Strzelce
Strzelce
128bx, cx

Strzelce
Białopole
Maziarnia Strzelecka 15/8
22-135 Białopole

893/7
LU1C/00066618/7
5312
(udział 7608/77606)

samodzielny lokal mieszkalny 
w budynku 
dziewięciorodzinnym, 
pustostan; boks 
w budynku gospodarczym

4. Zwierzyniec
Zwierzyniec
524a

Zwierzyniec
Zwierzyniec
ul. Partyzantów 3A/5
22-470 Zwierzyniec

671
ZA1Z/00095518/2
1707
(udział 761/5808)

samodzielny lokal mieszkalny 
w budynku ośmiorodzinnym, 
pustostan, 
wraz z przynależną piwnicą 

5. Międzyrzec
Międzyrzec
238a (cz.)
      d (cz.)

Utrówka
Międzyrzec Podlaski
Żerocin 1
21-570 Drelów

357/2
LU1R/00052933/4
2097

budynek mieszkalny, 
jednorodzinny, zasiedlony

Zatwierdzam:

Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

ZASTĘPCA DYREKTORA GENERALNEGO 
DS. GOSPODARKI LEŚNEJ

mgr inż. Jan Szramka

Warszawa, 20 marca 2014 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Lublin
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Lp.
Nazwa nadleśnictwa,

obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu 
ewidencyjnego,

gmina,
adres nieruchomości

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,

pow. działki (m2)

Rodzaj zabudowy
i sposób zagospodarowania

1. Spała
Spała
259c

Spała
Inowłódz
Spała, ul. J. Piłsudskiego 16/8
97-215 Inowłódz

322/1
PT1T/00053905/9
2599
(udział 223/2599)

samodzielny lokal mieszkalny 
w budynku wielorodzinnym, 
zasiedlony wraz z przynależną 
piwnicą i boksem garażowym 

2. Spała
Lubochnia
72Am, n

Lubochnia
Lubochnia
ul. Skierniewicka 2/5
97-217 Lubochnia

813/4
PT1T/00043771/7
5097
(udział 673/5097)

samodzielny lokal mieszkalny 
w budynku sześciorodzinnym, 
pustostan; boks garażowy, 
pomieszczenie w budynku 
garażowym, piwnica

3. Spała
Lubochnia 
72Am, n

Lubochnia
Lubochnia
ul. Skierniewicka 2/6
97-217 Lubochnia

813/4
PT1T/00043771/7
5097
(udział 1350/5097)

samodzielny lokal mieszkalny 
w budynku sześciorodzinnym, 
zasiedlony; boks garażowy, 
piwnica

Zatwierdzam:

Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

ZASTĘPCA DYREKTORA GENERALNEGO 
DS. GOSPODARKI LEŚNEJ

mgr inż. Jan Szramka

Warszawa, 20 marca 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. Górowo Iławeckie
Borki
511k

Górowo Iławeckie
Górowo Iławeckie
ul. A. Mickiewicza 38/2
11-220 Górowo Iławeckie

3040/10
OL1Y/00027090/2
2245
(udział 289/1000)

samodzielny lokal mieszkalny 
w budynku czterorodzinnym, 
zasiedlony; 
segment garażowy

2. Górowo Iławeckie
Borki
511j

Górowo Iławeckie
Górowo Iławeckie
ul. A. Mickiewicza 34/3
11-220 Górowo Iławeckie

3040/16
OL1Y/00026642/0
2759
(udział 230/1000)

samodzielny lokal mieszkalny 
w budynku czterorodzinnym, 
zasiedlony; 
segment garażowy

3. Górowo Iławeckie
Borki
497i

Górowo Iławeckie
Górowo Iławeckie
ul. F. Chopina 21/1
11-220 Górowo Iławeckie

3039/6
OL1Y/00002887/5
1936
(udział 564/1000)

samodzielny lokal mieszkalny 
w budynku dwurodzinnym, 
zasiedlony; budynek 
gospodarczy

