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AKTY NORMATYWNE DYREKTORA GENERALNEGO
LASÓW PAŃSTWOWYCH

ZARZĄDZENIA DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
(od 19 maja 2014 r. do 18 czerwca 2014 r.)

l Zarządzenie nr 34 z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie określenia i wprowadzenia zmian w zasięgu terytorialnym nadleśnictw Bytów  
i Łupawa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku (ER-0151-3/14) 

l Zarządzenie nr 35 z dnia 23 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia programu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe 
pt. „Aktywne udostępnianie lasu na rok 2014” oraz zasad jego realizacji jako wspólnego przedsięwzięcia jednostek organizacyjnych 
Lasów Państwowych w zakresie wytwarzania infrastruktury technicznej niezbędnej do prowadzenia gospodarki leśnej  
(ZO-735-2-13/14)

l Zarządzenie nr 36 z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie zasad sporządzania szacunków brakarskich (GM-900-3/2014)

l Zarządzenie nr  37 z dnia 18  czerwca 2014 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. opracowania wytycznych monitorowania 
realizacji projektów środowiskowych z wykorzystaniem SILP (OU-364-14/14)

l Zarządzenie nr 38 z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie dopuszczenia do wykorzystania w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwo-
wych „Wytycznych w sprawie zasad ustalania wysokości stawki czynszu za korzystanie z lokali mieszkalnych Państwowego Gospodar-
stwa Leśnego Lasy Państwowe” (OF-1-1710-9-2/14)

DECYZJE DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
(od 15 maja 2014 r. do 20 maja 2014 r.)

l Decyzja nr 20 z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie powołania Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Puszcza 
Notecka” na okres czerwiec 2014 – maj 2019 (ZO-731-14 /14)
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ZARZĄDZENIE NR 34
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 19 maja 2014 r.

w sprawie określenia i wprowadzenia zmian w zasięgu terytorialnym
nadleśnictw Bytów i Łupawa

Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku

ER-0151-3/14

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, 
oraz zgodnie z Zarządzeniem nr 9 Dyrektora Generalnego Lasów 
Państwowych z dnia 3 marca 2014 r. w sprawie określania zasięgu 
terytorialnego, przebiegu granic oraz nazw nadleśnictw, zarządza 
się, co następuje:

§ 1
Z dniem 1 stycznia 2015 r. wprowadza się zmiany w zasięgach 

terytorialnych nadleśnictw Bytów i Łupawa polegające na wyłącze-
niu z Nadleśnictwa Bytów obszarów obrębów ewidencyjnych 
Czarna Dąbrówka, Jerzkowice, Kleszczyniec, Kłosy, Łupawsko 
(część), Mydlita, Nożyno (część), Otnoga, Rokity, Brzezinka, 
Ossowskie, Jasień (część), gminy Czarna Dąbrówka oraz wyłącze-
niu obrębu ewidencyjnego Nowa Wieś, gminy Parchowo, powiatu 
bytowskiego i włączeniu tych obszarów do Nadleśnictwa Łupawa.

§ 2
W związku ze zmianami określonymi w § 1 zasięg terytorialny 

nw. nadleśnictw będzie wynosił:
– Nadleśnictwo Bytów – 469,10 km2,
– Nadleśnictwo Łupawa – 381,91 km2.

§ 3
1. Określa się zasięg terytorialny ww. nadleśnictw zgodnie z załącz-

nikiem do niniejszego zarządzenia.
2. Grunty będące w zarządzie PGL LP zostaną przekazane proto-

kołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez kierowników  
ww. jednostek.

§ 4
Tracą moc wcześniejsze zarządzenia i decyzje Dyrektora Gene-

ralnego Lasów Państwowych w części dotyczącej określenia lub 
wprowadzenia zmian w zasięgach terytorialnych nadleśnictw Bytów 
i Łupawa.

§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH

 mgr inż. Adam Wasiak

Załącznik do Zarządzenia nr  34     
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych

z dnia 19 maja 2014 r.

ZASIĘG TERYTORIALNY 
Nadleśnictwa Bytów

Nazwa
nadleśnictwa

Województwo, 
powiat, 
gmina

Obręb ewidencyjny  
(lub jego część)

Bytów
(11-03)

pomorskie
bytowski
Borzytuchom Borzytuchom, Chotkowo, Dąbrówka Bytowska, Jutrzenka, Krosnowo, Niedarzyno, 

Osieki, Kamieńczyn, Struszewo
bytowski
Bytów Dąbie, Gostkowo, Grzmiąca, Świątkowo, Mądrzechowo, Mokrzyń, Pomysk Wielki, 

Rzepnica, Udorpie, Ząbinowice, Pomysk Mały
bytowski
Kołczygłowy Gałęźnia Mała – cz., Gałęźnia Wielka – cz., Krępnica
bytowski
Tuchomie Modrzejewo – cz., Tągowie – cz., Tuchomie – cz., Tuchomko – cz.
bytowski
Bytów – Miasto 99, 100, 104, 105

Dokończenie załącznika na str. 4
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Nazwa
nadleśnictwa

Województwo, 
powiat, 
gmina

Obręb ewidencyjny  
(lub jego część)

Bytów
(11-03)

bytowski
Parchowo Gołczewo – cz., Jeleńcz – cz., Nakla – cz., Żukówko
bytowski
Studzienice Czarna Dąbrowa, Łąkie, Osława Dąbrowa, Półczno, Rabacino, Sominy, Studzienice, 

Ugoszcz
bytowski
Czarna Dąbrówka Łupawsko – cz., Nożyno – cz., Unichowo, Kartkowo, Jasień – cz.
słupski
Dębnica Kaszubska Gałęzowo, Niepoględzie

 Zasięg terytorialny nadleśnictwa – 469,10 km2

ZASIĘG TERYTORIALNY 
Nadleśnictwa Łupawa

Nazwa
nadleśnictwa

Województwo, 
powiat, 
gmina

Obręb ewidencyjny  
(lub jego część)

Łupawa
(11-11)

pomorskie
bytowski
Czarna Dąbrówka Brzezinka, Czarna Dąbrówka, Święchowo, Jasień – cz., Jerzkowice, Karwno, 

Kleszczyniec, Kłosy, Kozy – cz., Łupawsko – cz., Mikorowo – cz., 
Mikorowo-Leśnictwo, Nożynko – cz., Mydlita – cz., Nożyno – cz., Osowskie, 
Otnoga – cz., Podkomorzyce, Rokity – cz., Unichowo – cz., Wargowo

bytowski
Parchowo Nowa Wieś – cz.
słupski
Damnica Domaradz – cz.
słupski
Dębnica Kaszubska Budowo – cz., Dębnica Kaszubska – cz., Dobieszewo – cz., Gałęzów – cz., Jawory, 

Kotowo, Łabiszewo – cz., Motarzyno, Ochodza – cz., Podole Małe, Żarkowo, Dobra, 
Gogolewko, Gogolewo

słupski
Potęgowo Chlewnica – cz., Darżyno – cz., Dąbrówno, Grąbkowo, Karżnica – cz., Łupawa, 

Malczkówko, Nowa Dąbrowa – cz., Poganice – cz., Warcimino – cz., Wieliszewo, 
Żochowo – cz., Żychlin – cz.

Zasięg terytorialny nadleśnictwa – 381,91 km2

Dokończenie załącznika ze str. 3
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ZARZĄDZENIE NR 35
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 23 maja 2014 r.
 

w sprawie wprowadzenia programu Państwowego Gospodarstwa Leśnego 
Lasy Państwowe pt. „Aktywne udostępnianie lasu na rok 2014” 

oraz zasad jego realizacji jako wspólnego przedsięwzięcia jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych w zakresie 
wytwarzania infrastruktury technicznej niezbędnej do prowadzenia gospodarki leśnej

ZO-735-2-13/14

Na podstawie § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego 
Lasy Państwowe1, w wykonaniu zadań wynikających z obowiązków 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, określonych w art. 
33 ust. 1 i 3 pkt 3 i pkt 8 oraz art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 28 wrześ- 
nia 1991 r. o lasach2, zwanej dalej ustawą o lasach, mając na 
względzie, że:

1) art. 1 ustawy o lasach3 nakłada na Lasy Państwowe 
obowiązek prowadzenia działalności leśnej w zespoleniu 
oraz w zintegrowaniu z pozostałą gospodarką narodową;

2) gospodarka leśna obejmuje również realizację pozaproduk-
cyjnych funkcji lasu (stosownie do brzmienia art. 6 ust. 1 pkt 1 
ustawy o lasach);

3) trwale zrównoważona gospodarka leśna powinna zmierzać 
do zachowania wszystkich ochronnych, gospodarczych i 
socjalnych funkcji lasu (stosownie do brzmienia art. 6 ust. 1 
pkt 1a ustawy o lasach);

4) lasem jest w szczególności grunt, związany z gospodarką 
leśną, wykorzystywany na parkingi leśne i urządzenia tury-
styczne (stosownie do brzmienia art. 3 pkt 2) ustawy o 
lasach);

5) lasy stanowiące własność Skarbu Państwa (…) są udostęp-
niane dla ludności (stosownie do brzmienia art. 26 ust. 1 
ustawy o lasach);

6) lasy państwowe stanowią strategiczny zasób naturalny kraju 
(stosownie do art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o zacho-
waniu narodowego charakteru strategicznych zasobów natu-
ralnych kraju – Dz. U. z 2001 r. Nr 97, poz. 1051; z 2003 r.  
Nr 113, poz. 1068); 

7) środki związane z funduszem leśnym mogą być przeznaczane 
na tworzenie infrastruktury niezbędnej do prowadzenia gospo-
darki leśnej oraz na realizację wspólnych przedsięwzięć jedno-
stek organizacyjnych Lasów Państwowych, w szczególności w 
zakresie gospodarki leśnej (stosownie do brzmienia art. 58 
ust. 2 pkt 3 oraz art. 58 ust. 2 pkt 1 ustawy o lasach);

8) w Polityce Leśnej Państwa przyjętej przez Radę Ministrów w 
dniu 22 kwietnia 1997 r.:
a) została postawiona m.in. teza, że „Ważnym zadaniem 

wielofunkcyjnej gospodarki leśnej jest łagodzenie i unikanie 
konfliktów między różnymi funkcjami lasów a wyzwalanie 
ich komplementarnego charakteru”, 

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

2 Art. 33 ust. 3 pkt 3 ustawy o lasach (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59; z 2011 r. Nr 34, poz. 170, Nr 106, poz. 622, Nr 224, poz. 1337) stanowi, że Dyrektor Generalny 
Lasów Państwowych inicjuje, organizuje oraz koordynuje przedsięwzięcia na rzecz ochrony lasów, racjonalnej gospodarki leśnej i rozwoju leśnictwa; art. 33 ust. 3 pkt 8 
ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych organizuje wspólne przedsięwzięcia jednostek organizacyjnych 
Lasów Państwowych; art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach stanowi, że środkami funduszu leśnego dysponuje Dyrektor Generalny Lasów 
Państwowych.

3 Art. 1 ustawy o lasach stanowi, że „ustawa określa zasady zachowania, ochrony i powiększania zasobów leśnych oraz zasady gospodarki leśnej w powiązaniu z 
innymi elementami środowiska i z gospodarką narodową”.

b) do rangi jednego z uwarunkowań polityki leśnej państwa 
została wyniesiona konieczność „zrównoważenia wzra-
stających oczekiwań społeczeństwa wobec lasów i jego 
funkcji poziomem wiedzy tegoż społeczeństwa o gospo-
darce leśnej i jej przyrodniczych podstawach”,

c) określono, że „nadrzędnym celem polityki leśnej jest 
wyznaczenie kompleksu działań kształtujących stosunek 
człowieka do lasu, zmierzających do zachowania w zmie-
niającej się rzeczywistości przyrodniczej i społeczno-
-gospodarczej warunków do trwałej w nieograniczonej 
perspektywie czasowej wielofunkcyjności lasów, ich 
wszechstronnej użyteczności i ochrony oraz roli w kształ-
towaniu środowiska przyrodniczego, zgodnie z obecnymi 
i przyszłymi oczekiwaniami społeczeństwa”, osiąganie 
zaś polityki leśnej państwa powinno następować m.in. 
poprzez „budowę mechanizmów prawnych i  finansowych 
zachęcających właścicieli i zarządców lasu do stałego 
inwestowania i do ochrony dobra ogólnospołecznego w 
lasach”,

d) określono, że w realizacji polityki leśnej państwa będą 
podejmowane m.in. działania, wzmacniające funkcje lasów, 
zwłaszcza lasów publicznych, obejmujące „specjalistyczne 
zagospodarowanie lasów o szczególnie określonych funk-
cjach społecznych (parki narodowe i krajobrazowe, lasy 
podmiejskie, rejony intensywnej rekreacji i turystyki, lasy 
doświadczalne), którego sposób złagodzi potencjalne 
konflikty z pozostałymi funkcjami tych lasów i funkcjami 
lasów przyległych”,

zarządzam, co następuje:

§ 1
1. Wprowadzam do realizacji program PGL LP pt. „Aktywne 

udostępnianie lasu na rok 2014”, zwany dalej programem. 
2. Program będzie realizowany w 2014 roku jako wspólne przed-

sięwzięcie jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych w 
zakresie tworzenia infrastruktury technicznej, niezbędnej do 
prowadzenia gospodarki leśnej, z wykorzystaniem środków 
własnych nadleśnictw oraz przy możliwym współfinansowaniu 
ze środków funduszu leśnego.
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3. Program może być realizowany także jako wspólne przedsię-
wzięcie Lasów Państwowych oraz instytucji sektora finansów 
publicznych, w tym przede wszystkim samorządów terytorial-
nych. Przy należytym uzasadnieniu kooperantami Lasów 
Państwowych w realizacji programu mogą być podmioty prawa 
prywatnego (podmioty sektora przedsiębiorstw).

4. Realizacja programu może być finansowana również  środkami 
zewnętrznymi. 

§ 2
Celem programu jest:

1. Zapewnienie społeczeństwu, w związku z realizacją przez Lasy 
Państwowe pozaprodukcyjnych funkcji lasu w ramach trwale 
zrównoważonej gospodarki leśnej, możliwości wypoczynku, 
rekreacji, uprawiania turystyki oraz krajoznawstwa z wykorzysta-
niem lasów Skarbu Państwa oraz ich otoczenia poprzez pokrycie 
terenu Polski siecią m.in. parkingów leśnych i miejsc postoju 
pojazdów.

2. Wzrost efektywności edukacji leśnej społeczeństwa oraz promocji 
polskiego modelu leśnictwa, w tym promocji Lasów Państwo-
wych, poprzez wykorzystanie do tej działalności sieci parkingów i 
miejsc postoju pojazdów, o których mowa w pkt 1.

3. Urzeczywistnianie misji Lasów Państwowych w tym zakresie, w 
jakim wiąże się ona z przyczynianiem się Lasów Państwowych 
(także w kooperacji z organami i instytucjami lokalnymi i powin-
ności publicznych) do rozwoju terenów niezurbanizowanych, a 
tym samym do zmniejszania bezrobocia na tych terenach. 

4. Ograniczenie antropopresji poprzez ukierunkowanie ruchu tury-
stycznego na obszarach leśnych w celu przeciwdziałania zagro-
żeniu trwałości i ciągłości funkcjonowania lasu.

§ 3
Zasady realizacji, w tym m.in. planowania i rozliczania zadań  

w ramach programu, ustala załącznik do niniejszego zarządzenia 
pt. Program „Aktywne udostępnianie lasu na rok 2014”.

§ 4
Nadleśnictwom tworzącym parkingi leśne oraz miejsca postoju 

pojazdów poza wspólnym przedsięwzięciem, o którym mowa w § 1 
ust. 2, zaleca się stosowanie do postanowień   programu w tym 
zakresie, w jakim dotyczy on celu programu oraz rozwiązań zawar-
tych w standardzie parkingu leśnego oraz miejsca postoju pojaz-
dów.

§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
                LASÓW PAŃSTWOWYCH

                       mgr inż. Adam Wasiak
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 Załącznik do Zarządzenia nr 35
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych 

z dnia 23 maja 2014 r.

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Program 
„Aktywne udostępnianie lasu na rok 2014”

Spis treści

1. Wprowadzenie i cele szczegółowe programu 

2. Zasady programu 

3. Infrastruktura 

4. Zadania jednostek organizacyjnych LP w ramach programu 

5. Sporządzanie i rozpatrywanie wniosków w sprawie przystąpienia do programu 

6. Plan finansowania programu 

7. Udzielanie informacji o programie 

8. Wytyczne końcowe
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1. Wprowadzenie i cele szczegółowe programu
Niniejsze opracowanie stanowi program Państwowego Gospo-

darstwa Leśnego Lasy Państwowe jako wspólne przedsięwzięcie 
jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych.

