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AKTY NORMATYWNE DYREKTORA GENERALNEGO
LASÓW pAŃStWOWYcH

ZArZĄDZeNiA DYreKtOrA GeNerALNeGO LASÓW pAŃStWOWYcH
(od 22 maja 2015 r. do 22 czerwca 2015 r.)

l Zarządzenie nr 40 z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 34 z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie Planu Finansowo-
-Gospodarczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe na rok 2015 (EP.0300.1.8.2015) 

l Zarządzenie nr 41 z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie wykonania w latach 2015–2019 trzeciego cyklu inwentaryzacji wielkoobszarowej 
lasów kraju wszystkich form własności (ZU.6006.10.2015) 

l Zarządzenie nr 42 z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego do opracowania typów i rodzajów pomieszczeń 
biurowych, a także standardu wyposażenia kancelarii leśniczego (OF.770.8.2015.PM) 

l Zarządzenie nr 43 z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego do zmiany Zarządzenia Dyrektora Generalnego 
Lasów Państwowych nr 40 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 44 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych 
z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie udziału jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych w przedsięwzięciach wspólnych 
(OF.770.18.2015.PM) 

l Zarządzenie nr 44 z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 33 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 
19 maja 2014 roku oraz wprowadzenia tekstu jednolitego Regulaminu organizacyjnego Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych  
(OR.012.2.15) 

l Zarządzenie nr 45 z dnia  2 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego  ds. opracowania koncepcji  budowy modułu 
obsługi kasowej (EK.0070.1.2015)

l Zarządzenie nr  46 z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 17 z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia tekstu 
jednolitego Zarządzenia nr 52 z dnia 9 września 2004 r. w sprawie ochrony lasów przed szkodnictwem leśnym (GI.S-021-1/14) 
(GS.021.2.2015) 

l Zarządzenie nr 47 z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia Systemu Zasad Należytej Staranności przy wprowadzaniu do obrotu 
drewna oraz produktów z drewna przez jednostki organizacyjne Lasów Państwowych (ZD.7603.6.2015)

l Zarządzenie nr 48 z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia „Wytycznych do Zaktualizowanych Polityk Mieszkaniowych dla 
jednostek Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe na lata 2015–2030” (OF.011.4.2015.PM)

l Zarządzenie nr 49 z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. opracowania ramowych kryteriów uzna-
wania obszarów leśnych za uporczywe pędraczyska (ZO.2110.2.2015) 

DecYZJe DYreKtOrA GeNerALNeGO LASÓW pAŃStWOWYcH
(od 16 maja 2015 r. do 15 czerwca 2015 r.)

l Decyzja nr 38 z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej ds. zamówienia publicznego pod nazwą „Przebudowa 
hallu wejściowego siedziby Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w Warszawie, ul. Grójecka 127” (EZ.272.1.5.2015) 

l Decyzja nr 39 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Rady Naukowej Leśnego 
Banku Genów Kostrzyca (ZG.7000.10.2015) 
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ZArZĄDZeNie Nr 40
DYreKtOrA GeNerALNeGO LASÓW pAŃStWOWYcH

z dnia 26 maja 2015 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 34 z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie
planu Finansowo-Gospodarczego państwowego Gospodarstwa Leśnego

Lasy państwowe na rok 2015

ep.0300.1.8.2015

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o 
lasach (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1153 ze zm.) oraz § 6 ust. 3 Rozpo-
rządzenia Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994 r. w sprawie szcze-
gółowych zasad gospodarki finansowej w Państwowym 
Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (Dz. U. Nr 134, poz. 692) 
i w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego 
Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 
Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 
dnia 18 maja 1994 r., zarządzam, co następuje:

§ 1
W Zarządzeniu nr 34 Dyrektora Generalnego Lasów Państwo-

wych z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie Planu Finansowo-Gospo-
darczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe 
na rok 2015 wprowadzam następujące zmiany:

1) w załączniku nr 1 do zarządzenia:
a) w § 8 na stronie 7 w punkcie 1. Bilans otwarcia – z zamknię- 

cia roku poprzedniego, zamiast kwoty: 820 954,1 tys. zł 
wprowadzam kwotę: 822 516,1 tys. zł oraz w pozycji b.o. 
dla lasów poza zarządem LP, zamiast kwoty: 238 020,8 tys. zł 
wprowadzam kwotę: 238 016,0 tys. zł,

b) w § 8 na stronie 7 w punkcie 5. Bilans zamknięcia, zamiast 
kwoty: 543 571,8 tys. zł wprowadzam kwotę: 545 133,8 tys. zł 
oraz w pozycji b.z. dla lasów poza zarządem LP, zamiast 
kwoty: 231 790,7 tys. zł wprowadzam kwotę: 231 785,9 tys. zł;

2) w załączniku 2b do załącznika nr 1, w części dotyczącej przy-
chodów i wydatków funduszu leśnego dla Lasów Państwo-
wych:

a) w Lp. 1. Bilans otwarcia, zamiast kwoty: 582 933,3 tys. zł 
wprowadzam kwotę: 584 500,1 tys. zł,

b) w Lp. 6. Saldo funduszu leśnego dla LP, zamiast kwoty: 
311 781,2 tys. zł wprowadzam kwotę: 313 347,9 tys. zł;

3) w załączniku 2b do załącznik nr 1, w części dotyczącej przy-
chodów i wydatków funduszu leśnego dla lasów innych 
własności:
a) w Lp. 1. Bilans otwarcia, zamiast kwoty: 238 020,8 tys. zł 

wprowadzam kwotę: 238 016,0 tys. zł,
b) w Lp. 6. Saldo funduszu leśnego dla lasów innych 

własności, zamiast kwoty: 231 790,7 tys. zł wprowadzam 
kwotę: 231 785,9 tys. zł;

4) w załączniku 2b do załącznika nr 1, w części dotyczącej 
funduszu leśnego – ogółem:
a) w Lp. 1. Bilans otwarcia, zamiast kwoty:  820 954,1 tys. zł 

wprowadzam kwotę: 822 516,1 tys. zł,
b) w Lp. 4. Bilans zamknięcia, zamiast kwoty: 543 571,8 tys. zł 

wprowadzam kwotę: 545 133,8 tys. zł.
 

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą 

obowiązywania od 1 stycznia 2015 r.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW pAŃStWOWYcH

mgr inż. Adam Wasiak

ZArZĄDZeNie Nr 41
DYreKtOrA GeNerALNeGO LASÓW pAŃStWOWYcH 

z dnia 29 maja 2015 r.

w sprawie wykonania w latach 2015–2019 trzeciego cyklu 
inwentaryzacji wielkoobszarowej lasów kraju wszystkich form własności

ZU.6006.10.2015

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.  
o lasach (jednolity tekst Dz. U. z 2014 r. Nr 45, poz. 435 ze zm.) 
oraz § 6 Statutu PGL LP, 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
Wykonanie trzeciego  cyklu wielkoobszarowej inwentaryzacji 

lasów kraju wszystkich form własności w latach 2015–2019 wyko-

nuje się zgodnie z Instrukcją wykonania wielkoobszarowej inwenta-
ryzacji stanu lasu (Sękocin Stary 2014), zatwierdzoną przez 
Ministra Środowiska w dniu  27 lutego 2015 r. 

§ 2
1. Zobowiązuję Wydział Urządzania Lasu DGLP do nadzoru nad reali-

zacją umowy dotyczącej inwentaryzacji wielkoobszarowej, w tym: 
do monitorowania postępu robót, do odbioru prac przygotowaw-
czych, danych przetworzonych, baz danych, programów informa-
tycznych przetwarzających dane i dokumentacji technicznej do tych 
programów oraz do odbioru ostatecznych wyników inwentaryzacji.
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2. Upoważniam i zobowiązuję dyrektorów RDLP do kontroli  
i odbioru robót terenowych z zakresu inwentaryzacji wielkoob-
szarowej w granicach terytorialnego zasięgu podległych nadleś- 
nictw oraz sporządzenia protokołów z kontroli za wykonane 
roboty.

3. Wprowadzam do stosowania „Wytyczne w sprawie dokumento-
wania postępu robót z zakresu inwentaryzacji wielkoobszarowej 
oraz sposobu zapłaty za wykonane i odebrane roboty”, stano-
wiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW pAŃStWOWYcH

mgr inż. Adam Wasiak

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 41 
Dyrektora Generalnego Lasów państwowych 

z dnia  maja 2015 r. 