4. Górowo Iławeckie 
Borki 
497i

Górowo Iławeckie
Górowo Iławeckie
ul. F. Chopina 21/2
11-220 Górowo Iławeckie

3039/6
OL1Y/00002887/5
1936
(udział 436/1000)

samodzielny lokal mieszkalny 
w budynku dwurodzinnym, 
zasiedlony; budynek 
gospodarczy

Zatwierdzam:

Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

ZASTĘPCA DYREKTORA GENERALNEGO 
DS. GOSPODARKI LEŚNEJ

mgr inż. Jan Szramka

Warszawa, 7 marca 2014 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Olsztyn
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Lp.
Nazwa nadleśnictwa,

obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu 
ewidencyjnego,

gmina,
adres nieruchomości

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,

pow. działki (m2)

Rodzaj zabudowy
i sposób zagospodarowania

1. Łopuchówko
Łopuchówko
133f, d01

Głęboczek
Murowana Goślina
Głęboczek 8
62-095 Murowana Goślina

216/1
PO1P/00149678/3
897

budynek mieszkalny, 
jednorodzinny, pustostan

2. Łopuchówko
Biedrusko
124n

Biedrusko
Suchy Las
Janowo nr 1 m. 1
62-003 Biedrusko

432/1
PO1P/00220596/6
3727
(udział 15293/47998)

samodzielny lokal mieszkalny 
w budynku trzyrodzinnym, 
pustostan

3. Syców
Bralin
30i01

Rogaszyce
Ostrzeszów
Rogaszyce 235
56-500 Ostrzeszów

1383/2
KZ1O/00044579/1
1975

budynek mieszkalny 
jednorodzinny, zasiedlony; 
budynek gospodarczy

4. Turek
Turek
150c (cz.)

Obrębizna
Turek
Obrębizna 2/3
62-700 Turek

5150/43
KN1T/00029249/5
400

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

5. Turek
Turek
150c (cz.)

Obrębizna
Turek
Obrębizna 2/4
62-700 Turek

5150/42
KN1T/00029249/5
407

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

Zatwierdzam:

Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

ZASTĘPCA DYREKTORA GENERALNEGO 
DS. GOSPODARKI LEŚNEJ

mgr inż. Jan Szramka
Warszawa, 24 marca 2014 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Poznań

Lp.
Nazwa nadleśnictwa,

obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu 
ewidencyjnego,

gmina,
adres nieruchomości

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,

pow. działki (m2)

Rodzaj zabudowy
i sposób zagospodarowania

1. Barlinek
Barlinek
760d

Niesporowice
Pełczyce
Niesporowice 11
73-260 Pełczyce

133/9
SZ1C/00026797/8
1989

budynek mieszkalny, 
jednorodzinny, pustostan; 
budynek gospodarczy, garaż

2. Międzychód
Gorzyń
310f

Bielsko
Międzychód
Zielona Chojna 2/2
64-400 Międzychód

310/7
PO2A/00038959/8
731

budynek mieszkalny, 
jednorodzinny w zabudowie, 
pustostan; budynek 
gospodarczy

Zatwierdzam:

Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

ZASTĘPCA DYREKTORA GENERALNEGO 
DS. GOSPODARKI LEŚNEJ

mgr inż. Jan Szramka
Warszawa, 7 marca 2014 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Szczecin
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Lp.
Nazwa nadleśnictwa,

obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu 
ewidencyjnego,

gmina,
adres nieruchomości

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,

pow. działki (m2)

Rodzaj zabudowy
i sposób zagospodarowania

1. Głusko
Głusko
314 o99

Głusko
Dobiegniew
Głusko 23
66-520 Dobiegniew

321/6
GW1K/00020807/1
2061

budynek mieszkalny, 
jednorodzinny, zasiedlony; 
budynek gospodarczy

2. Drawno
Drawno
172d01

Barnimie
Drawno
Borowiec 4B
73-220 Drawno

172/6
SZ1C/00024840/1
893

budynek mieszkalny, 
jednorodzinny, zasiedlony; 
budynek gospodarczy

3. Drawno
Drawno
172 l

Barnimie
Drawno
Borowiec 4A
73-220 Drawno

172/7
SZ1C/00024840/1
1059

budynek mieszkalny, 
jednorodzinny, zasiedlony; 
budynek gospodarczy

4. Trzebież
Trzebież
534cx

Zalesie
Police
Zalesie 7
72-004 Tanowo

534/4
SZ2S/00014989/6
1568

budynek mieszkalny, 
jednorodzinny, zasiedlony; 
wiata na drewno

5. Kliniska
Kliniska
822c

Niedźwiedź
Kobylanka
Niedźwiedź 23
73-108 Kobylanka

822/2
SZ1T/00104955/1
2100

budynek mieszkalny, 
jednorodzinny, zasiedlony; 
przydomowa 
oczyszczalnia ścieków