Program „Aktywne udostępnianie lasu” (AUL), zwany dalej 
programem, konkretyzuje obowiązki Państwowego Gospodarstwa 
Leśnego Lasy Państwowe, wynikające z Polityki Leśnej Państwa. 
Podczas konstruowania programu wykorzystano:

1) wyniki inwentaryzacji parkingów leśnych oraz miejsc postoju 
pojazdów, a także innych urządzeń turystycznych w lasach 
Skarbu Państwa w zarządzie Lasów Państwowych, 

     a ponadto:
2) wyniki badań ankietowych, przeprowadzonych na próbie 

ponad tysiąca osób,
3) wnioski z poprzednich etapów wdrożenia programu AUL,
4) opinie jednostek organizacyjnych LP oraz użytkowników 

obiektów turystycznych AUL.
Badania te wykazały, że ankietowani przebywają na terenach 

leśnych zasadniczo nie dłużej niż jedną dobę – nie mając wiedzy, 
kto jest właścicielem i zarządcą danego terenu. Około 55% ankie-
towanych stwierdziło, że korzysta z lasów wyłącznie w celach 
rekreacyjnych (wypoczynek, rekreacja, turystyka i uprawianie 
krajoznawstwa). Jednocześnie aż ok. 72% ankietowanych pobyt 
w lasach łączy ze zbieractwem jagód i grzybów. W połączeniu z 
efektami inwentaryzacji parkingów leśnych i miejsc postoju pojaz-
dów (rozproszenie, stan techniczny, znaczne nakłady na utrzyma-
nie w porównaniu ze stopniem wykorzystywania) – wyniki badań 
ankietowych dowiodły, że istnieje potrzeba utworzenia przez Lasy 
Państwowe sieci parkingów leśnych i miejsc postoju pojazdów oraz 
ich wykorzystywania do działań edukacyjnych i promocyjnych.

W następstwie:
– realizacji polityki rozwoju Polski w zakresie budowy na teryto-

rium Polski sieci dróg publicznych,
– powszechnej dostępności w gospodarstwach domowych 

pojazdów samochodowych,
– wzrastającej świadomości społecznej co do pożytków z krót-

kotrwałych wyjazdów poza miasta i miejscowości do lasów w 
celach wypoczynku weekendowego,

potrzeba stworzenia sieci parkingów leśnych i miejsc postoju pojaz-
dów jest wypełnianiem obowiązku Lasów Państwowych w zakresie 
wywiązywania się ze świadczeń warunkujących możliwość wypo-
czynku, rekreacji, uprawiania turystyki i krajoznawstwa przez 
ludność z wykorzystaniem lasów Skarbu Państwa oraz ich otocze-
nia.

Podstawowym celem, który ma być osiągnięty w następ-
stwie realizacji programu, jest zapewnienie możliwości pobie-
rania wyżej wymienionych świadczeń poprzez pokrycie 
terenów Polski siecią parkingów leśnych i miejsc postoju 
pojazdów, powiązanych z innymi obiektami turystycznego 
udostępniania lasu.

Bez osiągnięcia tego celu należy liczyć się z niekorzystną antro-
popresją, skutkującą wzrastającym zaśmiecaniem lasów, niedo-
zwoloną penetracją wnętrza lasów przez pojazdy mechaniczne, a 
także niszczeniem roślinności leśnej młodego pokolenia lasu. 

Cele szczegółowe programu to:
1.1. Udostępnianie lasów, pozostających w zarządzie PGL LP, 

w sposób gwarantujący harmonijne korzystanie z nich 
przez wszystkich odwiedzających lasy1, z uwzględnieniem 
ochrony zasobów leśnych, poprzez rozwój zestandaryzo-
wanej infrastruktury.

1.2. Aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich i rozwój współ-
pracy pomiędzy nimi i leśnikami poprzez wspólną dbałość o 
infrastrukturę służącą udostępnianiu lasu i czerpaniu korzyści 
ze zwiększenia lokalnego ruchu turystycznego.

1.3. Współpraca z lokalnymi władzami w zakresie współfinanso-
wania utrzymania obiektów.

1.4. Zapewnienie bezpieczeństwa odwiedzającym lasy.
1.5. Promocja trwale zrównoważonej gospodarki leśnej, w tym 

drewna jako surowca odnawialnego i ekologicznego.
 

2. Zasady programu 
2.1. Autonomiczność.
 O przystąpieniu do programu decyduje kierownik jednostki 

organizacyjnej Lasów Państwowych, na terenie której ma 
powstać obiekt. Kierownik ten ustala lokalizację obiektu 
wyłącznie na gruntach znajdujących się w zarządzie LP. 
Podstawą podjęcia decyzji powinno być rozpoznanie własne 
co do potrzeby powstania nowych lub modernizacji już istnie-
jących parkingów leśnych czy miejsc postoju pojazdów. 

2.2. Przedsięwzięcie wspólne jednostek organizacyjnych Lasów 
Państwowych.

 Osiąganie celów programu powinno być wynikiem wspól-
nego przedsięwzięcia jednostek organizacyjnych Lasów 
Państwowych w zakresie wytwarzania w Lasach Państwo-
wych infrastruktury technicznej niezbędnej do prowadzenia 
gospodarki leśnej poprzez pokrycie terytorium Polski siecią 
parkingów leśnych oraz miejsc postoju pojazdów.

2.3. Finansowanie.
 Działania podejmowane w realizacji programu powinny być 

finansowane ze środków własnych, z zastrzeżeniem co do 
działań podejmowanych na rzecz programu w Dyrekcji 
Generalnej Lasów Państwowych oraz regionalnych dyrek-
cjach Lasów Państwowych, finansowanych z wpłat nadleś- 
nictw, o których mowa w art. 53 ust.1 ustawy o lasach. Dzia-
łania te mogą być współfinansowane ze środków funduszu 
leśnego oraz innych źródeł zewnętrznych.

2.4. Standaryzacja urządzeń.
2.4.1. Przez standard urządzeń rozumie się kompletne i 

opisane dokumentacją wykonawczą zestawy urzą-
dzeń typu: stoły, ławki, wiaty, tablice informacyjne itp. 

2.4.2. Standard urządzeń może być stosowany wyłącznie 
przez jednostki organizacyjne LP na gruntach Skarbu 
Państwa pozostających w zarządzie LP. Nie przewi-
duje się sprzedaży zestandaryzowanych urządzeń 
podmiotom spoza LP.

2.4.3. Standard urządzeń jest zabezpieczony przed powie-
laniem i naśladownictwem przez inne podmioty.

2.4.4. Informacja o obowiązującym standardzie urządzeń 
dostępna jest w Intranecie LP. Informacja ta może 
być upowszechniana również w postaci drukowanych 
katalogów, pokazów terenowych i in.

2.4.5. Jednostka organizacyjna LP może nabyć standardową 
infrastrukturę ze środków własnych, poza programem. 
Zobowiązuje to jednocześnie do przestrzegania przez 
nią zasad programu AUL, w tym w szczególności 
zasady bezpieczeństwa (pkt 2.5.) i trwałości (2.7.).

2.4.6. W ramach programu istnieje możliwość stosowania 
elementów typowych dla cech etnograficznych i 
kulturowych danego regionu w postaci pojedynczych, 
osobnych urządzeń.

1 „Odwiedzający lasy” w rozumieniu zarządzenia to wszystkie osoby korzystające z terenów leśnych, głównie w celach rekreacyjnych, turystycznych i edukacyjnych.
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2.5. Bezpieczeństwo.
2.5.1.  Wszystkie urządzenia w ramach standardu określo-

nego programem muszą posiadać deklarację zgod-
ności wystawioną przez producenta2.

2.5.2. Preferowaną deklaracją zgodności jest zgodność z 
normą dla placów zabaw, nr: PN-EN 1176-1:2009, 
PN-EN 1176-7:2009.

2.5.3. Każda infrastruktura powstała w ramach programu 
musi być wyposażona w informację o zakresie odpo-
wiedzialności LP za bezpieczeństwo jej użytkow-
ników. Informację tę przygotowuje producent. Jest 
ona dostępna w Intranecie LP, może być również 
upowszechniana w postaci drukowanych katalogów, 
instrukcji, tablic informacyjnych i in.

2.5.4. Dla zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników zalecane 
jest zastosowanie monitoringu (stałego lub przenośnego) 
wraz z tablicą informacyjną „Teren monitorowany”.

2.6. Współpraca.
2.6.1. Zalecane jest nawiązanie współpracy pomiędzy 

jednostkami organizacyjnymi LP a podmiotami 
zewnętrznymi w zakresie utrzymania infrastruktury w 
stanie gwarantującym pozytywny wizerunek PGL LP. 
W wypadku wybranych typów obiektów współpraca 
ta będzie obligatoryjna. Obowiązek ten będzie wska-
zany w standardzie danego obiektu (pkt 3).

2.6.2. Zakres współpracy powinien być opisany w formie 
gwarantującej jej skuteczną realizację. Zalecane 
formy to porozumienie lub umowa.

2.6.3. Preferowane jest tworzenie infrastruktury sprzyja-
jącej rozwojowi lokalnej społeczności i gwarantującej 
zachowanie walorów przyrodniczych terenów leśnych.

2.7. Trwałość.
2.7.1. Trwałość oznacza m.in.: sprawność, funkcjonalność i 

estetyczność poszczególnych urządzeń. 
2.7.2. Budowa obiektów w ramach programu musi zawierać 

analizę czynności i kosztów związanych z zapewnie-
niem trwałości infrastruktury w stanie gwarantującym 
pozytywny wizerunek PGL LP.

2.7.3. Dla zwiększenia trwałości infrastruktury zalecane jest 
zastosowanie monitoringu (stałego lub przenośnego) 
wraz z tablicą informacyjną „Teren monitorowany”. 

2.8. Dostępność.
2.8.1. Infrastruktura powstająca w ramach programu musi 

zawierać elementy dostosowane do potrzeb osób 
z niepełnosprawnością ruchową i jeżeli to możliwe 
– elementy dostosowane do potrzeb osób z innymi 
rodzajami niepełnosprawności.

2.8.2. Elementy opisane w pkt 2.8.1. są uwzględnione w 
standardzie urządzeń, o którym mowa w pkt 2.4.

2.9. Promocja.
 Infrastruktura powstająca w ramach programu powinna być 

wykorzystana do promocji Lasów Państwowych oraz trwale 
zrównoważonej gospodarki leśnej, w tym drewna oraz 
surowców i produktów użytkowania lasu.

3. Infrastruktura
3.1. Na obiekt w rozumieniu programu składają się następujące 

elementy:
3.1.1. Kompletny funkcjonalnie zestaw urządzeń. 

3.1.2. Nawierzchnie.
3.1.3. Oznakowanie.
3.1.4. Monitoring.

Dobór i lokalizacja ww. elementów zapewnia korzystanie z tere-
nów leśnych w sposób gwarantujący bezpieczeństwo odwiedzają-
cych oraz harmonijną realizację funkcji lasu. 

3.2. Obiektami w rozumieniu programu są: 
3.2.1. Parking leśny.
3.2.2. Miejsce postoju pojazdów.

3.3. Standard typów obiektów wymienionych w pkt 3.2. stanowią 
załączniki nr 1 i nr 2 do programu. 

3.4. Na ww. standard danego typu obiektu składają się w szcze-
gólności:
3.4.1. Wymagania i zalecenia dotyczące szczegółów lokalizacji.
3.4.2. Zakres zadań finansowanych ze środków funduszu 

leśnego.
3.4.3. Wytyczne dotyczące jednostek organizacyjnych LP 

udzielających szczegółowych informacji nt. programu 
w zakresie danego typu obiektu.

4. Zadania jednostek organizacyjnych LP w ramach programu
Podmiotami uczestniczącymi w realizacji programu są: nadleś- 

nictwa, regionalne dyrekcje Lasów Państwowych (RDLP), Dyrekcja 
Generalna Lasów Państwowych (DGLP), Ośrodek Kultury Leśnej w 
Gołuchowie (OKL Gołuchów),Ośrodek Rozwojowo-Wdrożeniowy 
Lasów Państwowych w Bedoniu (ORWLP), Ośrodek Techniki 
Leśnej w Jarocinie (OTL), zakłady o zasięgu regionalnym (zwane 
dalej ZOZR)3.

4.1. Zadania nadleśnictw:
4.1.1. Wytypowanie obszarów preferowanych do lokalizacji 

infrastruktury wspierającej udostępnianie lasu do 
celów rekreacyjnych, promocyjnych i edukacyjnych, 
z zachowaniem dbałości o inne funkcje lasu.

4.1.2. Nawiązanie współpracy w zakresie lokalizacji i współ-
finansowania utrzymania projektowanej infrastruktury 
z podmiotami zainteresowanymi jej istnieniem i wyko-
rzystywaniem.

4.1.3. Aplikowanie do DGLP, za pośrednictwem właściwej 
RDLP, o zapewnienie środków finansowych na 
budowę obiektów w ramach programu.

4.1.4. Wykorzystanie standardowych rozwiązań dla danego 
typu obiektu opisanych w pkt 2.4.

4.1.5. Bieżąca współpraca z jednostkami LP zaangażowa-
nymi w realizację Programu AUL.

4.1.6. W odniesieniu do parkingów leśnych: konsultacje i 
zatwierdzanie dokumentów dotyczących poszcze-
gólnych etapów inwestycji, przygotowywanych przez 
ORWLP w Bedoniu (projekt koncepcyjny parkingu 
leśnego) i OTL w Jarocinie (pozostała dokumen-
tacja).

4.1.7. W odniesieniu do miejsc postoju pojazdów: opraco-
wanie dokumentacji projektowej, zlecanie produkcji, 
transportu i montażu urządzeń do ZOZR, przygo-
towanie nawierzchni (w tym m.in. przez podmioty 
zewnętrzne wybrane przez nadleśnictwo) oraz 
prowadzenie inwestycji.

4.1.8. Przygotowanie treści tablic informacyjnych w liczbie 
zgodnej z projektem koncepcyjnym.

4.1.9. Odbiór inwestycji od wykonawców.

2 Z zachowaniem zgodności z prawem w zakresie:
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118) z późniejszymi zmianami.  
2. Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr 229, poz. 225) z późniejszymi zmianami.
3. Ustawa o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087) z późniejszymi zmianami.
4. Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 1386)  z późniejszymi zmianami.
5. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 25).
6. Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U.  
    Nr 22, poz. 271).
7. Polskie normy.

3 W tym w szczególności: Zespół Składnic Lasów Państwowych w Białogardzie, OTL w Świebodzinie.
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4.1.10. Przekazywanie do DGLP, za pośrednictwem 
właściwej RDLP, dokumentów finansowych, 
niezbędnych do rozliczenia realizacji zadań ze 
środków funduszu leśnego.

4.1.11. Utrzymanie obiektów w stanie gwarantującym trwa-
łość projektu oraz pozytywny wizerunek PGL LP 
jako gospodarza obiektu. Koszty utrzymania obiek-
tów są składową planowania finansowo-gospodar-
czego w nadleśnictwach.

4.1.12. Upowszechnianie informacji nt. udanych wdrożeń z 
zakresu programu.

4.2. Zadania regionalnych dyrekcji LP:
4.2.1. Sporządzenie „Regionalnego wykazu nadleśnictw 

planujących inwestycje w parkingi leśne AUL” oraz 
„Regionalnego wykazu nadleśnictw planujących 
inwestycje w miejsca postoju pojazdów AUL” na 
podstawie wniosków z nadleśnictw, o których mowa 
w pkt 4.1.3.

4.2.2. Przekazanie ww. wykazów do ORWLP w Bedoniu.
4.2.3. Koordynacja i nadzór działań opisanych w pkt 4.1. na 

poziomie regionalnym.
4.3. Zadania Dyrekcji Generalnej LP:

4.3.1. Akceptowanie rozpoczęcia przez ORWLP w Bedoniu 
naboru lokalizacji nowych obiektów na kolejny rok.

4.3.2. Zatwierdzanie „Krajowego wykazu nadleśnictw planu-
jących inwestycje w parkingi leśne AUL” oraz „Krajo-
wego wykazu nadleśnictw planujących inwestycje w 
miejsca postoju pojazdów AUL” na podstawie danych 
z ORWLP w Bedoniu, pkt 4.4.1.

4.3.3. Planowanie środków możliwych do dofinansowania z 
funduszu leśnego na podstawie ww. wykazów.

4.3.4. Koordynacja działań na poziomie krajowym.
4.3.5. Rozliczanie realizacji zadań ze środków funduszu 

leśnego na podstawie dokumentów finansowych z 
nadleśnictw, RDLP i zakładów LP.

4.4. Zadania zakładów LP:
4.4.1. Zadania Ośrodka Rozwojowo-Wdrożeniowego Lasów 

Państwowych w Bedoniu:
– Ogłaszanie, za zgodą DGLP wskazaną w pkt 4.3.1., 

naboru lokalizacji w celu posadowienia obiektów 
programu.

– Sporządzanie „Krajowego wykazu nadleśnictw 
planujących inwestycje w parkingi leśne AUL” 
oraz „Krajowego wykazu nadleśnictw planujących 
inwestycje w miejsca postoju pojazdów AUL” na 
podstawie wykazów z RDLP.

– Przekazywanie ww. wykazów do DGLP. 
– Bieżąca współpraca z jednostkami LP zaangażo-

wanymi w realizację Programu AUL.
– Obsługa etapu przedinwestycyjnego: konsultacje 

terenowe dotyczące wyboru lokalizacji, wsparcie 
prawne, przygotowanie informacyjnej części tablic 
na parkingi leśne.

– Przygotowanie projektów koncepcyjnych dla 
obiektów typu parking leśny w uzgodnieniu z 
jednostką organizacyjną LP, na wniosek której 
planowana jest inwestycja.

– Udostępnianie informacji o standardzie urządzeń i 
obiektów w Intranecie LP.

– Udostępnianie informacji o potencjalnych kosztach 
utrzymania w Intranecie LP.

– Udostępnianie narzędzi promocji programu w Intra-
necie LP.

– Wnioskowanie do DGLP o korektę, usunięcie lub 
dodanie elementów standardów urządzeń, stan-
dardów obiektów i inne zmiany z zakresu programu.

– Upowszechnianie informacji nt. udanych wdrożeń z 
zakresu programu.

– Monitorowanie funkcjonowania wybranych obiektów 
w terenie.

– Przygotowanie projektów decyzji/zarządzeń doty-
czących programu.