WYtYcZNe 
w sprawie dokumentowania postępu robót z zakresu inwentaryzacji wielkoobszarowej 

oraz sposobu zapłaty za wykonane i odebrane roboty

§ 1
1. Obowiązek wykonywania inwentaryzacji wielkoobszarowej 

wynika z art. 13a ust. 2 ustawy o lasach, natomiast jej finanso-
wanie jest określone w art. 54 pkt 4 oraz art. 58 ust. 3 tej ustawy.

2. Wykonawcą inwentaryzacji wielkoobszarowej jest Biuro Urzą-
dzania Lasu i Geodezji Leśnej.

§ 2
1. Wykonawca inwentaryzacji wielkoobszarowej przedstawia do 

zapłaty faktury za udokumentowane wykonanie prac, podzielo-
nych w umowie na podetapy: w 2015 r. za roboty wykonane w 
trzech podetapach, odpowiednio do końca lipca, połowy wrześ- 
nia i połowy grudnia, w latach od 2016 do 2019 za roboty wyko-
nane w trzech podetapach, odpowiednio do końca marca, 
połowy września i połowy grudnia każdego roku, w roku 2020 do 
końca marca wraz z przekazaniem całości opracowania.

2. Płatnikiem faktur brutto (z VAT) jest DGLP.
3. Faktury za podetapy prac sporządza się według wartości całko-

witej podetapu.

§ 3
Wykonawca inwentaryzacji wielkoobszarowej, wraz ze zgłosze-

niem o zakończeniu wykonanych prac danego podetapu, przedstawia 
wykaz powierzchni próbnych założonych na obszarze w granicach 
terytorialnego zasięgu działania nadleśnictw właściwej RDLP.

§ 4
1. Dyrektor RDLP – po zgłoszeniu przez BULiGL prac terenowych 

do odbioru – przeprowadza kontrolę jakości pomiarów dla 5% 
próbnych powierzchni kołowych WISL na gruntach w granicach 
właściwej RDLP, zgodnie z zapisami rozdziału 7 Instrukcji wyko-
nywania wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu.   

2. Dyrektor RDLP, w celu realizacji zadania, o którym mowa w pkt 1, 
może zamówić usługę (ekspertyzę) wykonania pomiarów 
kontroli jakości pomiarów na powierzchniach próbnych wraz z 
analizą statystyczną wyników. 

§ 5
1. Na potrzeby dokonania odbioru prac terenowych wielkoobsza-

rowej inwentaryzacji lasów kraju dyrektor RDLP powołuje stały 
zespół ds. odbioru robót oraz doraźnie zespół(y) ds. kontroli 
bieżącej pomiarów na powierzchniach próbnych. 
1.1. W skład zespołu ds. odbioru robót wchodzi naczelnik 

właściwy ds. urządzania lasu oraz przedstawiciel komórki 
ds. zamówień publicznych w RDLP. Zadaniem zespołu jest:

a) wylosowanie powierzchni do kontroli jakości pomiarów 
ok. 5% liczby powierzchni próbnych oraz przekazanie 
lokalizacji do odpowiednich zespołów ds. kontroli 
bieżącej pomiarów;

b) sporządzenie protokołu odbioru robót danego etapu 
uznającego bądź odrzucającego pomiary. Protokół 
sporządza się na podstawie protokołów zespołów kontroli 
bieżącej jakości pomiarów. Protokół określa uznanie lub 
odrzucenie pomiarów w danej RDLP zgodnie z zapisami 
rozdziału 7 Instrukcji wykonywania wielkoobszarowej 
inwentaryzacji stanu lasu oraz jest podstawą do uznania 
płatności. Protokół podlega akceptacji przez dyrektora 
regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych.

1.2. W skład zespołu ds. kontroli bieżącej jakości pomiarów 
wchodzi przedstawiciel nadleśnictwa właściwego teryto-
rialnie do wylosowanych powierzchni do kontroli pomiarów, 
przedstawiciel RDLP właściwy ds. urządzania lasu, przed-
stawiciel BULiGL. W pracach mogą uczestniczyć przedsta-
wiciele: IBL, Departamentu Leśnictwa w Ministerstwie 
Środowiska oraz Wydziału Urządzania Lasu DGLP. 
Pracami pomiarowymi kieruje przewodniczący zespołu, 
którego wskazuje dyrektor RDLP. Zadaniem zespołu(ów) 
jest:
a) sprawdzenia lokalizacji oraz dokonanie powtórnych 

pomiarów na powierzchniach próbnych wylosowanych i 
zlokalizowanych w zasięgu terytorialnym danego 
nadleśnictwa zgodnie z zapisami rozdziału 7 Instrukcji 
wykonywania wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu 
lasu;

b) sporządzenie protokołu z kontroli pomiarów oraz jego 
przekazanie do stałego zespołu ds. odbioru robót w 
danej RDLP.

2. Protokół, o którym mowa w ust. 1.1.b, lub protokół odbioru pode-
tapu prac przez Wydział Urządzania Lasu DGLP stanowi 
podstawę do uregulowania faktury płatnika.

§ 6
1. Na podstawie protokołów odbioru robót, o których mowa w § 5 

pkt 2, Wykonawca przedkłada fakturę do uregulowania przez 
płatnika.

2. Sposób postępowania ze środkami z budżetu państwa, przyzna-
nymi na inwentaryzację wielkoobszarową, jest odpowiednio taki 
sam, jak w wypadku środków budżetowych wykorzystywanych 
na realizację innych zadań z art. 54 ustawy o lasach.
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ZArZĄDZeNie Nr 42
DYreKtOrA GeNerALNeGO LASÓW pAŃStWOWYcH

z dnia 29 maja 2015 r.

w sprawie powołania zespołu zadaniowego do opracowania typów i rodzajów 
pomieszczeń biurowych, a także standardu wyposażenia kancelarii leśniczego

OF.770.8.2015.pM

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

§ 1
Powołuję zespół zadaniowy, zwany dalej Zespołem, w składzie:
1)  Artur Królicki, RDLP Krosno – przewodniczący Zespołu;
2)  Marek Komorowski, DGLP – sekretarz Zespołu;
3)  Henryk Chabowski, RDLP Białystok;
4)  Bogusław Noga, RDLP Wrocław;
5)  Jacek Kramarz, Nadleśnictwo Złotoryja;
6)  Marek Reiter, Nadleśnictwo Wejherowo;
7)  Waldemar Porucznik, Nadleśnictwo Świdnica;
8)  Lech Serwotka, Nadleśnictwo Olsztynek.

§ 2
Celem Zespołu jest zdefiniowanie pomieszczenia biurowego 

leśniczego – kancelarii, określenie typów i rodzajów kancelarii oraz 
standardu wyposażenia pomieszczeń biurowych leśniczego.

§ 3
Zadaniem zespołu jest:
1) zebranie oraz analiza materiałów, opracowań i dokumentacji 

dotyczących już funkcjonujących rozwiązań w jednostkach 
organizacyjnych w zarządzie Państwowego Gospodarstwa 
Leśnego Lasy Państwowe;

2) opracowanie i przygotowanie projektu wytycznych Dyrektora 
Generalnego Lasów Państwowych dla jednostek organiza-
cyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy 
Państwowe w sprawie typów i rodzajów pomieszczeń biuro-
wych, a także standardu wyposażenia kancelarii leśniczego.

§ 4
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.

§ 5
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.

§ 6
Termin przedstawienia wyników w formie pisemnej wyznacza 

się na 10 sierpnia 2015 r.

§ 7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW pAŃStWOWYcH

mgr inż. Adam Wasiak

ZArZĄDZeNie Nr 43
DYreKtOrA GeNerALNeGO LASÓW pAŃStWOWYcH

z dnia 29 maja 2015 r.

w sprawie powołania zespołu zadaniowego do zmiany 
Zarządzenia Dyrektora Generalnego Lasów państwowych nr 40 z dnia 25 kwietnia 2012 r.  