6. Choszczno
Choszczno
359 l, m, n, ~c

Dolice
Dolice
ul. Ogrodowa 40D/5
73-115 Dolice

690/39; 690/40; 690/41; 
690/44
SZ2T/00026704/3
3400; 2300; 1600; 2600
(udział 231/10000)

samodzielny lokal mieszkalny 
w budynku wielorodzinnym 
wraz z przynależnościami, 
pustostan

7. Sulęcin
Sulęcin
136g

Smogóry
Ośno Lubuskie
Smogóry 64A/6
69-220 Ośno Lubuskie

169/19
GW1U/00020578/5
2820
(udział 690/10000)

samodzielny lokal mieszkalny 
w budynku wielorodzinnym, 
pustostan

8. Resko
Resko-Zachód
195Am01

Miłogoszcz
Resko
Miłogoszcz 1/3
72-315 Resko

195/20
SZ1L/00020621/1
2885
(udział 785/10000)

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

9. Resko
Resko-Zachód
195Am01

Miłogoszcz
Resko
Miłogoszcz 1/4
72-315 Resko

195/20
SZ1L/00020621/1
2885
(udział 831/10000)

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

10. Resko
Resko-Zachód
195Am01

Miłogoszcz
Resko
Miłogoszcz 1/5
72-315 Resko

195/20
SZ1L/00020621/1
2885
(udział 1316/10000)

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

11. Resko
Resko-Zachód
195Am01

Miłogoszcz
Resko
Miłogoszcz 1/6
72-315 Resko

195/20
SZ1L/00020621/1
2885
(udział 1314/10000)

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

12. Resko
Resko-Zachód
195Am01

Miłogoszcz
Resko
Miłogoszcz 1/8
72-315 Resko

195/20
SZ1L/00020621/1
2885
(udział 915/10000)

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

Dokończenie tabeli na str. 28

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Szczecin
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Lp.
Nazwa nadleśnictwa,

obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu 
ewidencyjnego,

gmina,
adres nieruchomości

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,

pow. działki (m2)

Rodzaj zabudowy
i sposób zagospodarowania

13. Resko
Resko-Zachód
195Am01

Miłogoszcz
Resko
Miłogoszcz 1/10
72-315 Resko

195/20
SZ1L/00020621/1
2885
(udział 1063/10000)

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

14. Łobez
Łobez
382g

Zagórzyce
Łobez
Zagórzyce 4/1
73-150 Łobez

382/5
SZ1L/00013513/9
2652
(udział 4872/10000)

samodzielny lokal mieszkalny 
w budynku dwurodzinnym, 
pustostan; 
budynek gospodarczy

15. Łobez
Łobez
382g

Zagórzyce
Łobez
Zagórzyce 4/2
73-150 Łobez

382/5
SZ1L/00013513/9
2652
(udział 5128/10000)

samodzielny lokal mieszkalny 
w budynku dwurodzinnym, 
pustostan; 
budynek gospodarczy

Zatwierdzam:

Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

ZASTĘPCA DYREKTORA GENERALNEGO 
DS. GOSPODARKI LEŚNEJ

mgr inż. Jan Szramka

Warszawa, 20 marca 2014 r.