– Sporządzenie raportu końcowego z realizacji programu.
4.4.2. Zadania Ośrodka Techniki Leśnej w Jarocinie:

– Bieżąca współpraca z jednostkami organizacyjnymi 
LP zaangażowanymi w realizację Programu AUL.

– Przekazywanie informacji do ORWLP w Bedoniu  
o postępie prac nad realizacją programu.

– Opracowanie dokumentacji projektowej wykonaw-
czej i prowadzenie inwestycji wraz z nadzorem 
budowlanym dla obiektów typu parking leśny w 
uzgodnieniu z jednostką organizacyjną LP, na 
wniosek której planowana jest inwestycja.

– Wytworzenie elementów infrastruktury parkingowej 
zgodnie z obowiązującym standardem załączonym 
do programu.

– Przygotowanie terenu wydzielonego na urządzenie 
parkingu leśnego pod montaż urządzeń.

– Wykonanie nawierzchni oraz ciągów wewnętrznej 
komunikacji na parkingu leśnym.

– Magazynowanie, transport i montaż elementów 
infrastruktury parkingu leśnego.

– Organizacja i przeprowadzenie prac budowlano-
-montażowych zgodnie z obowiązującymi przepi-
sami, w szczególności z Prawem budowlanym oraz 
Prawem ochrony środowiska.

– Przekazanie niezbędnej dokumentacji dotyczącej 
obiektu nadleśnictwu, na wniosek którego prowa-
dzona jest inwestycja, oraz udostępnianie mu infor-
macji o zakresie odpowiedzialności LP za 
bezpieczeństwo użytkowników korzystających z 
wyprodukowanych urządzeń.

– Prowadzenie serwisu powykonawczego w ramach 
gwarancji.

– Wnioskowanie do DGLP o korektę, usunięcie lub 
dodanie elementów standardów urządzeń tworzą-
cych obiekt. 

– Wnioskowanie do DGLP o korektę, usunięcie lub 
dodanie nowego standardu obiektu.

– Upowszechnianie informacji nt. udanych wdrożeń z 
zakresu programu.

 Dopuszcza się, w uzasadnionych przypadkach, 
inny podział prac pomiędzy OTL w Jarocinie a 
nadleśnictwem, na terenie którego prowadzona 
jest inwestycja.

4.4.3. Zadania zakładów o zasięgu regionalnym4:
– Bieżąca współpraca z jednostkami organizacyjnymi 

LP zaangażowanymi w realizację Programu AUL.
– Przekazywanie informacji do ORWLP w Bedoniu o 

postępie prac nad realizacją programu.
– Wytworzenie elementów infrastruktury miejsc 

postoju pojazdów zgodnie z obowiązującym stan-
dardem załączonym do programu.

– Magazynowanie, transport i montaż elementów 
infrastruktury miejsca postoju pojazdów na podsta-
wie projektu przedstawionego do realizacji przez 
jednostkę organizacyjną LP, na wniosek której 
prowadzona jest inwestycja.

– Organizacja i przeprowadzenie prac budowlano-
-montażowych zgodnie z obowiązującymi przepi-
sami, w szczególności z Prawem budowlanym oraz 
Prawem ochrony środowiska.

4 W tym w szczególności: Zespół Składnic Lasów Państwowych w Białogardzie, OTL w Świebodzinie.
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– Przekazanie niezbędnej dokumentacji dotyczącej 
obiektu nadleśnictwu, na wniosek którego prowa-
dzona jest inwestycja, oraz udostępnianie mu infor-
macji o zakresie odpowiedzialności LP za 
bezpieczeństwo użytkowników korzystających z 
wyprodukowanych urządzeń. 

– Prowadzenie serwisu powykonawczego w ramach 
gwarancji.

– Wnioskowanie do DGLP o korektę, usunięcie lub 
dodanie elementów standardów urządzeń tworzą-
cych obiekt.

– Wnioskowanie do DGLP o korektę, usunięcie lub 
dodanie nowego standardu obiektu.

– Upowszechnianie informacji nt. udanych wdrożeń z 
zakresu programu.

5. Sporządzanie i rozpatrywanie wniosków w sprawie przystą-
pienia do programu 
5.1. Ogłoszenie naboru.

– Ogłoszenie naboru dokonywane jest przez ORWLP w 
Bedoniu za zgodą Dyrekcji Generalnej LP (pkt 4.3.1.). 

– Ogłoszenie naboru zawiera informacje o: obiekcie naboru 
(parkingi leśne lub miejsca postoju pojazdu), terminie 
nadsyłania zgłoszeń, adresacie zgłoszeń i innych szcze-
gółach niezbędnych do sprawnej realizacji naboru.

– Ogłoszenie naboru upowszechniane jest m.in. w postaci 
pisma wystosowanego do RDLP.

5.2. Składanie wniosków – etap I.
 Nadleśnictwo zainteresowane udziałem w programie wystę-

puje z wnioskiem do RDLP.

5.3. Składanie wniosków – etap II.
– RDLP dokonuje wstępnej weryfikacji wniosków, w tym w 

szczególności kompletności zawartych w nich informacji.
– Na podstawie nadesłanych wniosków RDLP tworzy 

„Regionalny wykaz nadleśnictw planujących inwestycje 
w parkingi leśne AUL” oraz „Regionalny wykaz nadleś- 
nictw planujących inwestycje w miejsca postoju pojaz-
dów AUL”. Wykazy te muszą zawierać m.in. nazwę 
nadleśnictwa, typ obiektu i nazwę obiektu. Kolejność 
lokalizacji w ww. wykazie musi odzwierciedlać rekomen-
dacje RDLP co do ważności inwestycji w daną lokaliza-
cję.

– RDLP przesyła do ORWLP w Bedoniu „Regionalny wykaz 
nadleśnictw planujących inwestycje w parkingi leśne 
AUL” oraz „Regionalny wykaz nadleśnictw planujących 
inwestycje w miejsca postoju pojazdów AUL”.

5.4.  Rozpatrywanie wniosków.
– Jeżeli liczba lokalizacji zgłoszonych przez wszystkie 

RDLP nie przekracza limitu określonego w pkt 6.2., 
wówczas wszystkie wskazane lokalizacje przyjęte są do 
realizacji.

– Jeżeli liczba lokalizacji zgłoszonych przez wszystkie 
RDLP przekracza limit określony w pkt 6.2., wówczas 
ORWLP w Bedoniu po otrzymaniu „Regionalnego wykazu 
nadleśnictw planujących inwestycje w parkingi leśne 
AUL” oraz „Regionalnego wykazu nadleśnictw planują-
cych inwestycje w miejsca postoju pojazdów AUL” ze 
wszystkich RDLP nadaje punktację zgłoszonym lokaliza-
cjom. Schemat punktacji dla PL i MPP przedstawiono w 
tabelach poniżej.

Tab. 1. Punktacja PL

Lp. Oceniany parametr Liczba punktów możliwych do uzyskania
1. Lokalizacja 0 – PL położony dalej niż 50 km od granic miast liczących powyżej  

100 000 mieszkańców lub dalej niż 50 km od granic najbliższego LKP.
1 – PL położony od 25 km do 50 km od granic miast liczących powyżej 100 000 

mieszkańców lub położonych od 25 km do 50 km od granic najbliższego 
LKP.

4 – PL położony do 25 km od granic miast liczących powyżej 100 000 
mieszkańców lub położonych do 25 km od granic najbliższego LKP.

2. Współpraca z podmiotami zewnętrznymi 0 – nadleśnictwo nie dołączyło informacji o podmiotach/osobach 
współpracujących przy utrzymaniu obiektu po jego udostępnieniu.

1 – nadleśnictwo dołączyło informację o jednym podmiocie/osobie 
współpracujących przy utrzymaniu obiektu po jego udostępnieniu.

4 – nadleśnictwo dołączyło informację o dwóch i więcej podmiotach/osobach 
współpracujących przy utrzymaniu obiektu po jego udostępnieniu.

3. Pozycja w regionalnym wykazie 
nadleśnictw, o którym mowa w pkt 5.3. 

0 – PL został umieszczony na pozycji 3 lub dalszej w regionalnym wykazie 
nadleśnictw, o którym mowa w pkt 5.3. 

1 – PL został umieszczony na pozycji 2 w regionalnym wykazie nadleśnictw, o 
którym mowa w pkt 5.3. 

2 – PL został umieszczony na pozycji 1 w regionalnym wykazie nadleśnictw, o 
którym mowa w pkt 5.3.

Maksymalna liczba punktów dla danej lokalizacji = 10.

Lp. Oceniany parametr Liczba punktów możliwych do uzyskania
1. Liczba MPP zgłoszonych w danym roku  

na terenie jednego nadleśnictwa
1 – nadleśnictwo zgłosiło jedną lokalizację.
2 – nadleśnictwo zgłosiło dwie lokalizacje.
3 – nadleśnictwo zgłosiło trzy lokalizacje.
4 – nadleśnictwo zgłosiło cztery lokalizacje.
5 – nadleśnictwo zgłosiło pięć lokalizacji.
6 – nadleśnictwo zgłosiło sześć lokalizacji.

Maksymalna liczba punktów dla danego nadleśnictwa = 6.

Tab. 2. Punktacja MPP
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– ORWLP w Bedoniu tworzy „Krajowy wykaz nadleśnictw 
planujących inwestycje w parkingi leśne AUL” oraz 
„Krajowy wykaz nadleśnictw planujących inwestycje w 
miejsca postoju pojazdów AUL” ze wszystkich wykazów z 
RDLP. W wypadku zastosowania punktacji, w ww. wyka-
zie umieszczane są lokalizacje z najwyższą punktacją, do 
osiągnięcia limitu wskazanego w pkt 6.2.

– ORWLP w Bedoniu przekazuje tak przygotowane ww. 
wykazy do DGLP. 

– DGLP zatwierdza ww. wykazy z uwzględnieniem środków 
przeznaczonych na realizację programu.

5.5. Ogłoszenie wyników naboru.
– DGLP przekazuje do wszystkich RDLP i ORWLP w Bedo-

niu informację o zatwierdzeniu ww. wykazów, z uwzględ-
nieniem poziomu finansowania programu, w terminie 
umożliwiającym zamieszczenie inwestycji w planach 
finansowo-gospodarczych nadleśnictw. 

– RDLP przekazuje wyniki naboru do wszystkich jednostek 
aplikujących do programu w I etapie naboru w terminie 
umożliwiającym zamieszczenie inwestycji w planach 
finansowo-gospodarczych nadleśnictw.

Listę lokalizacji obiektów AUL na 2014 rok zawierają: załącznik 
nr 3 – „Krajowy wykaz nadleśnictw planujących inwestycje w 
parkingi leśne AUL w 2014 r.” oraz załącznik nr 4 – „Krajowy wykaz 
nadleśnictw planujących inwestycje w miejsca postoju pojazdów 
AUL w 2014 r.”.

6. Plan finansowania programu 
6.1. Zadania wynikające z programu zostały ujęte w planie 

finansowo-gospodarczym LP na rok 2014 oraz w planach 
finansowo-gospodarczych na rok 2014 jednostek organiza-
cyjnych LP uczestniczących w programie.

6.2. Przyjmuje się następujące założenia finansowo-rzeczo-
wego wymiaru zadań realizowanych w ramach programu. 

6.3. Zakłada się możliwość likwidacji dotychczas istniejących 
obiektów infrastruktury rekreacyjnej, których koszty utrzy-
mania nie są rekompensowane budową właściwego wize-
runku LP i potrzebami lokalnej społeczności. O likwidacji 
ww. obiektów decyduje kierownik jednostki organizacyjnej 
LP na podstawie analizy finansowej z uwzględnieniem 
opinii lokalnej społeczności.

6.4. W trudnej sytuacji finansowo-gospodarczej LP dopuszcza 
się zmianę maksymalnej liczby obiektów wyszczególnio-
nych w punkcie 6.2.

Lp. Typ obiektu/etap Maksymalna
liczba Źródło finansowania Maks. koszt 5

zł
Łączny maks. koszt 

zł/rok

1. Parking leśny/ inwestycja
6 fundusz leśny 350 000* / 1 obiekt   2 100 000*
1 środki własne j.o. LP - -

2. Miejsce postoju 
pojazdów/ inwestycja 47 środki własne j.o. LP - -

3. Obsługa etapu  
przedinwestycyjnego - fundusz leśny 289 100** / 1 rok        289 100**

                  RAZEM program w 2014 r. (fundusz leśny):                                                                                             2 389 100 zł 

* netto, ** brutto.

5 Koszt oznacza wydatek z funduszu leśnego, o którym mowa w pkt 4.3.3. Nadleśnictwo będzie ponosiło inne koszty, np. monitoringu, wywozu śmieci – nie są to  
  koszty uwzględnione w tabeli.

7. Udzielanie informacji o programie
Informacji o programie udzielają:
7.1. DGLP (Wydział Ochrony Ekosystemów) – w zakresie reali-

zacji programu na poziomie ogólnym.
7.2. RDLP – w zakresie inwestycji realizowanych lub wniosko-

wanych do realizacji w ich zasięgu terytorialnym.
7.3. Nadleśnictwa – w zakresie inwestycji realizowanych lub 

wnioskowanych do realizacji w ich zasięgu terytorialnym.
7.4. Centrum Informacyjne Lasów Państwowych – w zakresie 

promocji programu.
7.5. ORWLP w Bedoniu – w zakresie realizacji programu na 

poziomie szczegółowym.
7.6. OTL w Jarocinie i ZOZR – w zakresie prac wykonywanych 

w ramach programu.
Podstawowym źródłem informacji o programie dla jednostek 

organizacyjnych LP jest Intranet LP (zakładka „Centrum Pobierania 
Plików”, podzakładka „Aktywne udostępnianie lasu”).

8. Wytyczne końcowe
Realizacja programu ma doprowadzić do stworzenia na terenie 

Polski sieci parkingów leśnych oraz miejsc postoju pojazdów. 
Obiekty te mają ukierunkować i ułatwić odwiedzającym korzystanie 
z terenów leśnych pozostających w zarządzie PGL LP. Miejsca te 
będą położone na wyodrębnionych funkcjonalnie co do granic grun-
tach Skarbu Państwa, znajdujących się w bezpośrednim zarządzie 
nadleśnictw. Będą one (wraz z urządzeniami, w tym urządzeniami 
budowlanymi) dawać możliwość parkowania oraz postoju pojaz-
dów mechanicznych. 

Biorąc pod uwagę ogólną klasyfikację urządzeń  nieruchomych,  
parkingi leśne należy zaliczać do gruntów leśnych, w skład których 
wchodzą:

1) urządzenia gruntowe,
2) urządzenia budowlane, wyczerpujące znamiona placów 

postojowych.

 Główne założenia programu
1. Sieć parkingów leśnych oraz miejsc postoju pojazdów tworzona 

w czasie jego realizacji, w związku z brzmieniem art. 3 pkt 2 
ustawy o lasach, nie będzie wymagać wyłączenia gruntów 
leśnych z produkcji, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia  
3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

2. Sieć parkingów leśnych oraz miejsc postoju pojazdów, która 
powstanie w ramach programu, będzie wykorzystywana do 
świadczeń Lasów Państwowych, w tym prowadzenia trwale 
zrównoważonej gospodarki leśnej. 
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3. Sieć parkingów leśnych oraz miejsc postoju pojazdów – dzięki 
wyposażeniu w system urządzeń małej architektury (np. w 
tablice informacyjne i inne urządzenia) – będzie wykorzysty-
wana również do edukacji leśnej społeczeństwa i promocji 
polskiego modelu leśnictwa i jego produktów.

4. Realizacja programu, jako warunek wypełniania przez nadleśni-
czych pozaprodukcyjnych i produkcyjnych funkcji lasu, będzie 
wiązać się z nakładami niezbędnymi do pobierania przychodów 
ze sprzedaży produktów rzeczowych gospodarki leśnej6 (głównie 
surowca drzewnego). 

5. Koszty prowadzenia trwale zrównoważonej gospodarki leśnej są 
kosztami wytwarzania surowca drzewnego, produktów ubocz-
nego użytkowania lasu sensu stricto, produktów gospodarki 
łowieckiej oraz produktów, w tym usług działalności dodat-
kowej, zaliczonych do gospodarki leśnej. Z mocy prawa żaden 

podmiot prowadzący gospodarstwo leśne nie może wytwarzać 
surowca drzewnego oraz innych wyżej wymienionych 
produktów gospodarki leśnej z pominięciem obowiązku uczest-
niczenia w procesie wytwarzania nierzeczowych produktów 
gospodarki leśnej poprzez wytwarzanie wyżej wymienionych 
półproduktów, tj. bez doskonalenia metodami gospodarki leśnej 
zdolności lasów do zaspokajania zapotrzebowania benefi-
cjentów na ww. użyteczności niematerialne, pobierane na 
warunkach niekomercyjnych.

6. Realizacja programu ma przeciwdziałać zagrożeniu trwałości i 
ciągłości funkcjonowania lasów poprzez odpowiednie ukierun-
kowanie antropopresji, a także poprzez kształtowanie społecz-
nych postaw prośrodowiskowych jako efektu działalności w 
zakresie edukacji leśnej, prowadzonej z wykorzystaniem 
parkingów leśnych oraz miejsc postoju pojazdów. 