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 44 Dyrektora Generalnego Lasów państwowych z dnia 29 czerwca 2009 r.  
w sprawie udziału jednostek organizacyjnych 

Lasów państwowych w przedsięwzięciach wspólnych

OF.770.18.2015.pM

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o 
lasach (jednolity tekst w Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 z późn. zm.) 
oraz w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego 
Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 

Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 
dnia 18 maja 1994 r. w sprawie nadania Statutu Państwowemu 
Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe, zarządza się, co nastę-
puje:
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§ 1
Powołuję zespół zadaniowy, zwany dalej Zespołem, w składzie:
1) Anna Paszkiewicz – RDLP Szczecinek – przewodnicząca 

Zespołu,
2) Piotr Młynarczyk – DGLP,
3) Hubert Kowalczyk – RDLP Szczecin,
4) Sławomir Piątkowski – Nadleśnictwo Warcino,
5) Jan Dzięcielski – Nadleśnictwo Świdnica,
6) Grzegorz Ożóg – RDLP Radom,
7) Marian Wiśniewski – RDLP Piła,
8) Monika Drozd – Nadleśnictwo Karwin.

§ 2
Celem Zespołu jest przygotowanie projektu nowelizacji Zarzą-

dzenia Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych nr 40 z dnia 
25 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 44 Dyrektora 
Generalnego Lasów Państwowych z dnia 29 czerwca 2009 r. w 
sprawie udziału jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych w 
przedsięwzięciach wspólnych.

§ 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 w formie pisemnej wyznacza 

się na 31 sierpnia 2015 r.

§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  DYREKTOR GENERALNY
LASÓW pAŃStWOWYcH

mgr inż. Adam Wasiak

ZArZĄDZeNie Nr 44
DYreKtOrA GeNerALNeGO LASÓW pAŃStWOWYcH

z dnia 1 czerwca 2015 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 33 Dyrektora Generalnego Lasów państwowych 
z dnia 19 maja 2014 roku 

oraz wprowadzenia tekstu jednolitego 
regulaminu organizacyjnego Dyrekcji Generalnej Lasów państwowych 

Or.012.2.15

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.  
o lasach (jednolity tekst w Dz. U. z 2014 r. 1153 z póź. zm.) oraz  
§ 6 i § 13 ust. 1 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego 
Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 
Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 
dnia 18 maja 1994 r. w sprawie nadania Statutu Państwowemu 
Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe, zarządza się, co 
następuje:

§ 1
W strukturze organizacyjnej Dyrekcji Generalnej Lasów 

Państwowych tworzy się: 
– Zespół Doradców Dyrektora Generalnego;
– w ramach Biura Marketingu:
l Zespół ds. Sprzedaży Drewna, 
l Stanowisko ds. Elektronicznej Sprzedaży Drewna.

   
§ 2

W załączniku do Zarządzenia nr 33 Dyrektora Generalnego 
Lasów Państwowych z dnia 19 maja 2014 r. (Regulamin organiza-
cyjny DGLP) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 7 ust. 2 pkt 1 w Pionie Dyrektora Generalnego wpro-
wadza się następujące zmiany:
a) litera c otrzymuje brzmienie:

„c) Biuro Marketingu                symbol GM
              w ramach Biura Marketingu funkcjonują: 

l Zespół ds. Sprzedaży Drewna        GM.S
l Stanowisko ds. Elektronicznej Sprzedaży  

        Drewna                                    GM.E”,
b) dodaje się literę h w brzmieniu:

„h) Zespół Doradców Dyrektora Generalnego       symbol GE”;
2) § 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Pracownicy DGLP uczestniczą w wyjazdach zagranicz-
nych na podstawie delegacji służbowych (poleceń) wysta-
wianych przez Dyrektora Generalnego lub przez dyrektora 
Biura Dyrektora Generalnego.”;

3) w § 17 dokonuje się następujących zmian:
a) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) Dyrektorowi Generalnemu – powinny być parafowane 
przez kierownika komórki organizacyjnej, w której 
zostały sporządzone, i pracownika opracowującego oraz 
kierowników innych komórek organizacyjnych, z którymi 
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dokonano uzgodnień, a także przez właściwego 
zastępcę Dyrektora Generalnego, a w przypadku zarzą-
dzeń i decyzji również przez Dyrektora Biura Dyrektora 
Generalnego;”,

b) wstęp ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Podpisu Dyrektora Generalnego, z wyłączeniem  

ust. 7, wymagają:”,
c) dodaje się nowy ust. 7 następującej treści:

„7. Dyrektor Biura Dyrektora Generalnego podpisuje w 
imieniu Dyrektora Generalnego pisma o charakterze 
informacyjnym kierowane do podmiotów wymienio-
nych w ust. 3, pkt 4 oraz do innych zewnętrznych 
podmiotów lub osób fizycznych:
– kierowników jednostek organizacyjnych Lasów 

Państwowych,
– kierowników komórek organizacyjnych biura DGLP,
oraz polecenia wyjazdów służbowych zagranicznych 
i krajowych, o których mowa w ust. 5, oraz i ich rozli-
czania.”;

4) ust.1 § 23 otrzymuje brzmienie:
„1. Wszystkie skargi i pisma o charakterze interwencyjnym 

wpływające do DGLP są kierowane i rejestrowane w 
Inspekcji Lasów Państwowych.”;

5) w § 30 dodaje się punkty:
„21) opiniowanie i rozliczanie zadań realizowanych ze środków 

funduszu leśnego przez Ośrodek Kultury Leśnej z zakresu 
merytorycznego działania komórki organizacyjnej;

 22) przygotowywanie i przekazywanie Wydziałowi Infra-
struktury danych do sporządzania planów inwestycji 
budowlanych realizowanych w LP z zakresu działania 
komórki organizacyjnej;

 23) opiniowanie projektów zarządzeń i decyzji Dyrektora 
Generalnego przez wszystkie komórki organizacyjne 
DGLP wraz z ich uzasadnieniem w sytuacjach tego 
wymagających.”;

6) § 31 ust. 1 określający zadania Biura Dyrektora Generalnego 
otrzymuje brzmienie:
„1. Biuro Dyrektora Generalnego organizuje i planuje pracę 

Dyrektora Generalnego oraz reprezentuje Dyrektora 
Generalnego w kontaktach zewnętrznych. Wykonuje 
zadania w imieniu Dyrektora Generalnego, m.in. w zakre-
sie funkcjonowania biura DGLP oraz komórek organiza-
cyjnych podległych bezpośrednio Dyrektorowi 
Generalnemu. Realizuje zadania związane z obsługą 
Dyrektora Generalnego, jego zastępców oraz w zakresie 
współpracy z naczelnymi i centralnymi organami władzy, 
organizacjami politycznymi i społecznymi oraz prowadzi 
sekretariaty. Koordynuje funkcjonowanie oraz nadzoruje 
realizację zadań przez wewnętrzne struktury Biura,  
tj. Zespół Obsługi, Zespół Współpracy Międzynarodowej, 
Zespół ds. Obronności i Ochrony Informacji Niejawnych.
Do zadań Biura Dyrektora Generalnego należy w szcze-
gólności:
1) organizacja planowej pracy (kalendarza) Dyrektora 

Generalnego w porozumieniu z sekretariatem;
2) określanie zasad i nadzorowanie organizacji pracy 

sekretariatów, m.in. w zakresie rozdziału oraz dokony-
wania w imieniu Dyrektora Generalnego dekretacji 
korespondencji przychodzącej;

3) przyjmowanie, obsługa interesantów Dyrektora oraz 
reprezentowanie Dyrektora Generalnego w spotka-
niach (w uzgodnieniu z Dyrektorem Generalnym); 

4) organizowanie spotkań oraz przygotowywanie mate-
riałów na spotkania z pracownikami LP oraz przedsta-
wicielami organizacji, firm zewnętrznych i ich 
protokołowanie na wniosek Dyrektora; 

5) koordynowanie prac wykonywanych na potrzeby 
naczelnych i centralnych organów władzy, organizacji 
politycznych i społecznych;

6) koordynacja realizacji obowiązków wynikających z 
ustawy o dostępie do informacji publicznej;”;

7) w § 32 w zakresie obowiązków Zespołu ds. Mediów – Rzecz-
nika Prasowego LP (GP) wprowadza się nw. zmiany:
a) pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) koordynacja oraz nadzór nad Biuletynem Informacji 
Publicznej (BIP) oraz Biuletynem Informacyjnym Lasów 
Państwowych (BILP).”,

b) dodaje się nowy punkt w brzmieniu:
„10) nadzór nad działalnością Centrum Informacyjnego 

Lasów Państwowych (CILP).”;
8)  § 33 otrzymuje brzmienie:

„1. Biuro Marketingu (GM) – zajmuje się sprawami związa-
nymi z ustalaniem zasad sprzedaży drewna w LP, analizą 
rynków, bankiem informacji handlowej oraz cenami 
surowca drzewnego. Reprezentuje Dyrektora General-
nego w kontaktach z przedstawicielami przemysłu drzew-
nego w sprawach związanych ze sprzedażą drewna 
przez LP, uzgadnianiem propozycji rozwiązań dotyczą-
cych zasad sprzedaży drewna oraz innych kwestii zwią-
zanych z handlem drewnem i jego produktami. W skład 
Biura Marketingu wchodzą:
1) Zespół ds. Sprzedaży Drewna,
2) Stanowisko ds. Elektronicznej Sprzedaży Drewna.