Dokonczenie 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

1. Lutówko
Lutówko
21n, o

Doręgowice
Chojnice
Kamionka 2
89-620 Chojnice

312
SL1C/00036313/2
2390

76/2
SL1C/00037416/1
450

budynek mieszkalny, 
jednorodzinny, zasiedlony; 
budynek gospodarczy, wiata

2. Trzebciny
Sarnia Góra
113p, o01

Laski
Śliwice
Laski 28
89-530 Śliwice

479
BY1T/00027204/9
2369

budynek mieszkalny, 
dwurodzinny, zasiedlony; 
trzy budynki gospodarcze

Zatwierdzam:

Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

ZASTĘPCA DYREKTORA GENERALNEGO 
DS. GOSPODARKI LEŚNEJ

mgr inż. Jan Szramka
Warszawa, 20 marca 2014 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Toruń
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Lp.
Nazwa nadleśnictwa,

obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu 
ewidencyjnego,

gmina,
adres nieruchomości

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,

pow. działki (m2)

Rodzaj zabudowy
i sposób zagospodarowania

1. Sokołów
Sokołów
304b01

Bielany-Wąsy
Bielany
Bielany-Wąsy 26
08-311 Bielany-Wąsy

52/1
SI1P/00031926/1
1288

budynek mieszkalny, 
jednorodzinny, zasiedlony; 
budynek gospodarczy

2. Sokołów
Sokołów
230f01

Wyrąb
Sokołów Podlaski
Wyrąb 1
08-300 Wyrąb

245/1
SI1P/00030199/8
894

budynek mieszkalny, 
jednorodzinny, zasiedlony

3. Pułtusk
Lemany
319h (cz.)

Wielątki Folwark
Rząśnik
Wielątki Folwark 1
07-206 Rząśnik

161/1
OS1W/00046085/0
1694

budynek mieszkalny, 
jednorodzinny, zasiedlony; 
budynek gospodarczy

4. Garwolin
Podzamcze
158i (cz.)

Pogorzelec
Maciejowice
Leonów 18
08-480 Maciejowice

934/2
SI1G/00058140/3
1021

budynek mieszkalny, 
jednorodzinny, pustostan

Zatwierdzam:

Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

ZASTĘPCA DYREKTORA GENERALNEGO 
DS. GOSPODARKI LEŚNEJ

mgr inż. Jan Szramka

Warszawa, 7 marca 2014 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Warszawa

Lp.
Nazwa nadleśnictwa,

obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu 
ewidencyjnego,

gmina,
adres nieruchomości

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,

pow. działki (m2)

Rodzaj zabudowy
i sposób zagospodarowania

1. Szklarska Poręba
Piechowice
349b01

0008
Szklarska Poręba
ul. Jana Kasprowicza 45
58-580 Szklarska Poręba

397/4
JG1J/00050440/9
436

budynek mieszkalny, 
jednorodzinny, zasiedlony

2. Szklarska Poręba
Piechowice
349h

0008
Szklarska Poręba
ul. Jana Kasprowicza 47
58-580 Szklarska Poręba

397/5
JG1J/00050440/9
1262

budynek 
mieszkalno-gospodarczy, 
jednorodzinny, zasiedlony; 
budynek gospodarczy

3. Szklarska Poręba
Piechowice
179p

0003
Piechowice
ul. Aleksandra Zawadzkiego 
24
58-573 Piechowice

356/179
JG1J/00051350/8
977

budynek mieszkalny 
jednorodzinny, zasiedlony; 
budynek gospodarczy

4. Bystrzyca Kłodzka
Pokrzywno
66i

Pokrzywno Lasy
Bystrzyca Kłodzka
Pokrzywno 9
57-320 Polanica Zdrój

194/3
SW1K/00094893/1
4300

trzy lokale mieszkalne  
w budynku trzyrodzinnym, 
zasiedlone; sześć budynków 
gospodarczych

5. Wołów
Dębno
160gx

Dębno
Wołów
Dębno 29/1
56-100 Wołów

613
WR1L/00037048/7
5179
(udział 550/10000)

samodzielny lokal mieszkalny 
w budynku wielorodzinnym, 
zasiedlony

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Wrocław

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

6. Świeradów
Świeradów
213x (cz.)