6 Gospodarka leśna polega na długotrwałym procesie wytwarzania rzeczowych produktów wyjściowych działalności w postaci pożytków działalności podstawowej i 
ubocznej (proces ten obejmuje w określonym zakresie zagospodarowanie, w tym hodowlę i ochronę, oraz użytkowanie lasu), na zbywaniu tych produktów w stanie 
nieprzerobionym oraz na tzw. realizacji pozaprodukcyjnych funkcji lasu.
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Załącznik nr 1 
do Programu „Aktywne udostępnianie lasu na rok 2014”

Standard parkingu leśnego (PL)

Spis treści
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3. Standardy 
4. Zadania poszczególnych jednostek organizacyjnych LP przy tworzeniu i utrzymaniu parkingu leśnego 
5. Limity urządzeń i nawierzchni utwardzonych 
6. Zakres finansowania 
7. Prawa autorskie 
8. Wykaz dokumentów niezbędnych do przechowywania w nadleśnictwie 
9. Źródła informacji o szczegółach dotyczących standardu parkingu leśnego

1. Definicja
Parking leśny1 (PL) to obiekt posadowiony na gruncie związa-

nym z gospodarką leśną, wyposażony w urządzenia turystyczno-
-wypoczynkowe oraz wydzielone miejsca postojowe, umożliwiające 
przemieszczającym się turystom bezpieczny postój na terenach 
PGL LP. Parking leśny w odróżnieniu od miejsca postoju pojazdu 
musi posiadać urządzenia sanitarne.

2. Lokalizacja
2.1. Wymagania obligatoryjne dotyczące potencjalnej loka-

lizacji PL.
 Miejsce przeznaczone pod PL musi spełniać poniższe 

wymagania:
– Lokalizacja występuje na obszarze, gdzie istnieje 

potrzeba ukierunkowania ruchu turystycznego.
– Grunt planowany do zagospodarowania jest własnością 

Skarbu Państwa i jest zarządzany przez PGL LP.
– Lokalizacja musi gwarantować bezpieczny wjazd z drogi 

na PL i wyjazd z PL na drogę.
2.2. Zalecenia dotyczące potencjalnej lokalizacji PL.
 Wskazane jest, aby miejsce przeznaczone pod PL: 

– Znajdowało się poza obszarem objętym formami ochrony 
przyrody.

– Miało powierzchnię mniejszą niż 0,5 ha, a w wypadku 
konieczności lokalizacji na obszarach objętych formą 
ochrony przyrody lub w otulinach form ochrony przyrody 
– powierzchnię mniejszą niż 0,2 ha.

2.3. Wymagania obligatoryjne dotyczące otoczenia PL.
 Lokalizacja nie sąsiaduje bezpośrednio z podobnymi obiek-

tami, które wypełniają funkcję ukierunkowania ruchu tury-
stycznego na danym terenie (np. zajazdy, stacje paliw, 
parkingi innych własności itp.).

2.4. Zalecenia dotyczące otoczenia PL.
– Preferowane są lokalizacje atrakcyjne pod względem 

turystycznym.
– PL powinien znajdować się w pobliżu aglomeracji miej-

skich, czyli w odległości do 25 km od granic miasta liczą-
cego powyżej 100 000 mieszkańców .

– PL powinien znajdować się na terenie leśnego kompleksu 
promocyjnego (LKP).

– PL nie powinien zwiększać antropopresji na tereny szcze-
gólnie cenne przyrodniczo.

– PL powinien być zlokalizowany w sąsiedztwie infrastruk-
tury nadleśnictwa, np. leśniczówek, co umożliwi utrzyma-
nie PL w dobrym stanie i czystości.

1 Parking leśny jest wymieniony w art. 3 ust. 2 ustawy o lasach (Dz. U. 1991 Nr 101, poz. 444 wraz z późniejszymi zmianami). Parking wymieniany jest także w 
załączniku do ustawy Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89, poz. 414), bez podania definicji, oraz w innych aktach prawnych. Przytoczona definicja opracowana 
została na potrzeby programu.

2 Dane o miastach powyżej 100 000 mieszkańców publikuje GUS.
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3. Standardy
3.1. Standard urządzeń małej architektury.

– Na potrzeby posadawiania PL opracowany został stan-
dard urządzeń małej architektury. Standard ten dostępny 
jest w Intranecie LP (zakładka „Centrum Pobierania 
Plików”, podzakładka „Ośrodek Rozwojowo-Wdroże-
niowy Lasów Państwowych w Bedoniu”, katalog „Aktywne 
udostępnianie lasu”, katalog „Parkingi leśne [PL]”).

– Producentem ww. urządzeń jest Ośrodek Techniki Leśnej 
w Jarocinie.

– Na komplet ww. urządzeń składają się elementy wska-
zane w pkt 5.1. standardu PL.

– Wyżej wymienione urządzenia posiadają certyfikat zgod-
ności z normą dla placów zabaw, nr: PN-EN 1176-1:2009, 
PN-EN 1176-7:2009.

– Na PL obligatoryjny jest dostęp do urządzeń sanitarnych 
w postaci przenośnych kabin. Istnieje możliwość rezy-
gnacji z przenośnych kabin pod warunkiem zapewnienia 
dostępu osobom korzystającym z PL do innych sanitaria-
tów.

3.2. Standard nawierzchni.
– Utwardzenie nawierzchni jest obligatoryjne w następują-

cych miejscach PL: wjazd z drogi na PL i wyjazd z PL na 
drogę, strefa manewrowa parkujących pojazdów, strefa 
postoju pojazdów, strefa pod urządzeniami, pas do poru-
szania się wózkiem inwalidzkim (min. 1,5 m szerokości) 
od miejsca postojowego dedykowanego osobom z 
niepełnosprawnością ruchową do wiaty lub stołu z miej-
scem przeznaczonym dla takiej osoby.

– Utwardzenie nawierzchni musi być wykonane przy użyciu 
tradycyjnych kruszyw lub przy użyciu technologii miesza-
nia gruntu rodzimego ze stabilizatorem. Inne rodzaje 
utwardzenia wymagają zasięgnięcia przez nadleśnictwo 
opinii prawnej nt. braku konieczności zmiany kwalifikacji 
gruntu po wykonaniu danego utwardzenia.

– Na pozostałym terenie PL dopuszczalny jest grunt natu-
ralny, z zastrzeżeniem, że przejścia pomiędzy strefą 
postoju pojazdów a urządzeniami powinny być oczysz-
czone z nadmiernej roślinności, a grunt na nich powinien 
być wygodny dla spacerujących.

3.3. Standard oznakowania obiektu.
– Na obiektach typu PL obligatoryjne jest umieszczenie 

tablicy informacyjnej pionowej, tzw. witacza – oznakowa-
nia parkingu leśnego.

– Na obiektach typu PL obligatoryjne jest umieszczenie 
tablicy informacyjnej z regulaminem oraz informacją o 
tym, że obiekt powstał w ramach Programu AUL oraz z 
logo programu.

– Na obiektach typu PL obligatoryjne jest umieszczenie 
tablicy informacyjnej z regulaminem korzystania ze 
„ścieżki zdrowia”, o ile elementy „ścieżki zdrowia” wystę-
pują na danym parkingu.

– Na PL obligatoryjne jest umieszczenie tablicy „Teren 
monitorowany”.

– Wskazane jest umieszczenie na PL znaków organizacji 
ruchu.

– Przy drodze publicznej, przy której posadowiony jest PL, 
wskazane jest umieszczenie znaku drogowego typu D-18 
po obu stronach jezdni.

3.4. Standard monitorowania obiektu.
– Dla zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników na obiek-

tach typu PL obligatoryjne jest zastosowanie monitoringu 
elektronicznego (stałego lub przenośnego) lub dozoru.

3.5. Standard współpracy.
– Na obiektach typu PL obligatoryjne jest nawiązanie 

współpracy pomiędzy jednostkami organizacyjnymi LP a 
podmiotami zewnętrznymi w zakresie utrzymania infra-
struktury w stanie gwarantującym pozytywny wizerunek 
PGL LP.

4. Zadania poszczególnych jednostek organizacyjnych LP 
przy tworzeniu i utrzymaniu PL opisane są w pkt 4 Programu 
AUL

5. Limity urządzeń i nawierzchni utwardzonych
5.1. Limity urządzeń.
Limit urządzeń na PL został wprowadzony w celu ograniczenia 

kosztów posadowienia jednego PL. Poniższa tabela przedstawia 
maksymalną liczbę urządzeń na jednym PL w przypadku finanso-
wania inwestycji ze środków funduszu leśnego:

Lp.  Urządzenie parkingowe
Maksymalna 

liczba urządzeń 
na 1 PL

1. Stół prosty 5
2. Ławka prosta 8
3. Tablica informacyjna typ II 4
4. Kosz na segregację odpadów 1
5. Ławka prosta krótka 2
6. Tablica informacyjna typ I 1

7. Ogrodzenie

10 modułów 
dużych 

i 10 modułów 
małych

8. Stół okrągły (pojedyncza część) 8
9. Ławka okrągła (pojedyncza część) 8

10.
Obudowa WC  
(istnieje możliwość dowolnej 
konfiguracji obudowy WC)

maks. 2 moduły 
duże 

i 2 moduły małe
11. Wiata 2

12. Elementy ścieżki zdrowia
12.1. Drążek 1
12.2. Drążek do fikołków 1
12.3. Drabinka prosta 1
12.4. Drabinka ukośna 1
12.5. Drabinka linowa 1
12.6. Pieńki 1
12.7. Poręcze 1
12.8. Równoważnia 1
12.9. Ławeczka do „brzuszków” 1

12.10. Kółka akrobatyczne 1
12.11. Belki do przeskoków 1

13.

Inne urządzenia dodatkowe, których łączna wartość 
zakupu nie może przekroczyć 10 000,00 zł netto,  
np.: pojedyncze kosze na śmieci, szlabany leśne, 
certyfikowane urządzenia placów zabaw

Dopuszczalna jest zamiana liczby poszczególnych urządzeń 
przy założeniu, że łączny koszt posadowienia PL, oszacowany 
przez OTL w Jarocinie, nie przekroczy limitu wskazanego w pkt 6.2. 
Programu AUL (w przypadku finansowania inwestycji ze środków 
funduszu leśnego). 

5.2. Limity nawierzchni utwardzonych.
Przy określaniu wielkości nawierzchni utwardzonych należy 

kierować się wytycznymi z pkt 2.2. Ponadto, w celu ograniczenia 
kosztów posadowienia 1 PL, ustala się, że maksymalny obszar 
powierzchni wymagającej utwardzenia to 1000 m2. Dopuszczalna 
jest zamiana wielkości powierzchni wymagającej utwardzenia przy 
założeniu, że łączny koszt posadowienia PL, oszacowany przez 
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OTL w Jarocinie, nie przekroczy limitu wskazanego w pkt 6.2. 
Programu AUL (w przypadku finansowania inwestycji ze środków 
funduszu leśnego).

6. Zakres finansowania
6.1. Zadania finansowane ze środków własnych nadleś- 

nictw z możliwością finansowania z funduszu leśnego.
– Przygotowanie projektu koncepcyjnego przez ORWLP w 

Bedoniu. 
– Przygotowanie projektu wykonawczego wraz z pełną 

dokumentacją przez OTL w Jarocinie (w tym prowadze-
nie procedur przetargowych zgodnie z ustawą Prawo 
zamówień publicznych).

– Nadzór budowlany nad inwestycją.
– Produkcja zestandaryzowanych urządzeń przez OTL w 

Jarocinie.
– Zakup urządzeń innych niż produkowanych przez OTL w 

Jarocinie, wskazanych w ww. tabeli w wierszu 13.
– Transport urządzeń na dany PL przez OTL w Jarocinie.
– Montaż urządzeń na danym PL przez OTL w Jarocinie.
– Organizacja i przeprowadzenie przez OTL w Jarocinie 

prac budowlano-montażowych, zgodnie z obowiązują-
cymi przepisami, w szczególności z Prawem budowla-
nym oraz Prawem ochrony środowiska.

6.2. Zadania finansowane ze środków własnych nadleś- 
nictw.
– Czynności związanie z wyborem lokalizacji.
– Utrzymanie obiektu, w tym w szczególności wywóz śmieci 

i bieżący monitoring.

– Amortyzacja od inwestycji.
– Inne czynności nie objęte pkt 6.1. niniejszego standardu PL.

 Wskazana jest realizacja ww. działań wspólnie z innymi 
podmiotami.

7.  Prawa autorskie
Prawa autorskie do projektów wymienionych w pkt 6.1. stan-

dardu są przekazywane na rzecz PGL LP. 

8. Wykaz dokumentów niezbędnych do przechowywania w 
nadleśnictwie
– Informacja z RDLP potwierdzająca, że obiekt wskazany 

przez nadleśnictwo jest zatwierdzony do posadowienia.
– Zatwierdzony projekt koncepcyjny PL.
– Komplet dokumentów dotyczących prac wykonanych przez 

OTL w Jarocinie (w tym np. upoważnienie do występowania 
w imieniu nadleśnictwa).

– Dokumenty księgowe potwierdzające wydatki z funduszu 
leśnego i ze środków własnych nadleśnictwa.

– Inna korespondencja uznana za ważną z punktu widzenia 
nadleśnictwa.

9. Źródła informacji o szczegółach dotyczących standardu PL.
– OTL w Jarocinie – w zakresie produkcji, transportu i montażu 

urządzeń wg standardu programu oraz w zakresie prowa-
dzenia inwestycji.

– ORWLP w Bedoniu – w zakresie wyboru lokalizacji, procedur 
aplikowania do programu, a także posadawiania, rozliczania 
i utrzymywania PL.

Załącznik nr 2 
do Programu „Aktywne udostępnianie lasu na rok 2014”

Standard miejsca postoju pojazdów (MPP)
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4. Zadania poszczególnych jednostek organizacyjnych LP przy tworzeniu i utrzymaniu miejsca postoju pojazdów 
5. Zakres finansowania 
6. Prawa autorskie 
7. Wykaz dokumentów niezbędnych do przechowywania w nadleśnictwie 
8. Źródła informacji o szczegółach dotyczących standardu miejsca postoju pojazdów



17BILP 07/2014

1. Definicja
Miejsce postoju pojazdów1 (MPP) to obiekt wyposażony w urzą-

dzenia turystyczno-wypoczynkowe oraz wydzielone miejsca posto-
jowe, umożliwiające przemieszczającym się turystom bezpieczny 
postój na terenach PGL LP. Miejsca postoju pojazdów w odróżnie-
niu od parkingów leśnych nie muszą posiadać urządzeń sanitar-
nych.

2. Lokalizacja
2.1. Wymagania obligatoryjne dotyczące potencjalnej loka-

lizacji MPP.
– Lokalizacja występuje na obszarze, gdzie istnieje 

potrzeba ukierunkowania ruchu turystycznego.
– Grunt planowany do zagospodarowania jest własnością 

Skarbu Państwa i jest zarządzany przez PGL LP.
2.2. Zalecenia dotyczące potencjalnej lokalizacji MPP.
 Wskazane jest, aby miejsce przeznaczone pod MPP:

– Znajdowało się poza obszarem objętym formami ochrony 
przyrody.

– Miało powierzchnię mniejszą niż 0,5 ha, a w wypadku 
konieczności lokalizacji na obszarach objętych formą 
ochrony przyrody lub w otulinach form ochrony przyrody 
– powierzchnię mniejszą niż 0,2 ha.

2.3. Wymagania obligatoryjne dotyczące otoczenia MPP.
 Lokalizacja nie sąsiaduje bezpośrednio z innymi podobnymi 

obiektami, które wypełniają funkcję ukierunkowania ruchu 
turystycznego na danym terenie.

2.4. Zalecenia dotyczące otoczenia MPP.
– MPP powinno znajdować się przy drodze o utwardzonej 

nawierzchni i posiadać utwardzony wjazd i zjazd.
– Zalecane jest tworzenie MPP w sąsiedztwie infrastruktury 

nadleśnictwa, np. leśniczówek, co umożliwi utrzymanie 
MPP w dobrym stanie i czystości.

3. Standardy
3.1. Standard urządzeń małej architektury.

– Na potrzeby posadawiania MPP opracowany został stan-
dard urządzeń małej architektury. Standard ten dostępny 
jest w Intranecie LP (zakładka „Centrum Pobierania 
Plików”, podzakładka „Ośrodek Rozwojowo-Wdroże-
niowy Lasów Państwowych w Bedoniu”, katalog „Aktywne 
udostępnianie lasu”, katalog „Miejsca postoju pojazdów 
[MPP]”).

– Producentem ww. urządzeń są zakłady o zasięgu regio-
nalnym2 (zwane dalej ZOZR).

– Urządzenia wykonane są z drewna sosnowego lub 
drewna innych gatunków. 

– Wyżej wymienione wybrane urządzenia posiadają projekt 
techniczny oraz certyfikat zgodności z normą PN-EN 
1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009 lub oświadczenie 
producenta (lub jego upoważnionego przedstawiciela) 
stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że 
wyrób jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami.

3.2. Standard nawierzchni.
– Utwardzenie nawierzchni MPP jest obligatoryjne w nastę-

pujących miejscach: wjazd i zjazd z MPP, strefa manew-
rowa parkujących pojazdów, strefa postoju pojazdów, 
strefa pod urządzeniami; pas do poruszania się wózkiem 
inwalidzkim (min. 1,5 m szerokości) od miejsca postojo-
wego dedykowanego osobom z niepełnosprawnością 
ruchową do stołu z miejscem przeznaczonym dla takiej 
osoby.

– Utwardzenie nawierzchni musi być wykonane przy użyciu 
tradycyjnych kruszyw lub przy użyciu technologii 
mieszania gruntu rodzimego ze stabilizatorem. Inne 
rodzaje utwardzenia wymagają zasięgnięcia przez nadleś- 
nictwo opinii prawnej nt. braku konieczności zmiany 
kwalifikacji gruntu po wykonaniu danego utwardzenia.

– Na pozostałym terenie MPP wskazany jest grunt natu-
ralny, z zastrzeżeniem, że przejścia pomiędzy strefą 
postoju pojazdów a urządzeniami powinny być wyrów-
nane i oczyszczone z nadmiernej roślinności. 