2. Do zadań Biura Marketingu należy w szczególności:
1) ustalanie zasad sprzedaży i marketingu drewna przez 

Lasy Państwowe;
2) reprezentowanie Dyrektora Generalnego w kontak-

tach i spotkaniach związanych z handlem drewnem i 
jego wyrobami;

3) prowadzenie spraw związanych z zagadnieniami 
kształtowania cen i bieżącej polityki cenowej na 
drewno w Lasach Państwowych;

4) prowadzenie całokształtu spraw związanych z promo-
cją drewna i jego wyrobów.

3. Funkcjonujące w ramach Biura Marketingu struktury reali-
zują następujące zadania:
1) Zespół ds. Sprzedaży Drewna (GM.S) realizuje 

następujące zadania:
a) sporządza bieżące i miesięczne informacje oraz 

analizy dotyczące sprzedaży drewna,
b) monitoruje poszczególne branże przemysłu drzew-

nego i prowadzi badania rynkowe,
c) doskonali zasady sprzedaży i system ustalania cen 

na drewno w PGL LP,
d) współdziała z Wydziałem Analiz Ekonomicznych i 

Planowania w zakresie ustalania planu finansowo-
-gospodarczego Lasów Państwowych oraz przy usta- 
laniu sposobów zapobiegania powstawania należno-
ści,

e) prowadzi działania w zakresie tworzenia banku 
informacji handlowej,

f) koordynuje działania komórek właściwych ds. 
sprzedaży drewna w jednostkach organizacyjnych 
Lasów Państwowych,

g) współpracuje z przedstawicielami przemysłu 
drzewnego w zakresie modyfikacji zasad sprze-
daży drewna, 

h) opracowuje plany zagospodarowania nadwyżek 
surowca drzewnego w przypadku klęsk żywioło-
wych i innych przyczyn oraz podejmuje działania 
interwencyjne w celu likwidowania zatorów w 
sprzedaży drewna.

2) Stanowisko ds. elektronicznej Sprzedaży Drewna 
(GM.e) realizuje następujące zadania:
a) realizuje dyspozycje wskazane przez Dyrektora 

Biura Marketingu w zakresie zadań dot. rozwoju 
programów SILP związanych ze sprzedażą 
drewna, w tym aplikacji internetowych,
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b) współpracuje z Zakładem Informatyki Lasów 
Państwowych w przedmiocie aplikacji obsługują-
cych sprzedaż drewna w LP,

c) analizuje propozycje użytkowników, konsultuje i 
opracowuje rozwiązania merytoryczne dotyczące 
rozwoju aplikacji związanych ze sprzedażą drewna,

d) koordynuje działania i współpracuje z Zespołem  
ds. budowy, utrzymania i rozwoju elektronicznego 
systemu sprzedaży drewna w LP,

e) sporządza zestawienia i analizy dot. procedur inter-
netowej sprzedaży drewna.”;

9) W zakresie obowiązków Inspekcji LP, określonych w § 34, 
zmienia się brzmienie nw. punktu:
„7) koordynowanie oraz rozpatrywanie skarg i pism o charak-

terze interwencyjnym kierowanych do Dyrektora General-
nego, we własnym zakresie, w tym zarówno 
przeprowadzanie kontroli doraźnych, jak i kierowanie 
skarg i wniosków do jednostek organizacyjnych Lasów 
Państwowych oraz merytorycznie właściwych komórek 
organizacyjnych DGLP w celu ich rozpatrzenia i zała-
twienia;”;

10) w § 36 dot. zakresu zadań Wydziału Zarządzania Zasobami 
Ludzkimi wprowadza się następujące zmiany: 

a) pkt 8 otrzymuje brzmienie:
„8) opracowywanie projektów rozwiązań w zakresie 

zasad odbywania stażu w jednostkach organizacyj-
nych Lasów Państwowych przez absolwentów;”,

b) dodaje się pkt 19 w brzmieniu:
„19) w zakresie ubezpieczeń pracowniczych:

a) analiza funkcjonujących na rynku ofert i 
produktów ubezpieczeniowych z zakresu dodat-
kowych ubezpieczeń dla pracowników z rodzaju 
ubezpieczeń grupowych, na życie, odpowiedzial-
ności cywilnej itp.;

b) prowadzenie spraw związanych z obejmowa-
niem dodatkowymi ubezpieczeniami dobrowol-
nymi pracowników LP i nadzór nad umowami w 
tym zakresie;

c) współpraca z ubezpieczycielami i nadzór nad 
porozumieniami i umowami zawartymi na szcze-
blu dyrekcji w sprawach dodatkowych ubezpie-
czeń pracowników DGLP i LP.”;

11) w § 37 określającym zakres zadań Zespołu Radców Praw-
nych (GR) wprowadza się następujące zmiany:
a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) nadzór i koordynacja prac legislacyjnych dotyczących 
LP, w tym aktów normatywnych inicjowanych przez 
komórki organizacyjne DGLP;”,

b) dodaje się nowy punkt w brzmieniu:
„15) wskazywanie właściwym komórkom organizacyjnym 

DGLP potrzeb zmian regulacji prawnych, w tym wyni-
kających z orzeczeń sądów.”;

12) dodaje się nowy § 37a w brzmieniu:
„37a. Zespół Doradców Dyrektora Generalnego (Ge) – 

realizuje zadania specjalistyczne zlecone bezpo-
średnio przez Dyrektora Generalnego. Do zadań 
Zespołu należy w szczególności:
1) sprawowanie funkcji opiniodawczych i doradczych, 

organizowanie i udzielanie konsultacji, a także 
sporządzanie opinii i ekspertyz w zakresie realizacji 
zadań Dyrektora Generalnego oraz dotyczących 
działalności i funkcjonowania PGL LP;

2) zbieranie opinii i ekspertyz zewnętrznych dotyczą-
cych PGL LP.”;

13) w zakresie zadań Wydziału Gospodarki Leśnej, określonych 
w § 38, wprowadza się nowy punkt o treści:
„25) nadzór i koordynacja merytoryczna nad realizacją działań 

(w tym projektów) związanych z oczyszczaniem terenów 
powojskowych będących w zarządzie PGL LP realizowa-

nych przez jednostki organizacyjne LP, w tym nadzór 
merytoryczny nad realizacją programów prowadzonych 
przez CKPŚ w tym zakresie.”;

14) w § 40 dot. zakresu zadań Wydziału Ochrony Przyrody 
wprowadza się następujące zmiany:
a) zmienia się brzmienie nw. punktu:

„5) konsultacja i nadzór merytoryczny w zakresie ochrony 
przyrody nad tworzonymi w 10-letnim cyklu prac urzą-
dzeniowych programami ochrony przyrody;”,

b) wprowadza się nowe punkty:
„10) prowadzenie i nadzór spraw związanych z dofinan-

sowaniem z funduszu leśnego parków narodowych;
 11) koordynacja działań związanych z przygotowaniem 

i realizacją wybranych (strategicznych dla LP) 
projektów przyrodniczych finansowanych ze 
środków zewnętrznych;

 12) koordynacja oraz wsparcie prac jednostek organiza-
cyjnych w zakresie udostępniania informacji o środo-
wisku oraz zapewnienie pomocy przy rozpatrywaniu 
wniosków o udzielanie informacji o środowisku.”;