Świeradów-Zdrój
Świeradów-Zdrój
ul. Wilcza 2 
59-850 Świeradów-Zdrój

48/213
JG1S/00021591/8
1176

dwa lokale mieszkalne  
w budynku dwurodzinnym, 
zasiedlone

7. Świeradów
Lubań Śląski
259dx, fx

Olszyna
Olszyna
ul. 3 Maja 12
59-830 Olszyna

1288/259
JG1L/00026390/8
1700

dwa lokale mieszkalne  
w budynku dwurodzinnym, 
zasiedlone

Zatwierdzam:

Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

ZASTĘPCA DYREKTORA GENERALNEGO 
DS. GOSPODARKI LEŚNEJ

mgr inż. Jan Szramka
Warszawa,  24 lutego 2014 r.

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. Bystrzyca Kłodzka
Bystrzyca Kłodzka
292h01, c01

Żelazno
Kłodzko
Żelazno 42 m. 2
57-300 Kłodzko

820/1
SW1K/00051029/0
3100 
(udział 46/100)

samodzielny 
lokal mieszkalny 
wraz z przynależnościami 
w budynku dwurodzinnym, 
pustostan; pomieszczenie 
w budynku gospodarczym

Zatwierdzam:

Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

ZASTĘPCA DYREKTORA GENERALNEGO 
DS. GOSPODARKI LEŚNEJ

mgr inż. Jan Szramka
Warszawa, 20 marca 2014 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Wrocław
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Lp.
Nazwa nadleśnictwa,

obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu 
ewidencyjnego,

gmina,
adres nieruchomości

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,

pow. działki (m2)

Rodzaj zabudowy
i sposób zagospodarowania

1. Torzym
Gądków Wielki
198ax, z

Dębrznica
Torzym
Dębrznica 3/4
66-235 Torzym

7198/9; 7198/8
GW1U/00019578/5
1475; 25
(udział 37/100)

7198/4
GW1U/00019581/9
446
(udział 25/100)

samodzielny lokal mieszkalny 
w budynku czterorodzinnym, 
zasiedlony; pomieszczenie 
w budynku gospodarczym, 
szambo, udział w studni

2. Torzym
Torzym
144Ap, 
      w (cz.),
      x (cz.)

Torzym
Torzym
Osiedle Lecha 18/8
66-235 Torzym

707/5; 707/40; 707/60
GW1U/00020238/0
993; 18; 32
(udział 32/1000)

samodzielny lokal mieszkalny 
w budynku wielorodzinnym, 
zasiedlony; pomieszczenie 
gospodarcze w budynku 
wielosegmentowym, 
boks garażowy w budynku 
wielosegmentowym

Zatwierdzam:

Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

ZASTĘPCA DYREKTORA GENERALNEGO 
DS. GOSPODARKI LEŚNEJ

mgr inż. Jan Szramka
Warszawa, 7 marca 2014 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Zielona Góra

Lp.
Nazwa nadleśnictwa,

obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu 
ewidencyjnego,

gmina,
adres nieruchomości

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,

pow. działki (m2)

Rodzaj zabudowy
i sposób zagospodarowania

1. Babimost
Kargowa
179c (cz.)

Wojnowo
Kargowa
Przeszkoda 9/2
66-120 Kargowa

179/10
ZG2S/00030720/8
1756 
(udział 55/100)

samodzielny 
lokal mieszkalny 
w budynku dwurodzinnym, 
pustostan;
sześć pomieszczeń 
w budynku gospodarczym.

2. Krosno
Krosno
189j 01

Osiecznica
Krosno Odrzańskie
Osiecznica,
ul. Krośnieńska 44/4
66-600 Krosno Odrzańskie

189/16
ZG1K/00031494/7
2360
(udział 217/1000)

samodzielny 
lokal mieszkalny 
w budynku czterorodzinnym, 
zasiedlony; pomieszczenie 
w budynku gospodarczym.