3.3. Standard projektu koncepcyjnego.
– Na potrzeby posadawiania MPP stworzony został stan-

dard projektu koncepcyjnego. Standard ten dostępny jest 
w Intranecie LP (zakładka „Centrum Pobierania Plików”, 
podzakładka „Ośrodek Rozwojowo-Wdrożeniowy Lasów 
Państwowych w Bedoniu”, katalog „Aktywne udostęp-
nianie lasu”, katalog „Miejsca postoju pojazdów [MPP]”).

– Projekt koncepcyjny zawiera szczegóły dotyczące części 
opisowej i szkicu danego MPP. Uwzględnia on standardy 
opisane w pkt 3.1. i 3.2. 

– Projekt koncepcyjny musi być uzupełniony o schemat 
oznaczenia informacyjnymi znakami drogowymi zgodnie 
z przepisami prawa. O określenie takiego schematu 
nadleśnictwo występuje do zarządcy drogi innej niż leśna. 

3.4. Standard oznakowania obiektu.
– Na obiektach typu MPP obligatoryjne jest umieszczenie 

tablicy informacyjnej pionowej, tzw. witacza – oznako-
wania miejsca postoju pojazdów.

– Na obiektach typu MPP obligatoryjne jest umieszczenie 
tablicy informacyjnej z regulaminem oraz informacją o 
tym, że obiekt powstał w ramach Programu AUL oraz z 
logo programu.

– Na PL obligatoryjne jest umieszczenie tablicy „Teren 
monitorowany”.

– Na terenach przygranicznych zaleca się zamieszczenie 
dodatkowego regulaminu w języku kraju sąsiadującego.

– Wskazane jest umieszczenie na MPP znaków organizacji 
ruchu.

– Przy drodze publicznej, przy której posadowione jest 
MPP, wskazane jest umieszczenie znaku drogowego 
typu D-18 po obu stronach jezdni.

3.4. Standard monitorowania obiektu.
– Dla zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników wska-

zane jest zastosowanie monitoringu elektronicznego 
(stałego lub przenośnego) lub dozoru.

4. Zadania poszczególnych jednostek organizacyjnych LP 
przy tworzeniu i utrzymaniu MPP opisane są w pkt 4 
programu AUL. Do nieobligatoryjnych zadań nadleśnictw apli-
kujących do programu w zakresie MPP należy nawiązanie 
współpracy w zakresie utrzymania projektowanej infrastruktury z 
podmiotem/ami zainteresowanym/i jej istnieniem i wykorzysty-
waniem

5.  Zakres finansowania
 Zadania finansowane ze środków własnych nadleśnictw:

– Produkcja standardowych urządzeń przez ZOZR.
– Transport urządzeń do danego MPP przez ZOZR.
– Montaż urządzeń na danym MPP przez ZOZR.
– Przygotowanie nawierzchni utwardzonych.
– Czynności związanie z wyborem lokalizacji.
– Opracowanie projektu koncepcyjnego MPP.

1 W przepisach prawa polskiego brak jest zapisów definiujących pojęcie miejsce postoju pojazdów. Przytoczona definicja opracowana została na potrzeby programu.
2 W tym w szczególności: Zespół Składnic Lasów Państwowych w Białogardzie, OTL w Świebodzinie.
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– Opracowanie innej dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia 
prac na gruncie.

– Utrzymanie obiektu, w tym w szczególności wywóz śmieci i 
bieżący monitoring. 

– Amortyzacja od inwestycji.
– Inne czynności. 

 W ramach współpracy, o której mowa w pkt 4 standardu MPP, 
wskazana jest realizacja ww. działań wspólnie z innymi podmio-
tami. 

6. Prawa autorskie
 Przy zamawianiu opracowań koncepcyjnych, w tym w szczegól-

ności projektów, zaleca się zawarcie w umowach zapisów mówią-
cych o pełnym przekazaniu praw autorskich na rzecz PGL LP. 

7. Wykaz dokumentów niezbędnych do przechowywania w 
nadleśnictwie
– Informacja z RDLP potwierdzająca, że obiekt wskazany 

przez nadleśnictwo jest zatwierdzony do posadowienia.
– Zatwierdzony projekt koncepcyjny MPP.

– Kopie dokumentów związanych ze zgłoszeniem robót 
budowlanych lub wystąpieniem o pozwolenie na budowę.

– Uzyskane pozwolenia.
– Zlecenie wykonania prac do ZOZR.
– Dokumentacja dotycząca odbioru robót.
– Dokumentacja dotycząca warunków gwarancji producenta 

(ZOZR) na zamontowane urządzenia.
– Kopie dokumentów dotyczących wykonania nawierzchni.
– Dokumenty księgowe potwierdzające wydatki ze środków 

własnych nadleśnictwa.
– Inna korespondencja uznana za ważną z punktu widzenia 

nadleśnictwa.

8. Źródła informacji o szczegółach dotyczących standardu 
MPP
– ZOZR – w zakresie produkcji, transportu i montażu urządzeń 

wg standardu programu.
– ORWLP w Bedoniu – w zakresie wyboru lokalizacji, procedur 

aplikowania do programu, a także posadawiania, rozliczania 
i utrzymywania MPP.

 Załącznik nr 3
do Programu „Aktywne udostępnianie lasu na 2014 r.”

KRAJOWY WYKAZ NADLEŚNICTW
planujących inwestycje w parkingi leśne 

w ramach AUL na rok 2014 r. 

RDLP Lp. Nadleśnictwo
Liczba lokalizacji 
proponowanych   

do wykonania w 2014 r.

RDLP Białystok
1. N. Białowieża* 1
2. N. Hajnówka* 1

Łącznie w RDLP 2 2
RDLP Kraków 3. N. Nawojowa* 1

Łącznie w RDLP 1 1

RDLP Krosno 4. N. Bircza* 1
Łącznie w RDLP 1 1

RDLP Łódź 5. N. Łąck* 1
Łącznie w RDLP 1 1
OKL Gołuchów
(RDLP Poznań)

6. OKL Gołuchów** 1

Zgłoszenie do DGLP 1 1
RDLP Toruń 7. N. Włocławek* 1

Łącznie w RDLP 1 1

Łącznie w 6 RDLP 
(w tym OKL Gołuchów) 7 7

* realizacja inwestycji ze środków funduszu leśnego
** realizacja inwestycji ze środków własnych j.o. LP
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 Załącznik nr 4
do Programu „Aktywne udostępnianie lasu na 2014 r.”

KRAJOWY WYKAZ NADLEŚNICTW
 planujących inwestycje w miejsca postoju pojazdów  

 AUL w 2014 r 

RDLP Lp. Nadleśnictwo
Liczba lokalizacji 
proponowanych   

do wykonania w 2014 r.

RDLP Szczecinek*

1. Czaplinek 1
2. Człuchów 1

3. Drawsko 2

4. Karnieszewice 1
5. Połczyn-Zdrój 1
6. Sławno 3
7. Trzebielino 1

Łącznie w RDLP 7 10

RDLP Toruń*
8. Bydgoszcz 1
9. Miradz 2

Łącznie w RDLP 2 3

RDLP Wrocław*
10. Lubin 2
11. Milicz 3
12. Świeradów 2

Łącznie w RDLP 3 7

RDLP Zielona Góra**

13. Brzózka 3
14. Cybinka 2
15. Krosno 1
16. Krzystkowice 3
17. Lipinki 1
18. Lubsko 1
19. Nowa Sól 2
20. Przytok 1
21. Sława Śląska 2
22. Szprotawa 1
23. Świebodzin 1
24. Torzym 2
25. Wolsztyn 2
26. Zielona Góra 2
27. Żagań 3

Łącznie w RDLP 15 27

*  zakład odpowiedzialny za realizację: Zespół Składnic LP w Białogardzie
**zakład odpowiedzialny za realizację: Ośrodek Transportu Leśnego w Świebodzinie

Łącznie w 4 RDLP
łączna liczba nadleśnictw łączna liczba lokalizacji

27 47
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ZARZĄDZENIE NR 37 
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 18  czerwca 2014 r.

w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. opracowania wytycznych 
monitorowania realizacji projektów środowiskowych z wykorzystaniem SILP

OU-364-14/14

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 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, zarządza się, co 
następuje:

§ 1
Powołuję zespół zadaniowy, zwany dalej Zespołem, w składzie:
1) Zbigniew Gurgul – DGLP – przewodniczący
2) Radomir Dyjak – DGLP
3) Elżbieta Filochowska  – DGLP 
4) Katarzyna Osińska – DGLP
5) Krystyna Magiera – DGLP
6) Beata Grabska – CKPŚ
7) Piotr Kornacki – CKPŚ
8) Malwina Młynarek – CKPŚ
9) Paweł Stepnowski – CKPŚ

10) Teresa Lach – ZILP
11) Grażyna Trusewicz – RDLP Białystok
12) Wojciech Górka – Nadleśnictwo Szczebra 
13) Jacek Krzyżanowski – Nadleśnictwo Bydgoszcz
14) Krzysztof  Matuszak  – Nadleśnictwo Pniewy
15) Aneta Stańkowska – Nadleśnictwo Bogdaniec.

§ 2
Zadaniem zespołu jest opracowanie wytycznych monitorowania 

realizacji projektów środowiskowych z wykorzystaniem SILP. 
Zespół w szczególności: 

1) dokona inwentaryzacji danych (informacji) wykorzystywa-
nych przez CKPŚ;

2) dokona oceny ww. danych pod kątem ich niezbędności;
3) określi docelowy model systemu informacyjnego w zakresie 

projektów koordynowanych przez CKPŚ;
4) dokona porównania obecnego stanu SILP oraz docelowego 

modelu systemu informacyjnego z określeniem, które 
elementy systemu informacyjnego:
a) znajdują się w SILP,
b) znajdują się w SILP, lecz wymagają podjęcia działań orga-

nizacyjnych, np. ujednolicenia sposobu wprowadzania 
danych (wydania szczegółowych wytycznych),

c) nie występują w SILP i:
– wymagają zmian możliwych do wprowadzenia bez zmian 

oprogramowania (np. Dane Stałe Globalne, maski infor-
macyjne obiektów inwentarzowych),

–  wymagają zmian programistycznych;

5) opracuje projekty wytycznych określonych punkcie 4b oraz 
założenia do zmian określonych w punkcie 4c;

6) zaproponuje sposób prowadzenia monitoringu realizacji 
projektów do czasu wprowadzenia zmian, które wymagają 
przebudowy oprogramowania.

Zespół w trakcie prac uwzględni również obecnie prowadzone 
modyfikacje SILP w zakresie będącym przedmiotem działania 
Zespołu.

§ 3
1. Przewodniczący Zespołu odpowiada za organizację pracy oraz 

terminową realizację zadań.
2. Przewodniczący może włączyć do prac Zespołu:

a) innych pracowników, zatrudnionych w jednostkach organiza-
cyjnych PGL LP, za zgodą kierowników danych jednostek;

b) ekspertów zewnętrznych.
3. Przewodniczący jest upoważniony do zbierania informacji mają-

cych związek z pracami Zespołu i zwracania się do kierowników 
jednostek organizacyjnych PGL LP w sprawach związanych z 
pracami Zespołu.

4. Przewodniczący wnioskuje do Dyrektora Generalnego Lasów 
Państwowych o zwrot kosztów przejazdu na posiedzenia 
Zespołu zapraszanym ekspertom i członkom Zespołu spoza 
Lasów Państwowych.

§ 4
1. Koszty przejazdów na posiedzenie uczestników Zespołu pokry-

wają jednostki organizacyjne Lasów Państwowych będące 
pracodawcami członków Zespołu, a koszty delegacji tych 
pracowników odniosą w ciężar działalności administracyjnej 
danej jednostki.

2. Koszty pozostałe, w tym koszty organizacji spotkań Zespołu, 
pokryje Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych.

§ 5
Termin przedstawienia wyników prac Zespołu wyznacza się na 

15 lipca 2014 r.

§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH

mgr inż. Adam Wasiak
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ZARZĄDZENIE NR 38
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 18 czerwca 2014 r.

w sprawie dopuszczenia do wykorzystania w jednostkach organizacyjnych 
Lasów Państwowych „Wytycznych w sprawie zasad ustalania 

wysokości stawki czynszu za korzystanie z lokali mieszkalnych 
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe” 

OF-1-1710-9-2/14

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

§ 1
Wprowadzam do wykorzystania w jednostkach organizacyjnych 

Lasów Państwowych „Wytyczne w sprawie zasad ustalania wyso-
kości stawki czynszu za korzystanie z lokali mieszkalnych Państwo-
wego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe”, stanowiące 
załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

§ 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
Zastosowanie rozwiązań zawartych w „Wytycznych w sprawie 

zasad ustalania wysokości stawki czynszu za korzystanie z lokali 
mieszkalnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy 
Państwowe” w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych 
należy wprowadzić w życie z dniem 1 stycznia 2015 r., sporządza-
jąc kalkulację stawki czynszu na podstawie kosztów z roku 2013, 
chyba że wcześniejsze rozwiązania prawne zastosowane w jedno-
stce na to nie pozwalają. 

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH

mgr inż. Adam Wasiak

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 38
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych

z dnia 18 czerwca 2014 r.

WYTYCZNE 
w sprawie zasad ustalania wysokości stawki czynszu 

za korzystanie z lokali mieszkalnych 
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe 

§ 1
Jednostki organizacyjne Lasów Państwowych udostępniają 

lokale mieszkalne:
1) bezpłatnie – na podstawie art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy o lasach 

oraz umowy regulującej korzystanie z bezpłatnego mieszkania, 
obejmującej:
a) lokal mieszkalny niestanowiący odrębnej nieruchomości, bez 

pomieszczeń przynależnych, albo
b) lokal mieszkalny niestanowiący odrębnej nieruchomości z 

pomieszczeniami przynależnymi, albo
c) lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość, bez 

pomieszczeń przynależnych, albo
d) lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość, z 

pomieszczeniami przynależnymi, albo
e) nieruchomość gruntową wraz z budynkiem mieszkalnym i 

budynkami gospodarczymi oraz infrastrukturą towarzyszącą;
2) odpłatnie – na podstawie umowy najmu obejmującej:

a) lokal mieszkalny niestanowiący odrębnej nieruchomości, bez 
pomieszczeń przynależnych, albo

b) lokal mieszkalny niestanowiący odrębnej nieruchomości, z 
pomieszczeniami przynależnymi, albo

c) lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość, bez 
pomieszczeń przynależnych, albo

d) lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość, z 
pomieszczeniami przynależnymi, albo

e) nieruchomość gruntową zabudowaną budynkiem miesz-
kalnym, ewentualnie wraz z budynkami gospodarczymi oraz 
infrastrukturą towarzyszącą.

§ 2
1. Wzory umów, o których mowa w § 1, zawarte są w załącznikach 

nr 1–2 (Załączników nie drukujemy – przyp. red.).
2. Wartość nieodpłatnego świadczenia wynikającego z umów,  

o których mowa w § 1 pkt 1, ustala się na podstawie stawek 
czynszu określonych w niniejszych wytycznych, z uwzględ-
nieniem przepisów o podatku dochodowym od osób fizycz-
nych.

3. Wysokość czynszu z tytułu umów najmu, o których mowa w § 1 
pkt 2, ustala się na podstawie poniższych zapisów.

§ 3
1. Zasady ustalania stawek czynszu, zwane dalej stawkami, mają 

zastosowanie do lokali mieszkalnych, zwanych dalej lokalami, 
wynajmowanych oraz do ustalania równowartości nieodpłatnego 
świadczenia za korzystanie z lokali bezpłatnych, a także 
pomieszczeń i obiektów przynależnych do tych lokali.
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2. Ustala się jedną stawkę bazową wyliczaną dla każdego z 
zasobów, na podstawie danych dotyczących całego:
a) zasobu mieszkaniowego,
b) zasobu budynków gospodarczych,
c) zasobu garaży.

3. Czynsz za lokal stanowi iloczyn powierzchni użytkowej lokalu i 
stawki bazowej opisanej w § 5 ust. 1 wraz z zyskiem opisanym 
w § 5 ust. 2 po uwzględnieniu obniżek i zwyżek stawki oraz 
opłaty z tytułu podatku od nieruchomości (w wariancie, gdy 
podatnikiem jest jednostka organizacyjna PGL LP).

4. Czynsz za budynki gospodarcze i garaże stanowi iloczyn 
powierzchni użytkowej budynków gospodarczych i garaży oraz 
stawki bazowej opisanej w § 5 ust. 1 wraz z zyskiem opisanym 
w § 5 ust. 2 po uwzględnieniu obniżki.

§ 4
1. Stawki są kalkulowane raz w roku według stanu lokali na dzień  

1 stycznia roku sporządzenia kalkulacji, nie później niż do końca 
pierwszego kwartału. 

2. Zmienione stawki zaczynają obowiązywać z dniem 1 lipca roku 
kalkulacji, z wyjątkiem pierwszego roku obowiązywania niniej-
szych wytycznych

3. Kalkulacja, o której mowa w ust. 2, nie musi powodować zmiany 
czynszu, jeżeli zmiana średniej miesięcznej stawki bazowej 
zasobu mieszkaniowego nie przekracza średniorocznego 
wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem 
w poprzednim roku kalendarzowym. Średnia miesięczna stawka 
bazowa dla zasobu mieszkaniowego stanowi 1/12 ilorazu sumy 
kosztów i powierzchni użytkowej.