15) w § 44a do zakresu obowiązków Wydziału Użytkowania 
Lasu (ZD) dodaje się nowy nw. punkt:
„11) prowadzenie spraw dotyczących legalności obrotu 

drewnem (flegt).”;
16) w § 45 określającym zakres zadań Wydziału Organizacji i 

Innowacji skreśla się pkt 14 o treści:
„14) analiza funkcjonowania i organizacji zakładów LP o 

zasięgu krajowym i regionalnym oraz ośrodków LP”;
17) w zakresie Wydziału Infrastruktury, określonego w § 46, 

wprowadza się zmiany:
a) zmienia się brzmienie pkt 9:

„9) opracowywanie kierunków inwestowania w Lasach 
Państwowych, w tym programów inwestycyjnych na 
rozwój infrastruktury: drogowej, mieszkaniowej, szko-
leniowej, wypoczynkowej, budynków administracyj-
nych, telekomunikacyjnej oraz nadzór nad ich 
realizacją wraz z uzgadnianiem tych inwestycji z 
wydziałami merytorycznymi pod względem 
formalnym;”,

b) dodaje się nowe punkty o treści:
„24) sprawowanie nadzoru merytorycznego nad zada-

niami inwestycyjnymi finansowanymi ze środków 
funduszu leśnego realizowanymi przez Ośrodek 
Kultury Leśnej;

 25) koordynacja oraz nadzór nad realizacją inwestycji 
budowlanych zgłoszonych przez komórki meryto-
ryczne DGLP.”;

18) w § 48 określającym zadania Wydziału Edukacji i Udostęp-
niania Lasu zmienia się brzmienie pkt 7:
„7) koordynowanie przedsięwzięć związanych z rozwojem 

infrastruktury kubaturowej związanej z edukacją i tury-
styką w leśnych kompleksach promocyjnych (parkingi, 
miejsca postoju pojazdów, pola biwakowe) oraz z jej 
efektywnym wykorzystaniem, a także dokonywanie 
uzgodnień w tym zakresie  z Wydziałem Infrastruktury;”;

19) w § 50 określającym zadania Stanowiska ds. Koordynacji 
Zewnętrznej Pomocy Finansowej skreśla się punkt o treści:
„8) nadzór i koordynacja merytoryczna nad realizacją dzia-

łań (w tym projektów) związanych z oczyszczaniem 
terenów powojskowych będących w zarządzie PGL LP 
realizowanych przez jednostki organizacyjne LP, w tym 
nadzór merytoryczny nad realizacją programów prowa-
dzonych przez CKPŚ w tym zakresie.”;

20) w § 52 dot. Wydziału Księgowości skreśla się w pkt 5 literę e 
o treści:
„e) obsługą kasową DGLP”;

21) w § 53 określającym zakres czynności Wydziału Analiz 
Ekonomicznych i Planowania wyłącza się sprawy zwią-
zane z ubezpieczeniami pracowniczymi i przenosi się je do 
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zadań Wydziału Zarządzania Zasobami Ludzkimi, w 
związku z powyższym skreśla się ust. 7 ww. paragrafu, a 
wstęp do tego paragrafu otrzymuje brzmienie:
„§ 53. Wydział Analiz ekonomicznych i planowania 
(ep) – prowadzi sprawy związane z ekonomicznymi anali-
zami działalności Lasów Państwowych, planowaniem, 
zarządzaniem funduszem leśnym i środkami na utrzyma-
nie DGLP i RDLP, podatkami, zatrudnieniem i wynagrodze-
niami w LP, udziałami w spółkach, należnościami i 
sprawozdawczością.”;

22) § 56 otrzymuje brzmienie:
„§ 56.1. Podstawowym instrumentem rozpowszechnienia 

bieżącej informacji w LP i o LP, w trybie innym niż 
przekaz korespondencyjny, są „Biuletyn Informacyjny 
LP” oraz strona internetowa Biuletynu Informacji 
Publicznej, prowadzone przez Centrum Informacyjne 
Lasów Państwowych.

2. „Biuletyn Informacyjny LP” zawiera informacje zgod-
nie z § 11 statutu PGL LP, ukazuje się raz na miesiąc, 
z możliwością wydań specjalnych.

3. Zasady i tryb udostępniania poszczególnych informa-
cji przez komórki organizacyjne Dyrekcji do „Biule-
tynu Informacyjnego LP” oraz Biuletynu Informacji 
Publicznej określone są w odrębnej regulacji Dyrek-
tora Generalnego. 

4. Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, współ-
pracując z komórkami organizacyjnymi DGLP, 
obowiązane jest do zadań usługowych, związanych z 
utrzymaniem oraz aktualizowaniem „Biuletynu Infor-
macyjnego LP” i Biuletynu Informacji Publicznej 
zgodnie z odrębną regulacją Dyrektora General-
nego.”

§ 3
Ustala się w załączniku do niniejszego zarządzenia tekst jedno-

lity Regulaminu organizacyjnego Dyrekcji Generalnej Lasów 
Państwowych z uwzględnieniem dotychczasowych zmian. (Załącz-
nika nie drukujemy – przyp. red.).

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW pAŃStWOWYcH

mgr inż. Adam Wasiak
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ZArZĄDZeNie Nr 45
DYreKtOrA GeNerALNeGO LASÓW pAŃStWOWYcH

z dnia  2 czerwca 2015 r.

w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego 
ds. opracowania koncepcji  budowy modułu obsługi kasowej

eK.0070.1.2015

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z 28 września 1991 r.  
o lasach (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. Nr 1153) 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., zarządzam, co następuje:

§ 1
1. Powołuję Zespół Zadaniowy w składzie:

1) Małgorzata Sikora – DGLP – przewodniczący Zespołu,
2) Anna Zuchowicz – DGLP,
3) Barbara Sobczyk – RDLP Katowice,
4) Katarzyna Sohor – Nadleśnictwo Koszęcin,
5) Tomasz Piaskowski – Nadleśnictwo Nowogród,
6) Ewa Wiązowska – Nadleśnictwo Pułtusk.

2. Pracami Zespołu kieruje przewodniczący Zespołu.
3. Przewodniczący Zespołu ma prawo dopraszania na posiedzenia 

Zespołu innych pracowników jednostek organizacyjnych LP oraz 
innych ekspertów.

§ 2
Zadaniem Zespołu jest:
a) opracowanie koncepcji budowy w systemie LAS/SilpWeb 

modułu do obsługi kasowej;
b) uszczegółowienie dokumentacji wyjściowej wymagań funk-

cjonalnych modułu do obsługi kasowej;
c) opracowanie dokumentacji modyfikacji sporządzania i druko-

wania dowodów kasowych KP i KW będących drukami 
ścisłego zarachowania;

d) opracowanie dokumentacji modyfikacji automatycznego 
tworzenia raportów kasowych na podstawie dowodów KP i 
KW;

e) w powyższym zakresie: 
  I. udzielanie pisemnych wyjaśnień na wniosek Wykonawcy,
 II. analiza dokumentacji przekazywanej przez Wykonawcę w 

ramach odbiorów, 
III. udział w testach, przygotowanie dokumentacji potwier-

dzającej odbiór,
IV. przygotowanie wezwań do usunięcia błędów.

§ 3
Koszty związane z pracami Zespołu – poza kosztami delegacji 

– będą pokrywane przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwo-
wych.

§ 4
Termin zakończenia prac Zespołu ustala się na 23 lipca 2016 r.