3. Lubsko
Brody
24j (cz.)

Jeziory Wysokie
Brody
Jeziory Wysokie 21
68-343 Brody

941/6
ZG1R/00036467/0
1877

budynek mieszkalny, 
jednorodzinny, zasiedlony;
budynek gospodarczy.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Zielona Góra

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

4. Wolsztyn
Obra
5c

Stara Dąbrowa
Wolsztyn
Stara Dąbrowa, Leśniczówka 1
64-200 Wolsztyn

442/1
PO1E/00036115/3
1473

budynek mieszkalny, 
jednorodzinny, zasiedlony;
stodoła drewniana, 
szopa drewniana, 
dwa budynki gospodarcze,
wc wolnostojące

5. Wolsztyn
Wolsztyn
146n, m

Gościeszyn
Wolsztyn
Gościeszyn, Leśnictwo 3/1
64-200 Wolsztyn

1037/1
PO1E/00045532/8
4129 
(udział 12/100)

1037/2
PO1E/00045531/1
356 
(udział 12/100)

samodzielny lokal mieszkalny 
w budynku czterorodzinnym, 
pustostan;
cztery pomieszczenia
w budynku gospodarczym,
dwa zbiorniki bezodpływowe,
sieć kanalizacyjna, 
dwie obudowy kubłów 
na śmieci, ogrodzenie 
drewniane, zestaw 
do uzdatniania wody,
droga dojazdowa

Zatwierdzam:

Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

ZASTĘPCA DYREKTORA GENERALNEGO 
DS. GOSPODARKI LEŚNEJ

mgr inż. Jan Szramka

Warszawa, 20 marca 2014 r.
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NIERUCHOMOŚCI ZBYWANE I NABYWANE
przez Skarb Państwa – Lasy Państwowe

Data zgody
na zamianę

Nieruchomość zbywana przez Lasy Państwowe

adres leśny adres administracyjny kategoria użytku powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

13.02.2014 r. 01-22-2-03-1101B-hx-99 20-09-022-0005-1294/2 Dr 0,02 2,00

Razem 0,02 2,00

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Białystok
Nadleśnictwo Pomorze

Nadleśnictwo Pomorze informuje o zamiarze przeprowadzenia transakcji zamiany nieruchomości między Nadleśnictwem Pomorze  
a Starostwem Powiatowym w Sejnach na podstawie przepisów art. 38e ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r. (Dz. U. 2011 r. Nr 12, 
poz. 59 z późn. zm.), zgodnie z Ramowymi wytycznymi w sprawie zamiany lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się  
w zarządzie Lasów Państwowych (zn. spr. ZS-D-2141-11-2/12) z dnia 12 grudnia 2012 r.

Informacja o zamiarze transakcji zamiany nieruchomości z dnia 5 marca 2014 r.

Nieruchomość nabywana przez Lasy Państwowe

właściciel adres administracyjny kategoria użytku powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

Powiat Sejneński 20-09-022-0005-612/5 Ls 0,01 2,00

Razem 0,01 2,00

   
Nadleśniczy

mgr inż. Ryszard Karczewski
Pomorze, 5 marca 2014 r.

Data zgody
na zamianę

Nieruchomość zbywana przez Lasy Państwowe

adres leśny adres administracyjny kategoria użytku powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

13.02.2013 r.
ZS-21411-5/13 10-14-1-05-396-w-00 32-14-102-0022-396/4

RVI 0,24
64 800,00

ŁIV 0,13

Razem 0,37 64 8000,00

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Szczecin
Nadleśnictwo Kliniska

Zgodnie z Wytycznymi w sprawie zamian lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów  Państwowych, 
będących w zasięgu terytorialnego działania Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie, stanowiącymi załącznik do pisma 
RDLP w Szczecinie z dnia 15 stycznia 2013 r., znak spr.: ZZ-210-1/13, w sprawie zamian dokonywanych na podstawie art. 38e ustawy z 
dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 ze zm.), uwzględniając zgodę dyrektora Regionalnej Dyrekcji 
Lasów Państwowych w Szczecinie z dnia 13 lutego 2014 r., znak ZS-21411-5/13, informuje o zamiarze dokonania transakcji zamiany 
następujących nieruchomości gruntowych:

Informacja o zamiarze transakcji zamiany z dnia 21 lutego 2014 r.