§ 5
1. Do kalkulacji stawki bazowej przyjmuje się w szczególności 

następujące koszty:
a) amortyzacja – z roku poprzedzającego rok sporządzenia 

kalkulacji;
b) koszty remontów lokali, w wysokości 1/10 z okresu pełnych 

10 lat poprzedzających rok sporządzenia kalkulacji;
c) koszty utrzymania części wspólnych i funduszy remontowych 

oraz koszty naliczanego funduszu eksploatacyjnego, w 
wysokości 1/5 z okresu pełnych 5 lat poprzedzających rok 
sporządzenia kalkulacji;

d) koszty należytego utrzymania stanu technicznego obiektów 
(konserwacje, przeglądy itp.) – w wysokości 1/5 z okresu 
pełnych 5 lat poprzedzających rok sporządzenia kalkulacji;

e) koszty ubezpieczenia – z roku sporządzenia kalkulacji;
 f) koszty administrowania – w wysokości 1% od sumy kosztów 

określonych w pkt a–e. 
Koszty zasobu określone w pkt a–e są wyliczane proporcjonal-

nie do powierzchni użytkowej danego lokalu. 
2. Przy kalkulacji stawki do kosztów wyliczonych na podstawie  

ust. 1 należy doliczyć zysk w wysokości nie wyższej niż stopa 
oprocentowania kredytów WIBOR udzielanych na okres 1 roku 
(1Y – oznaczenie WIBOR) z dnia poprzedzającego datę usta-
lenia stawki czynszu (Sm, Sbg, Sg).

§ 6
1. Określone w § 5 ust. 1 pkt a–e koszty dotyczące obiektów i urzą-

dzeń wspólnych (np. ogrodzenie, chodnik, studnia) będą 
wliczane do kosztów odnoszących się do lokali, proporcjonalnie 
do ich powierzchni użytkowej.

2. Jeżeli obiekty lub urządzenia służą wyłącznie budynkowi gospo-
darczemu bądź wyłącznie garażowi, koszty dotyczące tych 
obiektów lub urządzeń należy wliczyć do kosztów związanych z 
tym budynkiem gospodarczym lub garażem.

§ 7
Jeżeli ustalona w wyniku kalkulacji, opartej na niniejszych zasa-

dach, średnia miesięczna stawka bazowa, o której mowa w § 3  
ust. 3, jest wyższa od dotychczasowej o ponad 70%, podwyżka 

stawki wynosi 50% w stosunku do dotychczas obowiązującej 
stawki. Powyższe rozwiązanie może być zastosowane tylko w 
pierwszym roku kalkulacji. Artykuł 8a ust. 4 ustawy o ochronie praw 
lokatorów (…) (Dz.U.2014.150) stosuje się odpowiednio.

§ 8
Przy ustalaniu wartości czynszu stosuje się następujący katalog 

obniżek czynszu w  lokalach z zastrzeżeniem, że suma obniżek 
(K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7) nie może być większa niż 0,7.
1. Stan techniczny lokalu, ustalony na podstawie aktualnej okre-

sowej kontroli stanu technicznego (przeprowadzonej w oparciu o 
art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane), (K1):

 Standard budynku (lokalu) – budynek w stanie technicznym 
dobrym od 0–15% zużycia.

Lp.
Klasyfikacja 

stanu 
technicznego 

lokalu

Procentowe 
zużycie lokalu 

[%]

Wskaźnik 
obniżki czynszu 

[K1]

1. Dobry 0–15 0,0
2. Zadowalający 16–30 0,1
3. Średni 31–50 0,2
4. Zły powyżej 50 0,35

2. Brak instalacji (K2):
 Standard – lokal wyposażony w sprawne technicznie i odpowia-

dające warunkom technicznym instalacje: elektryczną, central-
nego ogrzewania, wodną, kanalizacyjną.
K2 – 0,15 za brak każdej z instalacji. 

3. Wyposażenie lokalu w pomieszczenia (K3):
 Standard – lokal wyposażony minimum w kuchnię lub aneks 

kuchenny, łazienkę, WC.
 K3 (suma poniższych):

a) za brak łazienki w mieszkaniu – 0,2;  
b) za brak WC w mieszkaniu – 0,2;
c) za brak kuchni lub aneksu kuchennego – 0,2.

4. Brak podłączenia do sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej lub 
brak przydomowej oczyszczalni ścieków (K4):

 Standard – podłączenie do sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej 
lub do oczyszczalni przydomowej.
K4 – za brak ww. rozwiązań – 0,1.

5. Położenie lokalu – wskaźnik obniżki czynszu (K5):
 Standard – lokal w budynku jedno- lub dwurodzinnym, jedno- 

lub dwukondygnacyjnym.
K5 (suma poniższych):
a) położenie lokalu w budynku wielokondygnacyjnym powyżej  

II piętra, w budynkach bez windy – 0,05;
b) lokal położony w budynku wielorodzinnym – 0,05 (nie dotyczy 

budynku w zabudowie szeregowej, gdzie każdy segment 
stanowi osobny budynek (o rodzaju inw. 110). 

6. Położenie budynku (K6):
 Standard – lokal w budynku położonym w odległości od 0  

do 5 km od centrum miejscowości będącej siedzibą gminy lub od 
granic miasta, w których znajdują się budynki użyteczności 
publicznej, takie jak: przedszkole, szkoła podstawowa i gimna-
zjum, szkoła ponadgimnazjalna (z wyłączeniem szkół wyższych), 
przychodnia.
K6 – powyżej 5 km do 10 km – 0,05;
K6 – powyżej 10 km – 0,15.

7. Kierownik jednostki w szczególnie uzasadnionych przypadkach 
może ustalić dodatkowy wskaźnik obniżek, nie wymieniony w 
pkt 1–6 (K7). Zniżka nie może być większa niż 0,1.

§ 9
Do obniżek czynszu w budynkach gospodarczych i garażach 

stosuje się odpowiednio § 8 ust. 1.
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§ 10
Przy ustalaniu wartości czynszu stosuje się następujący katalog 

zwyżek czynszu w  lokalach.
1. Podłączenie do sieci gazowej – ZW1 – 0,05 – standard określony 

§ 8 ust. 2.
2. Bezobsługowe źródło ogrzewania (ogrzewanie elektryczne, 

kocioł gazowy, kocioł olejowy, sieć zewnętrzna) – ZW2 – 0,05  
– standardem jest  źródło ogrzewania wymagające obsługi.

3. Ciepła woda z sieci zewnętrznej – ZW3 – 0,05 – standardem jest 
ciepła woda wytwarzana przez użytkownika.

§ 11
Jeżeli w wyniku wykonanych robót lub na podstawie przeglądu 

stanu technicznego lokalu, budynku gospodarczego, garażu 
nastąpi zmiana klasyfikacji stanu technicznego obiektu, należy ten 
fakt uwzględnić przy najbliższej zmianie stawki czynszu.

§ 12
Kalkulację zniżek i zwyżek stawki bazowej określonych w § 8  

i § 10 przeprowadza się w następujący sposób:
gdzie: Sm – stawka za budynek/lokal mieszkalny obliczana jn.:

Sm = [(Sb+SbxKA) + (Sb+SbxKA) x Z] x (1- K1-K2-K3-K4-K5-K6-K7+ 
+ZW1+ZW2+ZW3)

K1 – K7 – jak w § 8,
ZW1 – ZW3 – jak w § 10,
Sb – stawka bazowa dla budynku/lokalu mieszkalnego obliczona 
         jak w § 5,
KA – 0,01 – koszty administrowania w wysokości 1%, 
Z – zysk.

§ 13
Kalkulację stawki bazowej za budynek gospodarczy przeprowa-

dza się w następujący sposób:

gdzie: Sbg – stawka czynszu za budynek gospodarczy obliczana 
jn.:

Sbg = [(Sbbg + Sbbg x KA) + (Sbbg + Sbbg x KA) x Z] x (1-K1)

K1 – jak w § 8,
Sbbg – stawka bazowa dla budynku gospodarczego obliczona jak 
          w § 5,
KA – 0,01 – koszty administrowania w wysokości 1%, 
Z – zysk. 

§ 14
Kalkulację stawki bazowej za garaż przeprowadza się w nastę-

pujący sposób:
gdzie: Sg – stawka czynszu za garaż obliczana jn.:

Sg = [(Sng + Sng x KA) + (Sng + Sng x KA) x Z] x (1-K1)

K1 – jak w § 8,
Sng – stawka bazowa dla garażu obliczona jak w § 4,
KA – 0,01 – koszty administrowania w wysokości 1%, 
Z – zysk. 

§ 15
Jednostki organizacyjne wprowadzają wewnętrzne zasady 

ustalania stawek za korzystanie z lokali oraz przynależnych 
budynków gospodarczych i garaży w formie zarządzenia 
kierownika jednostki organizacyjnej, w porozumieniu z organi-
zacjami związkowymi działającymi w jednostce organizacyjnej 
lub przedstawicielami załogi, na podstawie niniejszych wytycz-
nych.

§ 16
Niniejsze wytyczne wchodzą w życie z dniem 18 czerwca  

2014 r.

DECYZJA NR 20
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 20 maja 2014 r.

w sprawie powołania Rady Naukowo-Społecznej 
Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Puszcza Notecka” 

na okres czerwiec 2014 – maj 2019

ZO-731-14 /14

Na podstawie art. 33 ust. 1 oraz art. 13b ust. 4 ustawy z dnia  
28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn. z 2011 r., Dz. U. Nr 12, 
poz. 59 z późniejszymi zmianami) oraz § 6 i § 10 Statutu Państwo-
wego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego 
załącznik do Zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, 
Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r., ustalam, 
co następuje:

§ 1
Powołuję Radę Naukowo-Społeczną Leśnego Kompleksu 

Promocyjnego „Puszcza Notecka”, zwaną dalej Radą, na okres 
czerwiec 2014 – maj 2019 w następującym składzie:

1. Zbigniew Cykowiak – dyrektor Biura Urządzania Lasu w 
Poznaniu

2. Andrzej Czerniak – prodziekan ds. studiów stacjonarnych 
Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

3. Anna Fręś – sekretarz Gminy Drawsko, zastępca wójta

4. Józef Grodecki – współwłaściciel Zakładu Usług Leśnych 
„Lastech” Sp. z o.o.

5. Zbigniew Jahns – wójt Gminy Lubasz
6. Ewa Kułakowska – dyrektor Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej
7. Władysław Kusiak – redaktor naczelny „Przeglądu Leśniczego”
8. Ludwik Lipnicki – przewodniczący Regionalnej Rady Ochrony 

Przyrody Województwa Lubuskiego
9. Włodzimierz Łęcki – wykładowca Wyższej Szkoły Logistyki w 

Poznaniu, były senator i Wojewoda Poznański
10. Tadeusz Mizera – starszy wykładowca Instytutu Zoologii 

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, sekretarz Komitetu 
Ochrony Orłów

11. Paweł M. Owsianny – zastępca dyrektora Zamiejscowego 
Ośrodka Dydaktycznego w Pile

12. Stefan Perz – kierownik Zespołu Ochrony Lasu w Szczecinku
13. Maciej Pietruszak – burmistrz Drezdenka
14. Antoni Przybylski – dyrektor PPHU „Grandel”, prezes Okręgo-

wej Rady Łowieckiej PZŁ w Pile
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15. Kamil Piotr Szpotkowski – adiunkt Instytutu Chemii Bioorga-
nicznej Polskiej Akademii Nauk

16. Tomasz Szrama – burmistrz Obornik
17. Hubert Szramka – kierownik Katedry Ekonomiki Leśnictwa 

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
18. Arkadiusz Świderski – zastępca burmistrza Gminy Sieraków
19. Albert Tabaka – dyrektor Zespołu Szkół Leśnych im. inż. Jana 

Kloski w Goraju
20. Ryszard Urbański – emerytowany komendant powiatowy PSP 

w Pile
21. Piotr Zenon Voelkel – szef działu rozwoju firmy VOX
22. Mirosław Wieczór – burmistrz Miasta i Gminy Wronki
23. Zdzisław Wiśniewski – prezes AKME Sp. z o.o.
24. Irena Wojciechowska – wiceprezes lokalnej grupy działania 

„Puszcza Notecka”.

§ 2
Rada jest organem doradczym i opiniodawczym dyrektorów 

Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile, Poznaniu i 
Szczecinie w zakresie inicjowania oraz oceny realizacji działań 
podejmowanych w Leśnym Kompleksie Promocyjnym „Puszcza 
Notecka”.

§ 3
Do zakresu działania Rady należy w szczególności opiniowanie:
l projektów planów urządzenia lasu wraz z programami 

ochrony przyrody i edukacji leśnej,
l projektów objęcia ochroną prawną nowych obiektów,
l projektów rocznych planów finansowo-gospodarczych w 

zakresie zadań rzeczowych,
l tematyki badań naukowych i możliwości ich praktycznego 

wykorzystania,
l działalności edukacyjnej, 
l turystycznego udostępniania terenów.
Ponadto do zadań Rady należy:
l współdziałanie z ekologicznymi organizacjami pozarządo-

wymi, samorządami lokalnymi, instytucjami naukowymi w 
sprawach dotyczących LKP „Puszcza Notecka”;

l wydawanie opinii w sprawach LKP „Puszcza Notecka na 
wniosek dyrektora RDLP w Pile, Poznaniu i Szczecinie oraz 
z własnej inicjatywy.

§ 4
Opinie Rady odnoszące się do planowania hodowlano-ochron-

nego należy przedłożyć Komisji Założeń Planu w czasie opracowy-
wania planów urządzenia lasu nadleśnictw wchodzących w skład 
LKP „Puszcza Notecka”. 

§ 5
1. Rada spośród swego grona wybiera przewodniczącego, 

zastępcę przewodniczącego i sekretarza Rady.
2. Przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz Rady 

stanowią Prezydium Rady.

§ 6 
Przewodniczący reprezentuje Radę na zewnątrz, kieruje 

pracami Rady, zwołuje posiedzenia Rady oraz przekazuje dyrekto-
rom RDLP w Pile, Poznaniu i Szczecinie protokoły posiedzeń Rady 
wraz z opiniami i wnioskami.

§ 7
Organizację i tryb pracy Rady określa regulamin uchwalony 

przez Radę na jej pierwszym posiedzeniu.

§ 8
Kadencja Rady trwa pięć lat.

§ 9
Obsługę techniczno-biurową Rady zapewniają RDLP w Pile, 

RDLP w Poznaniu i RDLP w Szczecinie.

§ 10
Wydatki związane z działalnością Rady pokrywane są przez 

Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych ze środków funduszu 
leśnego w ramach wspólnych przedsięwzięć Lasów Państwowych.

§ 11
Zapraszanym na posiedzenie Rady jej członkom i biegłym 

(ekspertom) zamieszkałym poza miejscowością, w której odbywa 
się posiedzenie, przysługuje prawo zwrotu kosztów podróży, nocle-
gów oraz diet odpowiednio na zasadach obowiązujących pracowni-
ków zatrudnionych w państwowej lub samorządowej jednostce 
sfery budżetowej.

§ 12 
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                    DYREKTOR GENERALNY
                                LASÓW PAŃSTWOWYCH

                   mgr inż.  Adam Wasiak
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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. Kobiór
Tychy
126d

Kobiór
Kobiór
ul. Promnicka 19/2
43-210 Kobiór

421/240
KA1T/00045905/1
2881 
(udział 89/1000)

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

2. Kobiór
Pszczyna 
130p

Pszczyna
Pszczyna
ul. Wojska Polskiego 2/3
43-200 Pszczyna

1093/37
KA1P/00043331/9
884 
(udział 140/1000)

samodzielny lokal mieszkalny 
w budynku ośmiorodzinnym, 
pustostan 

3. Ujsoły
Rycerka
203g

Rycerka Górna
Rajcza
Rycerka Górna 388
34-370 Rajcza

9112/4
BB1Z/00096553/8
1428

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

4. Ujsoły
Rycerka
118g

Sól
Rajcza
Sól Oźna 348
34-370 Rajcza

13549/3
BB1Z/00113546/2
1199

budynek mieszkalny, 
jednorodzinny, zasiedlony, 
budynek gospodarczy

5. Gidle
Dąbrowa Zielona
176h

Garnek
Kłomnice
Garnek, ul. Główna 57
42-270 Kłomnice

3107/2
CZ1C/00164054/2
922

budynek mieszkalny, 
jednorodzinny, pustostan; 
budynek gospodarczy

6. Strzelce Opolskie
Kamień Śląski
1z

Strzelce Opolskie
Strzelce Opolskie
ul. Moniuszki 8/1
47-100 Strzelce Opolskie

5138/2
OP1S/00067009/8
1289 
(udział 169/1000)

samodzielny lokal mieszkalny 
w budynku siedmiorodzinnym, 
pustostan

7. Katowice
Murcki
185r01, s, t01

Tychy
Tychy
ul. Katowicka 189
43-100 Tychy

214/17
KA1T/00037762/7
1555

budynek mieszkalny, 
jednorodzinny, zasiedlony; 
dwa budynki gospodarcze, 
kocioł c.o.