§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW pAŃStWOWYcH

mgr inż. Adam Wasiak
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ZArZĄDZeNie Nr  46
DYreKtOrA GeNerALNeGO LASÓW pAŃStWOWYcH

z dnia 2 czerwca 2015 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 17 z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia 
tekstu jednolitego Zarządzenia nr 52 z dnia 9 września 2004 r. w sprawie ochrony lasów 

przed szkodnictwem leśnym (Gi.S-021-1/14)

GS.021.2.2015

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.  
o lasach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1153 z późn. zm.), w związku z § 6 
Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, 
stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony 
Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r. 
w sprawie nadania statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu 
Lasy Państwowe, zarządzam, co następuje:

§ 1
W Zarządzeniu nr 17 Dyrektora Generalnego Lasów Państwo-

wych z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednoli-
tego Zarządzenia nr 52 z dnia 9 września 2004 r. w sprawie ochrony 
lasów przed szkodnictwem leśnym (GI.S-021-1/14) wprowadza się 
następujące zmiany:

1) tytuł zarządzenia otrzymuje brzmienie: „w sprawie ochrony 
lasów przed szkodnictwem leśnym”;

2) po § 5 dodaje się § 5a w brzmieniu:
„§ 5a. Uchyla się Zarządzenie nr 52 Dyrektora Generalnego 

Lasów Państwowych z dnia 9 września 2004 r. w 
sprawie ochrony lasów przed szkodnictwem (GO-2505-
12/04).”;

3) w załączniku do zarządzenia:
a) oznaczenie załącznika otrzymuje brzmienie: „Załącznik do 

Zarządzenia nr 46 Dyrektora Generalnego LP z dnia  
2 czerwca 2015 r.”;

b) w § 9 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. RDLP sporządza roczną lub inną okresową ocenę zwal-

czania szkodnictwa leśnego, ze szczególnym uwzględ-
nieniem oceny ryzyka i ograniczania stwierdzonego 
ryzyka w zakresie nielegalnego pozyskiwania drewna.”;

c) w § 10:
– ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Nadleśniczy odpowiada za organizację ochrony 
mienia i zwalczania szkodnictwa leśnego. Okresowo 
analizuje stan zagrożenia szkodnictwem leśnym w 
leśnictwach, ze szczególnym uwzględnieniem oceny 
ryzyka kradzieży drewna, i na tej podstawie podejmuje 
działania zapobiegawcze i zwalczające.”;

– ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Nadleśniczy organizuje naradę roczną, której celem 

jest ocena stanu ochrony mienia i efektywności zwal-
czania szkodnictwa leśnego, ze szczególnym 
uwzględnieniem oceny ryzyka i ograniczania stwier-
dzonego ryzyka w zakresie nielegalnego pozyskiwa-
nia drewna. W naradzie mogą uczestniczyć 
przedstawiciele prokuratur i Policji oraz organów i 
organizacji współdziałających z nadleśnictwem.”;

d) w § 16 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Jeżeli w nadleśnictwie obowiązuje cechowanie 

pniaków, Straż Leśna jest zobowiązana do przeprowa-
dzenia kontroli pniaków, której zakres i czas w danym 
leśnictwie określa nadleśniczy, szczególnie na 
podstawie oceny ryzyka kradzieży drewna, przedkła-
danej przez komendanta posterunku Straży Leśnej lub 
w oparciu o wyniki kontroli doraźnej.”;

e) w § 19 ust. 2–4 otrzymują brzmienie:
„2. Drewna odzyskanego po kradzieży «z pnia» nie wpro-

wadza się do obrotu na rynek w ramach działalności 
handlowej Lasów Państwowych, a w dokumentach nie 
należy umieszczać informacji o pochodzeniu tego 
drewna z lasów certyfikowanych. Drewno takie można 
przeznaczyć na potrzeby własne jednostki lub pozo-
stawić w lesie do naturalnego rozkładu. Decyzje w tej 
sprawie podejmuje nadleśniczy.

3. Drewno odzyskane po kradzieży «z magazynu» wpro-
wadza się do obrotu na rynek w ramach działalności 
handlowej Lasów Państwowych.

4. W przypadku, gdy dochodzenie prowadzi Policja, to po 
zakończeniu postępowania dowodowego pokrzyw-
dzone nadleśnictwo ma obowiązek zwrócić się do 
właściwego organu z wnioskiem o umożliwienie zago-
spodarowania takiego surowca w celu zapobieżenia 
jego deprecjacji.”.

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW pAŃStWOWYcH

mgr inż. Adam Wasiak
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ZArZĄDZeNie Nr 47
DYreKtOrA GeNerALNeGO LASÓW pAŃStWOWYcH

z dnia 2 czerwca 2015 r.

w sprawie ustalenia Systemu Zasad Należytej Staranności 
przy wprowadzaniu do obrotu drewna oraz produktów z drewna 

przez jednostki organizacyjne Lasów państwowych

ZD.7603.6.2015

Na podstawie art. 33 ust. 1, w zw. z art. 66c ustawy z dnia 28 
września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1153 ze zm.), oraz 
§ 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, 
stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony 
Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r. 
w sprawie nadania statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu 
Lasy Państwowe, a także:

– Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  
nr 995/2010 z dnia 20 października 2010 r. ustanawiającego 
obowiązki podmiotów wprowadzających do obrotu drewno  
i produkty z drewna, zwanego dalej „rozporządzeniem  
nr 995/2010”;

– Rozporządzania wykonawczego Komisji (UE) nr 607/2012  
z dnia 6 lipca 2012 r. w sprawie szczegółowych przepisów 
dotyczących systemu zasad należytej staranności oraz 
częstotliwości i charakteru kontroli organizacji monitorują-
cych, przewidzianych w rozporządzeniu Parlamentu Europej-
skiego i Rady (UE) nr 995/2010 ustanawiającym obowiązki 
podmiotów wprowadzających do obrotu drewno i produkty z 
drewna;

zarządzam, co następuje:

§ 1
Ustalam System Zasad Należytej Staranności przy wprowadza-

niu do obrotu drewna oraz produktów z drewna przez jednostki 
organizacyjne Lasów Państwowych, zwany dalej „Systemem 
Zasad Należytej Staranności”, zawierający:

1) środki i procedury zapewniające dostęp do informacji,  
o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. a  rozporządzenia  
nr 995/2010; 

2) procedury oceny ryzyka, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. b 
rozporządzenia nr 995/2010; 

3) procedury ograniczania ryzyka, o których mowa w art. 6 ust. 1 
lit. c rozporządzenia nr  995/2010.

§ 2
1. Wykaz dokumentów stanowiących System Zasad Należytej 

Staranności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 
2. Schemat Systemu Zasad Należytej Staranności stanowi 

załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW pAŃStWOWYcH

mgr inż. Adam Wasiak

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 47 
Dyrektora Generalnego Lasów państwowych  

z dnia 2 czerwca 2015 r.

WYKAZ DOKUMeNtÓW 
stanowiących  

 System Zasad Należytej Staranności 

1) Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2014 r. poz. 
1153 z późn. zm.);

2) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U.  
z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.);

3) Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych  
i leśnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1205 z późn. zm.);

4) ustawy wprowadzające specjalny tryb wyłączania gruntów  
z produkcji – tzw. specustawy;

5) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2012 r. 
w sprawie szczegółowych warunków i trybu sporządzania planu 
urządzenia lasu, uproszczonego planu urządzenia lasu oraz 
inwentaryzacji stanu lasu (Dz. U. z 2012 r. poz. 1302);

6) Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Natu-
ralnych i Leśnictwa z dnia 24 lutego 1998 r. w sprawie szczegó-
łowych zasad cechowania drewna, wzorów urządzeń do cecho-
wania i zasad ich stosowania oraz wzoru dokumentu stwierdza-
jącego legalność pozyskania drewna (Dz. U. z 1998 r. Nr 36 poz. 
201 z późn. zm.);

7) zarządzenie(a) Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych  
w sprawie zasad sporządzania szacunków brakarskich;

8) zarządzenie(a) Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych  
w sprawie zasad sprzedaży drewna w PGL LP na dany rok;

9) zarządzenie(a) Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych  
w sprawie planu zasadniczego (prowizorium planu) finansowo-
-gospodarczego PGL LP na dany rok;

10) zarządzenie(a) Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych  
w sprawie zasad ewidencji przychodu i rozchodu drewna  
w jednostkach organizacyjnych LP;

11) zarządzenie(a) Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych  
w sprawie ochrony lasów przed szkodnictwem leśnym;

12) plany urządzenia lasu;
13) decyzje administracyjne dyrektorów RDLP i innych organów 

administracji; 
14) zarządzenia i decyzje właściwych dyrektorów RDLP i nadleśni-

czych w zakresie wprowadzania do obrotu drewna oraz 
produktów z drewna.
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ZArZĄDZeNie Nr 48
DYreKtOrA GeNerALNeGO LASÓW pAŃStWOWYcH

z dnia 19 czerwca 2015 r.

w sprawie wprowadzenia „Wytycznych do Zaktualizowanych polityk Mieszkaniowych  
dla jednostek państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy państwowe 

na lata 2015–2030”

OF.011.4.2015.pM

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.  
o lasach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1153 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 Gospo-
darstwu Leśnemu Lasy Państwowe, ustalam, co następuje: 

§ 1
Wprowadzam do stosowania w jednostkach organizacyjnych 

Lasów Państwowych „Wytyczne do Zaktualizowanych Polityk 
Mieszkaniowych dla jednostek Państwowego Gospodarstwa Leś-
nego Lasy Państwowe na lata 2015–2030”, stanowiące załącznik 
nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2
Integralną częścią ww. dokumentu jest „Stan obecny zasobów 

mieszkaniowych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy 
Państwowe. Materiały uzupełniające do wytycznych w sprawie 
Zaktualizowanej Polityki Mieszkaniowej”, stanowiący załącznik nr 2 
do niniejszego zarządzenia.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW pAŃStWOWYcH

mgr inż. Adam Wasiak

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 48
Dyrektora Generalnego Lasów państwowych

 z dnia 19 czerwca 2015 r.