Dokończenie na str. 34
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Nieruchomość nabywana przez Lasy Państwowe

właściciel adres administracyjny kategoria użytku powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

Gmina Stargard Szczeciński,
Rynek Staromiejski 5,
Stargard Szczeciński

32-14-102-0021-266
RV 0,18

19 550,00
ŁV 0,11

32-14-102-0021-156 LsV 0,50 43 750,00

Razem 63 300,00 

   
                                                                                                 Nadleśniczy

                                                                              inż. Ryszard Brygman

Pucko, 21 lutego 2014 r.                                                               

Dokończenie ze str. 33

Data zgody
na zamianę

Nieruchomość zbywana przez Lasy Państwowe

adres leśny adres administracyjny kategoria użytku powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

17.12.2013 r. 14-09-1-02-164-k-00 08-12-015-0007-3153/8 Ls 0,5990 221 800,00

Razem 0,5990 221 800,00

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Zielona Góra
Nadleśnictwo Sława Śląska

Zgodnie z Ramowymi wytycznymi w sprawie zamian lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów 
Państwowych, stanowiącymi załącznik do pisma RDLP w Zielonej Górze z dnia 21 grudnia 2012 r., znak spr.: ZU-214-11/12, Nadleśnictwo 
Sława Śląska zamieszcza sprostowanie treści informacji z dnia 31 grudnia 2013 r., opublikowanej w „Biuletynie Informacyjnym Lasów 
Państwowych” nr 2 (254) z roku 2014, o zamiarze przeprowadzenia transakcji zamiany nieruchomości w trybie art. 38e ustawy o lasach.

Nieruchomość nabywana przez Lasy Państwowe

właściciel adres administracyjny kategoria użytku powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

Firma DEV-MED Koch Spółka Jawna 
z siedzibą we Wrocławiu 08-12-015-0018-719/4 Ls 5,05

222 500,00
Firma DEV-MED Koch Spółka Jawna 

z siedzibą we Wrocławiu 08-12-015-0018-719/3 Ls 5,05

Razem 10,10 222 500,00

   
Nadleśniczy

mgr inż. Wiesław Daszkiewicz
Sława, 17 marca 2014 r.
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OGŁOSZENIA

***

Nadleśnictwo Nowa Dęba (RDLP Lublin) informuje, że na 
terenie leśnictwa Krawce (adres leśny – 0503103) zostały 
zerwane z odebranego drewna i skradzione 102 płytki do 
numerowania drewna o numerach: 1384–1389, 1391–1394, 
1396, 1397, 1399, 1400, 1403, 1404, 1406–1409, 1426, 1429, 
1431, 1433, 1434, 1436–1438, 1441, 1443–1446, 1455,  
1460–1462, 1465–1468, 1470, 1471, 1473–1475, 1477–1481, 
1484–1498, 1500–1506, 1531, 1533, 1535, 1540–1542,  
1546–1548, 1551, 14822, 14823, 14825, 14829–14844.

W wypadku ujawnienia zaginionych płytek prosimy  
o ich konfiskatę i przekazanie do Nadleśnictwa Nowa Dęba.

Nadleśniczy
Nadleśnictwa Nowa Dęba
mgr inż. Wacław Pietrzak

Nowa Dęba, 25 marca 2014 r.
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NOTATKI



CENNIK REKLAM
Obowiązuje od 1 stycznia 2014 roku

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

„Głos Lasu”

„Echa Leśne”

„Biuletyn Informacyjny LP”
Wymiar pisma: 205 x 285 plus spady po 5 mm

Wymiar pisma: 210 x 255 plus spady po 5 mm

Rodzaj ogłoszenia Miejsce
Cena 

zł netto
+ 23% VAT

Cała kolumna 
IV strona  okładki 4200
wewnątrz numeru 3500

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 3500

Wkładki dostarczone przez zamawiajacego*) 0,60 zł za szt.

Rodzaj reklamy Miejsce
Cena

zł netto
+ 23% VAT

Cała kolumna
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 3500

Wkładki dostarczone przez zamawiającego*) 0,60 zł za szt..

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

Rodzaj reklamy Miejsce
Cena

zł netto
+ 23% VAT

Cała kolumna  
205 x 285
Wymiar zadruku kolumny 
190 x 250

II i III strona okładki 2000
IV strona okładki 2500
wewnątrz numeru 1800

1/2 kolumny 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

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

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

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

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.
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