8. Zawadzkie
Zawadzkie
827 l

Kolonowskie
Kolonowskie
ul. Pluderska 1C/2
47-110 Kolonowskie

1791/2
OP1S/00068251/6
2496 
(udział 242/1000)

samodzielny lokal mieszkalny 
w budynku sześciorodzinnym, 
pustostan; segment 
w budynku gospodarczym, 
udział w placu postojowym, 
instalacji kanalizacyjnej 
z szambem 
i instalacji wodnej

9. Zawadzkie
Zawadzkie
482z01

Kielcza
Zawadzkie
ul. Chrobrego 2
47-126 Kielcza

182/14
OP1S/00047512/1
2120

budynek mieszkalny, 
jednorodzinny, zasiedlony

10. Zawadzkie
Zawadzkie
482gx

Kielcza
Zawadzkie
ul. Opolska 2
47-126 Kielcza

2167/1
OP1S/00047512/1
1708

budynek mieszkalny,  
jednorodzinny, pustostan, 
budynek gospodarczy

11. Turawa
Kuźnice Kluczborskie
181a

Stare Budkowice
Murów
Stare Budkowice, 
ul. Wołczyńska 30
46-030 Murów

181/3
OP1U/00057460/6
1700

budynek mieszkalny, 
jednorodzinny, pustostan; 
budynek gospodarczy

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Katowice

Dokończenie tabeli na str. 26
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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

12. Turawa
Kuźnice Kluczborskie
210p

Zagwiździe
Murów
Zagwiździe, ul. Grabicka 2/1
46-030 Murów

217
OP1U/00057517/1
1779 
(udział 61/100)

samodzielny lokal mieszkalny
w budynku dwurodzinnym, 
pustostan; udział w dwóch 
budynkach gospodarczych

13. Turawa
Kuźnice Kluczborskie
210p

Zagwiździe
Murów
Zagwiździe, ul. Grabicka 2/2
46-030 Murów

217
OP1U/00057517/1
1779 
(udział 39/100)

samodzielny lokal mieszkalny
w budynku dwurodzinnym, 
pustostan; udział w dwóch 
budynkach gospodarczych

14. Kędzierzyn
Kędzierzyn
295h

Pociękarb
Reńska Wieś
Pociękarb, ul. Leśna 2
47-208 Reńska Wieś

337/1
OP1K/00043729/0
1243

budynek mieszkalny, 
jednorodzinny, pustostan; 
budynek gospodarczy

15. Rudziniec
Pławniowice
132m

Nogowczyce
Ujazd
Nogowczyce, ul. Strzelecka 4
47-143 Ujazd 

362/1
OP1S/00043257/7
1694

budynek mieszkalny, 
jednorodzinny, pustostan; 
dwa budynki gospodarcze

16. Rudy Raciborskie
Rudy
191w (cz.)

Rudy
Kuźnia Raciborska
Rudy, ul. Rzeczna 2A/1
47-430 Rudy

191/35
GL1R/00053617/1
1190 
(udział 2493/10000)

samodzielny lokal mieszkalny 
w budynku trzyrodzinnym, 
zasiedlony; garaż

17. Rybnik
Rybnik
58f (cz.)
    d (cz.)

Skrzyszów
Godów
ul. 1 Maja 201
44-348 Skrzyszów

745/9
GL1W/00051432/0
1574

budynek mieszkalny, 
jednorodzinny, pustostan; 
budynek gospodarczy

Zatwierdzam:

Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO

LASÓW PAŃSTWOWYCH

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

Warszawa, 30 maja 2014 r.

Dokończenie tabeli ze str. 25

Lp.
Nazwa nadleśnictwa,

obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu 
ewidencyjnego,

gmina,
adres nieruchomości

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,

pow. działki (m2)
Rodzaj zabudowy

i sposób zagospodarowania

1. Brzeziny
Regny
226c, m

4
Koluszki
ul. Wigury 4B
95-040 Koluszki

536/1; 536/2
LD1B/00034575/1
492; 470 
(udział 16427/32984)

samodzielny lokal mieszkalny 
w budynku dwurodzinnym, 
zasiedlony; udział w przyłączu 
wodociągowym, szambie, 
ogrodzeniu

Zatwierdzam:

                                                       DYREKTOR GENERALNY 
LASÓW PAŃSTWOWYCH

mgr inż. Adam Wasiak
Warszawa, 19 maja 2014 r.        

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Łódź
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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. Wichrowo
Wichrowo
155b (cz.)

Wolnica
Lubomino
Wolnica 12
11-135 Lubomino 

452
OL1O/00071781/9
1698

budynek mieszkalny, 
jednorodzinny, zasiedlony; 
budynek gospodarczy

2. Jagiełek
Jagiełek
467s02, z02, 
w01, bx99 

Warlity Małe
Olsztynek 
Warglewo 2
11-015 Olsztynek

3467/5
OL1O/00057675/9
1871

budynek mieszkalny, 
jednorodzinny, zasiedlony; 
budynek gospodarczy

3. Ostrołęka
Ostrołęka
258 l

Borawe
Rzekuń
Borawe 80
07-411 Rzekuń

432/2583
OS1O/00019519/8
700

budynek mieszkalny, 
jednorodzinny, zasiedlony; 
budynek gospodarczy,  
studnia głębinowa

4. Iława
Smolniki
137i, j

Smolniki
Iława
Smolniki 10/4
14-200 Iława

3137/3
EL1I/00042356/3
7064 
(udział 33/1000)

3137/4
EL1I/00042357/0
2481 
(udział 4/76)

samodzielny lokal mieszkalny 
w budynku wielorodzinnym, 
zasiedlony; 
dwa pomieszczenia 
w budynku gospodarczym

5. Jedwabno
Dłużek
287w

Natać Wielka
Nidzica
Natać Mała 27
13-100 Nidzica

363
OL1N/00014346/0
1681

budynek mieszkalny, 
jednorodzinny, zasiedlony; 
budynek gospodarczy

6. Szczytno
Małdaniec
8bx

Wały
Szczytno
Wały 44
12-100 Szczytno

214
OL1S/00039024/2
1363

budynek mieszkalny, 
jednorodzinny, zasiedlony; 
budynek gospodarczy

7. Parciaki
Parciaki
181a01

Parciaki
Jednorożec
Budziska 1b
06-323 Jednorożec

2065/157
OS1P/00027873/7
3051

cztery lokale mieszkalne 
w budynku czterorodzinnym, 
zasiedlone; 
budynek gospodarczy

8. Stare Jabłonki
Stare Jabłonki
195Ai

Stare Jabłonki
Ostróda
Żurejny 3
14-133 Stare Jabłonki

3195/18
EL1O/00026882/7
2341

budynek mieszkalny, 
jednorodzinny, zasiedlony; 
trzy budynki gospodarcze

Zatwierdzam:

                                                       DYREKTOR GENERALNY 
LASÓW PAŃSTWOWYCH

mgr inż. Adam Wasiak
Warszawa, 19 maja 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. Pniewy
Pniewy
96m01, o01

Zajączkowo
Pniewy
Zajączkowo 64
62-045 Pniewy

80096/1
PO1A/00031860/1
1675

budynek mieszkalny, 
jednorodzinny, zasiedlony, 
trzy budynki gospodarcze

2. Pniewy
Niemierzewo
60g01

Kwilcz
Kwilcz
Kwilcz-Dąbrowa 2/2
64-420 Kwilcz

675/1
PO2A/00033730/2
2859
(udział 19491/70931)

samodzielny lokal mieszkalny, 
zasiedlony, w budynku 
czterorodzinnym, 
dwa wodomierze, 
segment w budynku 
gospodarczo-garażowym, 
udział 1/4 w: zbiorniku 
ściekowym, przyłączu 
wodnym, kanalizacji wodnej, 
linii telefonicznej

3. Pniewy
Niemierzewo
60g01

Kwilcz
Kwilcz
Kwilcz-Dąbrowa 2/3
64-420 Kwilcz

675/1
PO2A/00033730/2
2859
(udział 17869/70931)

samodzielny lokal mieszkalny, 
zasiedlony, w budynku 
czterorodzinnym, wodomierz, 
segment w budynku 
gospodarczo-garażowym, 
udział 1/4 w: zbiorniku 
ściekowym, przyłączu 
wodnym, kanalizacji wodnej, 
linii telefonicznej

4. Pniewy
Niemierzewo
60g01

Kwilcz
Kwilcz
Kwilcz-Dąbrowa 2/4
64-420 Kwilcz

675/1
PO2A/00033730/2
2859
(udział 17799/70931)

samodzielny lokal mieszkalny, 
zasiedlony, w budynku 
czterorodzinnym, wodomierz, 
segment w budynku 
gospodarczo-garażowym, 
udział 1/4 w: zbiorniku 
ściekowym, przyłączu 
wodnym, kanalizacji wodnej, 
linii telefonicznej

5. Krotoszyn
Baszków
1n

Krotoszyn
Krotoszyn
ul. Słodowa 18/1, 18/2
63-700 Krotoszyn

6425
KZ1R/00003102/0
1094

dwa lokale mieszkalne 
w budynku dwurodzinnym, 
zasiedlone

6. Gniezno
Skorzęcin
33z

Wylatkowo
Powidz
Wylatkowo 45/2
62-430 Powidz

33/3
KN1S/00034442/5
1822
(udział 491/1864)

samodzielny lokal mieszkalny 
w budynku dwurodzinnym, 
pustostan

7. Przedborów
Przedborów
383k01, l01 

Rogaszyce
Ostrzeszów
Rogaszyce 220
63-500 Ostrzeszów

1405
KZ1O/00041224/7
2486

budynek mieszkalny, 
jednorodzinny, pustostan

Zatwierdzam:

                                                       DYREKTOR GENERALNY 
LASÓW PAŃSTWOWYCH

mgr inż. Adam Wasiak
Warszawa, 19 maja 2014 r.        

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Poznań
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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. Zwoleń
Zwoleń
169x (cz.)

Mięciszów
Zwoleń
Miodne Leśniczówka 102
26-700 Zwoleń

169/2
RA1Z/00020650/7
2035

cztery lokale mieszkalne  
w budynku czterorodzinnym, 
zasiedlone; 
budynek gospodarczy

2. Zagnańsk
Zagnańsk
162k, i01, j01

Tumlin
Zagnańsk
Tumlin-Węgle 75
26-050 Zagnańsk

2049/1; 2049/3
KI1L/00100108/5
302; 1038

budynek mieszkalny, 
jednorodzinny, pustostan; 
stodoła z szopą, obora

Zatwierdzam:

                                                       DYREKTOR GENERALNY 
LASÓW PAŃSTWOWYCH

mgr inż. Adam Wasiak
Warszawa, 18 czerwca 2014 r.       

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Radom

Lp.
Nazwa nadleśnictwa,

obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu 
ewidencyjnego,

gmina,
adres nieruchomości

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,

pow. działki (m2)
Rodzaj zabudowy

i sposób zagospodarowania

1. Niedźwiady
Przechlewo
116x

Przechlewko
Przechlewo
Przechlewko 21/2
77-320 Przechlewo

4116/2
SL1Z/00022291/0
5028 
(udział 305/1000)

samodzielny lokal mieszkalny 
w budynku trzyrodzinnym, 
pustostan, 
wraz z przynależnymi 
pomieszczeniami 
w budynku gospodarczym; 
dwa budynki gospodarcze

2. Czarnobór
Czarnobór
488a 

Kłomino
Borne Sulinowo
ul. Jesionowa 1B/1
78-449 Kłomino

71/1
KO1I/00035458/1
6740 
(udział 112/1000)

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

3. Czarnobór
Czarnobór
488a 

Kłomino
Borne Sulinowo
ul. Jesionowa 1B/2
78-449 Kłomino

71/1
KO1I/00035458/1
6740 
(udział 115/1000)

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

4. Czarnobór
Czarnobór
488a 

Kłomino
Borne Sulinowo
ul. Jesionowa 1B/3
78-449 Kłomino

71/1
KO1I/00035458/1
6740 
(udział 57/1000)

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

5. Czarnobór
Czarnobór
488a 

Kłomino
Borne Sulinowo
ul. Jesionowa 1B/4
78-449 Kłomino

71/1
KO1I/00035458/1
6740 
(udział 71/1000)

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

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Szczecinek

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. Czarnobór
Czarnobór
488a 

Kłomino
Borne Sulinowo
ul. Jesionowa 1B/5
78-449 Kłomino

71/1
KO1I/00035458/1
6740 
(udział 71/1000)

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

7. Czarnobór
Czarnobór
488a 

Kłomino
Borne Sulinowo
ul. Jesionowa 1B/6
78-449 Kłomino

71/1
KO1I/00035458/1
6740 
(udział 57/1000)

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

  Zatwierdzam:

                                                       DYREKTOR GENERALNY 
LASÓW PAŃSTWOWYCH

mgr inż. Adam Wasiak
Warszawa, 19 maja 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. Trzebielino
Wiatrołom
306r

Wiatrołom
Miastko
Wiatrołom 3
77-200 Miastko

306/5; 306/6
SL1M/00018548/6
1594; 1003
(udział 501/1000)

samodzielny 
lokal mieszkalny 
w budynku dwurodzinnym, 
pustostan; 
pomieszczenia przynależne 
w budynku gospodarczym

2. Niedźwiady
Przechlewo
147j

Przechlewo
Przechlewo
ul. Szkolna 1
77-320 Przechlewo

4147/16
SL1Z/00022851/4
1351

budynek mieszkalny,  
jednorodzinny, zasiedlony; 
garaż, dwa budynki 
gospodarcze, 
chodnik, ogrodzenie, kocioł

3. Szczecinek
Dyminek
178ax (cz.)

0124 Stepień
Biały Bór
Stepień 27/c/2
78-421 Drzonowo

178/7
KO1I/00036227/0
2558

lokal mieszkalny 
w budynku dwurodzinnym, 
zasiedlony; udział w dwóch 
budynkach gospodarczych, 
ogrodzeniu

4. Szczecinek
Dyminek
105 l (cz.)
       m (cz.)

Gwda Wielka
Szczecinek
Gwda Wielka, ul. Pojezierze 15 
78-400 Szczecinek

105/4
KO1I/00036649/4
1742

budynek mieszkalny, 
jednorodzinny, zasiedlony; 
budynek gospodarczy, 
ogrodzenie

5. Szczecinek 
Wierzchowo
293 l (cz.)

Gałowo
Szczecinek
Gałowo 26 
78-400 Szczecinek

293/2
KO1I/00036239/7
1843

budynek mieszkalny, 
jednorodzinny; 
budynek gospodarczy

6. Szczecinek
Wierzchowo
358f, g, h

Brzeźno
Szczecinek
Dębrzyna 1
78-400 Szczecinek

358/1
KO1I/00036263/4
1988

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

 Zatwierdzam:

                                                       DYREKTOR GENERALNY 
LASÓW PAŃSTWOWYCH

mgr inż. Adam Wasiak

Warszawa, 18 czerwca 2014 r.        

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Szczecinek
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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. Brodnica
Zbiczno
165j01

Zbiczno
Zbiczno
Zarośle 4
87-305 Zbiczno

7165/15
TO1B/00005413/6
2100

budynek mieszkalny,  
jednorodzinny, zasiedlony; 
budynek gospodarczy

2. Gniewkowo
Gniewkowo
100n

Zajezierze
Gniewkowo
Zajezierze 44
88-140 Gniewkowo

4100/9
BY1I/00068108/5
588

budynek mieszkalny, 
jednorodzinny, zasiedlony; 
budynek gospodarczy, 
przyłącze wodociągowe

Zatwierdzam:

                                                       DYREKTOR GENERALNY 
LASÓW PAŃSTWOWYCH

mgr inż. Adam Wasiak
Warszawa, 18 czerwca 2014 r.       

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Toruń

Lp.
Nazwa nadleśnictwa,

obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu 
ewidencyjnego,

gmina,
adres nieruchomości

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,

pow. działki (m2)
Rodzaj zabudowy

i sposób zagospodarowania

1. Łochów
Łochów
448i01

Nowinki
Jadów
Nowinki 59
05-280 Jadów

259/1
SI1W/00061136/0
1824

budynek mieszkalny, 
jednorodzinny, zasiedlony; 
budynek gospodarczy

2. Sokołów
Sokołów
38w

Ceranów
Ceranów
Ceranów 251
08-322 Ceranów

2188/1
SI1P/00030199/8
1195

budynek mieszkalny, 
jednorodzinny, pustostan

Zatwierdzam:

                                                       DYREKTOR GENERALNY 
LASÓW PAŃSTWOWYCH

mgr inż. Adam Wasiak
Warszawa, 19 maja 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. RDLP 
w Warszawie

0206 Warszawa 
Dzielnica Ochota
ul. Lelechowska 12/4
02-351 Warszawa

43
WA1M/00050686/1
318 
(udział 81/1000W1)
KW budynku 119172
SR Warszawa Mokotów

spółdzielczy własnościowy 
lokal mieszkalny 
w budynku wielorodzinnym

Zatwierdzam:

                                                       DYREKTOR GENERALNY 
LASÓW PAŃSTWOWYCH

mgr inż. Adam Wasiak
Warszawa, 18 czerwca 2014 r.       

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Warszawa
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NIERUCHOMOŚCI ZBYWANE I NABYWANE
przez Skarb Państwa – Lasy Państwowe

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Krosno
Nadleśnictwo Lutowiska

Zgodnie z „Ramowymi wytycznymi w sprawie zamian lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów 
Państwowych”, obowiązującymi od 1 stycznia 2013 r., oraz „Wytycznymi w sprawie zamian lasów, gruntów i innych nieruchomości znaj-
dujących się w zarządzie nadleśnictw Lasów Państwowych nadzorowanych przez Dyrektora RDLP w Krośnie”, Nadleśnictwo Lutowiska 
informuje o zamiarze dokonania transakcji zamiany nieruchomości z gminami Lutowiska oraz Czarna.

Zn. S. ZG-21413-1/14

Informacja o zamiarze transakcji zamiany z dnia 6 czerwca 2014 r.

Zgoda Dyrektora RDLP w Krośnie z dnia 27 maja 2014 r., znak sprawy: ZS-2141-29/14.

Data zgody
na zamianę

Nieruchomości zbywane przez Lasy Państwowe

adres leśny adres administracyjny kategoria użytku powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

27.05.2014 r.