DYREKCJA GENERALNA LASÓW PAŃSTWOWYCH
WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY 

WYtYcZNe 
DO  ZAKtUALiZOWANYcH pOLitYK MieSZKANiOWYcH 

dla jednostek 
państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy państwowe

na lata 2015–2030

i. WStĘp

Zarządzeniem nr 89 Dyrektora Generalnego Lasów Państwo-
wych z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Strategii 
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe na lata 
2014–22030 (zn. ER-0110-3/2013) przyjęto do realizacji projekty o 
znaczeniu  strategicznym dla PGL LP, a Polityka mieszkaniowa 
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe jest 
jednym z priorytetowych projektów. 

Uzasadnieniem niezbędności podjętych działań jest konieczność 
opracowania sposobu postępowania w stosunku do aktualnych 
zasobów infrastruktury lokalowej, z uwzględnieniem utrzymania 
tylko tej części, która jest niezbędna do dalszego funkcjonowa-
nia i właściwego prowadzenia gospodarki leśnej. Według stanu 
na 1 stycznia 2015 r. w zasobach Lasów Państwowych pozostało 
nieco ponad 10 tys. lokali mieszkalnych, z czego w 2015 r. 62% ma 
status mieszkań niezbędnych, nieplanowanych do sprzedaży.

cele szczegółowe polityki mieszkaniowej:
– opracowanie docelowego modelu w zakresie infrastruktury 

mieszkaniowej dla jednostki, uwzględniającego jej specyfikę 
i lokalne potrzeby w perspektywie do 2030 r.;

– kwalifikacja istniejących zasobów mieszkaniowych w 
zakresie przydatności lub nieprzydatności do prowadzenia 
gospodarki leśnej w jednostce;

– dopuszczenie kilku modeli funkcjonowania biura (kancelarii) 
leśnictwa z uwzględnieniem uwarunkowań lokalnych i regio-
nalnych, co powinno umożliwić odstąpienie od obligatoryj-
nego utrzymywania liczby leśniczówek równej liczbie 
leśnictw.

W praktyce polityka mieszkaniowa ma stworzyć warunki przy-
datne i użyteczne dla kierownika jednostki, który otrzyma narzędzie 
do skutecznego zaspokojenia potrzeb lokalowych dla funkcjonowa-
nia jednostki.

cele strategiczne polityki mieszkaniowej to m.in:
– zapewnienie lokali mieszkalnych tam, gdzie istnieje uzasad-

niona potrzeba; 
– dopuszczenie wielu rozwiązań w zakresie pomieszczeń biuro-

wych, dostosowanych do potrzeb lokalnych;
– utrzymanie sprawnego modelu funkcjonowania jednostki;
– zdefiniowanie systemu budowania nowych budynków;
– opracowanie trybu typowania i zbywania zbędnych lokali;
– optymalizacja kosztów utrzymania substancji mieszkaniowej i 

związanych z tym kosztów administracyjnych.

ii. pODStAWY prAWNe

W obecnym stanie prawnym (stan na dzień 31 maja 2015 r.) Lasy 
Państwowe powinny zapewniać mieszkania pracownikom Służby 
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Leśnej zatrudnionym na stanowiskach nadleśniczego i leśniczego. 
Wynika to z przepisów ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach 
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1153 z późn. zmian.), zwanej dalej Ustawą, 
oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 17 grudnia 2009 r. 
w sprawie określenia stanowisk w Służbie Leśnej, na których 
zatrudnionym pracownikom przysługuje bezpłatne mieszkanie albo 
równoważnik pieniężny, oraz sposobu i trybu przyznawania i zwal-
niania tych mieszkań, a także ustalania i wypłaty równoważnika 
pieniężnego (Dz. U. Nr 221 poz. 1751), zwanego dalej Rozporzą-
dzeniem.

Ustawa reguluje sprawę mieszkań funkcyjnych w art. 46:
Art. 46. 1. Pracownicy Służby Leśnej przy wykonywaniu czynno-

ści służbowych korzystają z ochrony prawnej, przewidzianej w 
przepisach prawa karnego dla funkcjonariuszy publicznych, a 
ponadto mają prawo do:  

1)  (…);  
2) bezpłatnego mieszkania, jeżeli stanowisko oraz charakter 

pracy związane są z koniecznością zamieszkania w miejscu jej 
wykonywania;  (…)

4. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze 
rozporządzenia, stanowiska w Służbie Leśnej, na których zatrud-
nionym pracownikom przysługuje bezpłatne mieszkanie albo 
równoważnik pieniężny, o którym mowa w ust. 3, oraz sposób i tryb 
przyznawania i zwalniania tych mieszkań, ustalania i wypłaty 
równoważnika pieniężnego, mając na uwadze właściwe wykony-
wanie zadań przypisanych pracownikom Służby Leśnej. 

Rozporządzenie precyzuje, jakim stanowiskom przysługuje 
mieszkanie bezpłatne:

§ 1. Bezpłatne mieszkanie, o którym mowa w art. 46 ust. 1 pkt 
2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach, albo równoważnik 
pieniężny, o którym mowa w art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 28 wrześ- 
nia 1991 r. o lasach, przysługuje pracownikowi Państwowego 
Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe zaliczanemu do Służby 
Leśnej, zatrudnionemu na stanowisku nadleśniczego albo leśni-
czego, zwanemu dalej „pracownikiem”.

Realizując powyższe przepisy, Dyrektor Generalny Lasów 
Państwowych wprowadził w podległych jednostkach obowiązek 
podziału całego zasobu mieszkaniowego na lokale niezbędne i 
lokale zbędne do prowadzenia gospodarki leśnej. Pismem z dnia 
25 października 2012 r. (zn. ZI-1-1710-5-1/12) zobowiązano nadleś- 
śnictwa do przygotowania lokalnych polityk mieszkaniowych oraz 
sporządzenia stosownych wykazów lokali niezbędnych, które 
zatwierdzono do dnia 31 grudnia 2012 r. przez dyrektorów regional-
nych dyrekcji Lasów Państwowych.

Kolejnym etapem tworzenia polityki mieszkaniowej w Lasach 
Państwowych było pismo Dyrektora Generalnego Lasów Państwo-
wych z dnia 10 grudnia 2013 r. (zn. ZS.L-1-1710-13-1/13), które 
zobowiązało dyrektorów regionalnych dyrekcji LP do przygotowa-
nia polityki mieszkaniowej RDLP w terminie do 28 lutego 2014 r.