04-16-2-12-26-d-00 18-01-052-0007- 345/1 B 0,2158  134,700

- działka Gminy Lutowiska
18-01-052-0007- 166

budynek  dawnej  
świetlicy 

Nadleśnictwa
-    29,506

04-16-2-11-10-o-00
04-16-2-11-10-n-00 18-01-052-0007- 297/28 Ps V 0,1924

158,391
Bi 0,0811

04-16-2-11-10-m-00
04-16-2-11-10-l-00 18-01-052-0007- 297/25 Ps V 0,1113

218,000
Bi 0,1394

                                                                   Razem: 0,7400 540,597

Nieruchomości nabywane przez Lasy Państwowe

właściciel adres administracyjny kategoria 
użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

Gmina Lutowiska

18-01-052-0028- 42 dr 1,6600

543,574

18-01-052-0028- 44 dr 0,5000

18-01-052-0028- 2 dr 0,0900

18-01-052-0028- 3
Ps V 1,0300

Lz-Ps V 0,2100

18-01-052-0016- 1 dr 0,1200

Razem: 3,6100 543,574

   
Zastępca Nadleśniczego 

inż. Władysław Chmurski
Lutowiska, 12 czerwca 2014 r.



33BILP 07/2014

Zn. S.  ZG-21413-2/14

Informacja o zamiarze transakcji zamiany z dnia 6 czerwca 2014 r. 

Zgoda Dyrektora RDLP w Krośnie z dnia 27 maja 2014 r., znak sprawy: ZS-2141-28/14.

Data zgody
na zamianę

Nieruchomości zbywane przez Lasy Państwowe

adres leśny adres administracyjny kategoria użytku powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

27.05.2014 r.

04-16-1-03-82-g-00 18-01-032-0017- 273 dr 1,8658

196,000
04-16-1-03-82-h-00 18-01-032-0017- 271 dr 0,1131
04-16-1-03-83-m-00 18-01-032-0017- 277 dr 0,1473

04-16-1-03-83-n-00 18-01-032-0017- 278/2 Ł VI 0,0481
Ls 0,4649

                                                                   Razem: 2,6392 196,000

Nieruchomości nabywane przez Lasy Państwowe

właściciel adres administracyjny kategoria 
użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

Gmina Czarna

18-01-032-0007- 72 dr 0,0600

   7,68018-01-032-0007- 109 dr 0,2400

18-01-032-0007- 110 dr 0,1000

18-01-032-0011- 1 dr 0,0700
10,055

18-01-032-0011- 13 dr 0,4537

18-01-032-0010- 86 dr 0,4100

105,024

18-01-032-0010- 87 dr 0,9200

18-01-032-0010- 88 dr 2,1000

18-01-032-0010- 90 dr 0,6100

18-01-032-0010- 91 dr 0,9100

18-01-032-0010- 92 dr 0,5200

18-01-032-0008- 692
Ps IV 0,0837

 49,111B 0,1059

18-01-032-0008- 693 B 0,0502

18-01-032-0015- 13/26
Ps V 0,0045

27,528

N 0,0039

18-01-032-0015- 15/4 dr 0,0322

18-01-032-0015- 45/2

R IIIb 0,2448

Ps IV 0,0643

Lz-Ps IV 0,0415

18-01-032-0015- 27/2 dr 0,0089

18-01-032-0015- 43/1 dr 0,0576

18-01-032-0015- 44 dr 0,1700

Razem: 7,2612 199,398
   

Zastępca Nadleśniczego 
inż. Władysław Chmurski

Lutowiska, 12 czerwca 2014 r.
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Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Radom
Nadleśnictwo Staszów

W związku z uzyskaniem zgody dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu, znak: ZS-2141Z-2/2014, z dnia 30 maja 
2014 r. oraz zgodnie z punktem IX „Ramowych wytycznych w sprawie zamian lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarzą-
dzie Lasów Państwowych” Nadleśnictwo Staszów informuje o zamiarze przeprowadzenia transakcji zamiany nieruchomości z Gminą Staszów.

Informacja o transakcji zamiany z dnia 9 czerwca 2014 r.

Data zgody
na zamianę

Nieruchomości zbywane przez Lasy Państwowe

adres leśny adres administracyjny kategoria użytku powierzchnia
(w ha)

30.05.2014 r. 16-22-1-01-41n-99, 
16-22-1-01-54n-00

26-12-074-0001
dz. ew. 1,6195/2 

woj. świętokrzyskie,  
powiat staszowski,  

gmina Staszów,  
obręb Miasto Staszów

dr 0,81

 Razem: 0,81

Nieruchomości nabywane przez Lasy Państwowe

właściciel adres administracyjny kategoria użytku powierzchnia
(w ha)

Urząd Gminy Staszów

26-12-075-0031
dz. ew. 736

woj. świętokrzyskie, 
powiat staszowski,  

gmina Staszów,  
obręb Wola Wiśniowska

dr 3,79

 Razem: 3,79

   
Nadleśniczy

mgr inż. Adam Lubera
Staszów, 9 czerwca 2014 r.

W związku z uzyskaniem zgody dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu, znak: ZS-2141Z-3/2014, z dnia 30 
maja 2014 r. oraz zgodnie z punktem IX „Ramowych wytycznych w sprawie zamian lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących 
się w zarządzie Lasów Państwowych” Nadleśnictwo Staszów informuje o zamiarze przeprowadzenia transakcji zamiany nieruchomości z 
Gminą Lipnik.

Informacja o transakcji zamiany z dnia 9 czerwca 2014 r.

Data zgody
na zamianę

Nieruchomości zbywane przez Lasy Państwowe

adres leśny adres administracyjny kategoria użytku powierzchnia
(w ha)

30.05.2014 r.
16-22-2-08-9b-00,
 16-22-2-08-9a-01,
16-22-2-08-9c-01

26-06-032-0011
dz. ew. 503/7 

woj. świętokrzyskie, 
powiat opatowski, 

gmina Lipnik,  
obręb Międzygórz

Ls 0,8118

 Razem: 0,81

Dokończenie załącznika na str. 35
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Nieruchomości nabywane przez Lasy Państwowe

właściciel adres administracyjny kategoria użytku powierzchnia
(w ha)

Urząd Gminy Lipnik

26-06-032-0006
dz. ew. 236/4

woj. świętokrzyskie, 
powiat opatowski,  

gmina Lipnik,  
obręb Lipnik

RIVa
RIIIb
RIIIa

0,0101
0,0960
0,0620

Urząd Gminy Lipnik

26-06-032-0006
dz. ew. 277/3

woj. świętokrzyskie, 
powiat opatowski,  

gmina Lipnik,
obręb Lipnik

RIVa
RIIIb
RIIIa

0,3138
0,0793
0,2506

 Razem: 0,81

   
Nadleśniczy

mgr inż. Adam Lubera
Staszów, 9 czerwca 2014 r.

Dokończenie załącznika ze str. 34

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Szczecin
Nadleśnictwo Karwin

Nadleśnictwo Międzychód

Stosownie do zapisów punktu IX „Ramowych wytycznych w sprawie zamian lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się  
w zarządzie Lasów Państwowych”, stanowiących załącznik do Zarządzenia nr 89 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia  
11 grudnia 2012 r. w sprawie dokonywania zamian nieruchomości na podstawie art. 38e ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (znak: 
ZS-D-2141-11/12), oraz wytycznych dyrektora RDLP w Szczecinie z dnia 15 stycznia 2013 r. (znak: ZS-210-1/13), nadleśnictwa Karwin 
oraz Międzychód informują, że otrzymały zgodę dyrektora RDLP w Szczecinie (znak: ZS-21411-7/13, pismo z dnia 9 czerwca 2014 r.) na 
dokonanie zamiany gruntów z Gminą Skwierzyna.

Informacja o zamiarze transakcji zamiany z dnia 10 czerwca 2014 r.

Data zgody
na zamianę

Nieruchomość zbywana przez Lasy Państwowe

adres leśny adres administracyjny kategoria użytku powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

9.06.2014 r.

10-13-3-16-333-b-00
08-03-055-04-3333/1 Ls      1,0039   96,6010-13-3-16-333-f-00

10-13-3-16-333-g-00
10-13-3-16-330-~a-00

08-03-055-04-3330/8 Ls      0,2391   25,70
10-13-3-16-330-b-00
10-13-3-16-320-r-00

08-03-055-04-3320/5 Ls      0,6767   75,2010-13-3-16-320-~h-00
10-13-3-16-320-~i-00

9.06.2014 r. 10-18-2-12-501-s-00 08-03-055-06-2501/10 Ls      0,2600   53,60
Razem: 2,18 251,10

Dokończenie załącznika na str 36
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Nieruchomość nabywana przez Lasy Państwowe

właściciel adres administracyjny kategoria użytku powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

Jednostka administracji samorządowej 
Gmina Skwierzyna 

ul. Rynek 1             
66-440 Skwierzyna

080305_5.0004.646 dr   1,86

77,90
080305_5.0005.517 dr   0,79

080305_5.0005.523 dr   0,58

080305_5.0005.497 dr   1,14

080305_5.0004.644 dr   0,14   2,50

080305_5.0005.278/2 dr   1,33
49,60

080305_5.0005.278/3 dr   1,45

080305_5.0007.4 dr   0,20   3,60

Jednostka administracji samorządowej 
Gmina Skwierzyna 

ul. Rynek 1             
66-440 Skwierzyna

080305_5.0007.78 dr   1,38

45,50080305_5.0007.79 dr   0,43

080305_5.0007.82 dr   0,74

080305_5.0007.76 dr   1,10

78,80

080305_5.0007.77 dr   1,22

080305_5.0007.80 dr   0,39

080305_5.0006.231 dr   0,91

080305_5.0007.82 dr   0,80

Razem: 14,46 257,90

Nadleśniczy
inż. Edward Buśko

                                                           
Nadleśniczy

                                   mgr inż. Piotr Bielanowski
Drezdenko, 10 czerwca 2014 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Szczecinek
Nadleśnictwo Leśny Dwór

Nadleśnictwo Leśny Dwór zgodnie z „Ramowymi wytycznymi w sprawie zamian lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących 
się w zarządzie Lasów Państwowych”, obowiązującymi od 1 stycznia 2013 r., zamian dokonywanych na podstawie art. 38e ustawy z dnia 
28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 z późn. zm.), informuje o zamiarze przeprowadzenia transakcji zamiany 
nieruchomości wymienionych w załączniku:

Informacja o zamiarze transakcji zamiany z dnia 20 maja 2014 r.

Data zgody
na zamianę

Nieruchomość zbywana przez Lasy Państwowe

adres leśny adres administracyjny kategoria użytku powierzchnia
(w ha)

wartość
(w zł)

28.04.2014 r. 11-10-1-15-274-~a 22-01-042-0014  
dz. 274/5 Ls 0,1122 4836,00

Nieruchomość nabywana przez Lasy Państwowe

właściciel adres administracyjny kategoria użytku powierzchnia
(w ha)

wartość
(w zł)

Jednostka administracji samorządowej 22-01-042-0013  
dz. 137 PsV 0,1740 4807,00

Nadleśniczy
mgr inż. Janusz A. Sterczewski

Leśny Dwór, 20 maja 2014 r.

Dokończenie załącznika ze str 35
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Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Szczecinek
Nadleśnictwo Złocieniec

Stosownie do zapisów punktu IX „Ramowych wytycznych w sprawie zamian lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się  
w zarządzie Lasów Państwowych”, stanowiących załącznik do Zarządzenia nr 89 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia  
11 grudnia 2012 r. w sprawie dokonywania zamian nieruchomości na podstawie art. 38e ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach  
(Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 z późn. zm.), Nadleśnictwo Złocieniec informuje o zamiarze przeprowadzenia transakcji zamiany nierucho-
mości z Gminą Wierzchowo. Na dokonanie zamiany gruntów nadleśnictwo uzyskało w dniu 29 maja 2014 r. zgodę dyrektora Regionalnej 
Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku, zn. spr.: ZS-2141-20/14 AN. 

Data zgody
na zamianę

Nieruchomość zbywana przez Lasy Państwowe

adres leśny adres administracyjny kategoria użytku powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

29.05.2014 r.

11-22-1-09-484-b-00 32-03-052-0024-469/7 S-RV 0,1300 5,821

11-22-1-08-345-n-00
32-03-052-0007-345/5

RIIIb 1,5200
22,070

11-22-1-08-345-o-00 RIVb 0,2800

11-22-1-08-345-j-00

32-03-052-0007-345/4

Ls 0,1400

8,350

11-22-1-08-345-k-00 ŁIII 0,1300

11-22-1-08-345-l-00 ŁIII 0,1200

11-22-1-08-345-h-00 ŁIV 0,2500

11-22-1-08-345-i-00 ŁIV 0,0800

11-22-1-08-345-m-00 ŁV 0,0600

11-22-1-06-340-n-00 32-03-052-0004-343/6 RIVb 0,0900 1,066

11-22-1-06-344A-k-00
32-03-052-0004-343/9

RIVa 0,0445
3,026

11-22-1-06-344A-l-00 RIVb 0,1214

11-22-1-06-344A-k-00
32-03-052-0004-343/8

RIVa 0,1249
2,966

11-22-1-06-344A-l-00 RIVb 0,0377

11-22-1-06-340-n-00 32-03-052-0004-340/3 RIVb 0,3300 3,909

11-22-1-06-340-n-00
32-03-052-0004-340/2

RIVb 0,3900
  5,212

11-22-1-06-340-m-00 RVI 0,0500

11-22-1-06-344A-m-00 32-03-052-0004-343/10 B-RVIb 0,0293   4,685

11-22-1-08-388-mx-00

32-03-052-0008-388/15

RIVa 1,0900

26,155
11-22-1-08-388-nx-00 RV 0,1800

11-22-1-08-388-px-00 PsIV 0,7800

11-22-1-08-388-ox-00 PsV 0,2300

Razem: 6,2078 83,260

Dokończenie załącznika na str. 38
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Dokończenie załącznika ze str. 37

Nieruchomość nabywana przez Lasy Państwowe

właściciel adres administracyjny kategoria użytku powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

Gmina Wierzchowo

32-03-052-0013-9 Dr 0,6000   4,100

32-03-052-0013-12 Dr 0,6400   4,370

32-03-052-0004-1 Dr 0,7100   4,850

32-03-052-0007-773/4 Lz-RIVa, Lz-RV, 
Lz-RVI 0,9200   7,800

32-03-052-0007-862/1 Dr 0,2533   1,730

32-03-052-0009-280/1 Dr 0,1400   2,660

32-03-052-0009-315/2 Dr 2,0700 37,220

32-03-052-0009-328/1 Dr 1,3300   8,130

32-03-052-0009-390/3 Dr 0,3063   1,880

32-03-052-0009-30 Dr 0,8000   4,890

32-03-052-0009-514/3 Dr 0,9200   5,630

Razem: 8,6896 83,260

Nadleśniczy
inż. Henryk Kaczmarek

Złocieniec, 4 czerwca 2014 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Zielona Góra
Nadleśnictwo Cybinka

Stosownie do zapisów punktu IX „Ramowych wytycznych w sprawie zamian lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w 
zarządzie Lasów Państwowych”, stanowiących załącznik do Zarządzenia nr 89 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 11 
grudnia 2012 r. w sprawie dokonywania zamian nieruchomości na podstawie art. 38e ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (znak: 
ZS-D-2141-11/12), oraz wytycznych dyrektora RDLP w Zielonej Górze wyrażonych w zgodzie wstępnej (znak: ZS-214-13/13, pismo z dnia 
28.11.2013 r.), Nadleśnictwo Cybinka informuje, że otrzymało zgodę dyrektora RDLP w Zielonej Górze (znak: ZS-214-13-1/13-14, pismo 
z dnia 28.05.2014 r.) na dokonanie zamiany gruntów z osobą fizyczną.

Informacja o zamiarze transakcji zamiany z dnia 4 czerwca 2014 r.

Data zgody
na zamianę

Nieruchomość zbywana przez Lasy Państwowe

adres leśny adres administracyjny kategoria użytku powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

28.05.2014 r.

14-01-1-02-66-f-00 08-0501_5.0009.2066/1 Ls 2,5262 256,640

14-01-2-09-320-h-00 08-0501_5.0009.5
ŁV 0,1697

  64,670
ŁVI 0,3468

Razem: 3,0427 321,310

Dokończenie załącznika na str. 39
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Nieruchomość nabywana przez Lasy Państwowe

właściciel adres administracyjny kategoria użytku powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

Osoba fizyczna

08-0501_5.0009.180/3
RV 2,93

235,415
RVI 8,84

08-0501_5.0007.541
ŁIV 0,69

47,000
W-ŁIV 0,01

08-0501_5.0007.543
ŁIV 0,40

37,350
W-ŁIV 0,01

Razem: 12,88 319,765

Zamiana nastąpi pod warunkiem dokonania dopłaty przez osobę fizyczną (stronę transakcji) w kwocie 1545,00 zł, wynikającej z różnicy 
wartości zamienianych nieruchomości.

                         Nadleśniczy                                                                                                                                        
Nadleśnictwa Cybinka

                                                                                                     mgr inż. Krzysztof Tomczak
Cybinka, 4 czerwca 2014 r.

Dokończenie załącznika ze str. 38
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OGŁOSZENIA

***
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku 

informuje, że na terenie Nadleśnictwa Ełk w leśnictwie Prze-
kopka zagubiono 82 płytki do numerowania drewna o nrach 
5245, 5273 oraz od nru 5161 do nru 5240. Kod jednostki – 
011010.

W wypadku ujawnienia zaginionych płytek proszę o ich 
konfiskatę i przekazanie do Nadleśnictwa Ełk lub do RDLP  
w Białymstoku.

Zastępca Dyrektora RDLP w Białymstoku
ds. Gospodarki Leśnej

mgr inż. Marek Masłowski
Białystok, 20 maja 2014 r.



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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