Pozostałe akty prawne dotyczące bezpośrednio lub pośrednio 
polityki mieszkaniowej to:

a) ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, 
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywil-
nego (Dz. U. z 2014 poz. 150);

b) ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U.  
z 2000 Nr 80 poz. 903 z późn. zmian.);

c) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U.  
z 2014 poz. 121 z późn. zmian.);

d) ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo-
ściami (Dz. U. z 2014 poz. 518 z późn. zmian.);

e) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994 r.  
w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej  
w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe 
(Dz. U. Nr 134 poz. 692);

f) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 
2013 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu sprzedaży 

lokali i gruntów z budynkami mieszkalnymi w budowie oraz 
kryteriów kwalifikowania ich jako nieprzydatne Lasom 
Państwowym, a także trybu przeprowadzania przetargu 
ograniczonego (Dz. U. poz. 1206);

g) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 
2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przepro-
wadzania przetargu publicznego oraz sposobu i warunków 
przeprowadzania negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży 
lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w 
zarządzie Lasów Państwowych (Dz. U. Nr 78 poz. 532);

h) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budow-
nictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i 
budynków (Dz. U. z 2015 poz. 542);

i) Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla pracowników 
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe z 
dnia 29 stycznia 1998 r.;

j) Zarządzenie nr 67 Dyrektora Generalnego Lasów Państwo-
wych z dnia 17 lipca 2001 r. w sprawie sposobu ewidencjono-
wania lasów, gruntów i innych nieruchomości w Lasach 
Państwowych (zn. ZS-210-62-2000/01);

k) Zarządzenie nr 93 Dyrektora Generalnego Lasów Państwo-
wych z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie dopuszczenia do 
wykorzystania w jednostkach organizacyjnych Lasów 
Państwowych nowelizacji „Informatora w sprawie realizacji 
inwestycji i remontów budowlanych w PGL LP” (zn. ZI-1- 
-7181-4-2/12);

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

Ponadto sprawa gospodarki mieszkaniowej została uregulo-
wana w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych w 
wytycznych i pismach Dyrektora Generalnego Lasów Państwo-
wych oraz poszczególnych dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów 
Państwowych.

iii. ZAŁOŻeNiA pOLitYKi MieSZKANiOWeJ

1. Aktualny stan polityk mieszkaniowych jednostek wynika bezpo-
średnio z:
a) pisma z dnia 25 października 2012 r. (zn. ZI-1-1710-5-1/12), 

którym zobowiązano nadleśnictwa do przygotowania lokal-
nych polityk mieszkaniowych oraz sporządzenia stosownych 
wykazów lokali niezbędnych, które powinny być zatwier-
dzone do dnia 31 grudnia 2012 r. przez dyrektorów RDLP;

b) pisma Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 
10 grudnia 2013 r. (zn. ZS.L-1-1710-13-1/13), które zobowią-
zało dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych 
do przygotowania polityki mieszkaniowej dla RDLP w terminie 
do 28 lutego 2014 r.

Stosownie do art. 35 ust. 1 pkt 3 Ustawy nadleśniczy prowadzi 
samodzielnie gospodarkę leśną w nadleśnictwie na podstawie 
planu urządzenia lasu oraz odpowiada za stan lasu. W szczególno-
ści nadleśniczy: (…) ustala organizację nadleśnictwa, w tym 
podział na leśnictwa zapewniający leśniczym prawidłowe wykony-
wanie zadań gospodarczych, oraz zatrudnia i zwalnia pracowników 
nadleśnictwa.
2. Potrzeby w stosunku do infrastruktury mieszkaniowej i biurowej. 

Kluczowe znaczenie dla sprawnego funkcjonowania organizacji 
Lasy Państwowe ma polityka mieszkaniowa w odniesieniu do 
właściwego zapewnienia lokali na potrzeby biur nadleśnictw i 
leśnictw. 

W oparciu o uzyskane materiały konieczne i pilne okazuje się 
zarówno doprecyzowanie polityk jednostek, jak i wprowadzenie 
rozwiązań dopuszczających różne podejście do zasad projektowa-
nia lokali niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostki, 
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o których mówi ustawa o lasach. Wobec szerokiej listy czynników 
zależnych od regionalnych uwarunkowań i potrzeb danej jednostki 
zaleca  się podjęcie działań maksymalnie zapewniających warunki 
lokalowe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki z 
jednoczesnym plastycznym podejściem do wyboru rozwiązań.
3. Modele rozwiązań w zakresie lokali. 

 Przyjmuje się za niezbędne wdrożenie jednolitego ogólnego 
modelu funkcjonowania lokali w zarządzie Lasów Państwowych, w 
ramach których ustala się następujące miejsca urzędowania i przyj-
mowania klientów poszczególnych szczebli zarządzania oraz 
zasób mieszkań niezbędnych dla pracowników Lasów Państwo-
wych:

a) pomieszczenia biurowe lub biurowo-mieszkalne:
l siedziby Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych,
l siedzib regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych,
l siedzib nadleśnictw, 
l siedzib leśnictw;

b) lokale mieszkalne :
l mieszkanie leśniczego,
l mieszkanie nadleśniczego,
l inne lokale mieszkalne niezbędne do właściwego prowa-

dzenia gospodarki leśnej (mieszkania niezbędne wynika-
jące ze specyfiki jednostki, takie jak np. dla szkółek 
zespolonych, dla OHZ, dla pracowników innych jednostek, 
np. pracowników RDLP i DGLP, zakładów krajowych, inne 
niezbędne mieszkania).

4. W odniesieniu do pomieszczenia biurowego dla stanowiska 
leśniczego wyróżnia się podstawowe rozwiązania (w zależ-
ności od połączenia biura z lokalem mieszkalnym lub wykorzy-
stania wyłącznie pomieszczenia biurowego):
a) dla większości przypadków dominującym pozostanie model 

klasycznej leśniczówki z mieszkaniem dla leśniczego i jego 
rodziny oraz kancelarią, pełniącą funkcję pomieszczenia 
biurowego;

b) w niektórych warunkach optymalnym będzie zapewnienie 
leśniczym tylko pomieszczenia biurowego, tzw. Samodzielnej 
Kancelarii Leśniczego;

c) dla specyficznych warunków rozwiązaniem jest zapewnienie 
lokalu biurowego o właściwych cechach na zasadzie 
udostępnienia pomieszczenia przez podmiot obcy (np. w 
urzędach gminy dla regionów o niskim zaludnieniu, kiedy 
takie rozwiązanie jest korzystne dla interesantów);

d) wyjątkowo dopuszcza się inne rozwiązania, spełniające 
kryteria funkcjonalności oraz wysokiej estetyki.

5. W warunkach wyboru tradycyjnej leśniczówki, jako optymalnego 
rozwiązania, za najważniejsze należy uznać:
a) strategiczne położenie wobec szlaków wywozowych i 

kompleksów leśnych (zlokalizowane są jako jedyne budynki 
w dużych kompleksach leśnych);

b) znaczną wartość księgową netto;
c) wykorzystywanie w gospodarce łowieckiej;
d) dużą wartość historyczną lub edukacyjną;
e) lokalną specyfikę struktury rynku mieszkaniowego, kiedy nie 

ma możliwości zamieszkania w innych mieszkaniach niż 
służbowe (ze względu na ograniczenie rynku mieszkanio-
wego występujące na terenach wiejskich). 

6. Uwarunkowania wyboru rozwiązań docelowych. 
Rozwiązanie typu Samodzielna Kancelaria Leśniczego powinno 

funkcjonować m.in. w przypadkach, kiedy w przewidywalnej 
perspektywie czasowej nie jest możliwe lub uzasadnione budo-
wanie łącznie z pomieszczeniem biurowym mieszkania (czyli trady-
cyjnej leśniczówki). 

Rozwiązaniem optymalnym jest połączenie kancelarii dwóch, a 
nawet trzech leśnictw ze wspólnymi pomieszczeniami socjalnymi 
dla pracowników i klientów, pozwalające na racjonalizację kosztów 
przy jednoczesnym zachowaniu określonego standardu. Niezwykle 
ważne jest położenie takiej kancelarii względem leśnictw, dla 
których jest przeznaczona, na gruntach w zarządzie LP i w dogod-
nej dostępności dla każdego z leśniczych (przy granicy leśnictw) 

oraz klientów. W wielu nadleśnictwach (szczególnie górskich, lecz 
także w sąsiedztwie dużych aglomeracji miejskich czy w warun-
kach zwyczajowego zamieszkiwania leśniczych w osadach prywat-
nych) model taki już z powodzeniem funkcjonuje.

Podstawowym kryterium branym pod uwagę przy projektowaniu 
i budowie kancelarii powinien być właściwy wizerunek i identyfika-
cja obiektu z Lasami Państwowymi z uwzględnieniem wysokiego 
poziomu estetyki, nawiązania do kultury regionalnej, tradycji LP 
oraz dobrej ergonomii i funkcji biurowej. Nie będą akceptowane 
projekty budowy kancelarii nie spełniające tych kryteriów, m.in. w 
kontenerach budowlanych, tymczasowych budowlach o nieeste-
tycznym wyglądzie nie współgrającym z ich rolą.

W odniesieniu do opcji wyboru rozwiązania typu Samodzielna 
Kancelaria Leśniczego typy i rodzaje takich pomieszczeń biuro-
wych, a także ich standard i wyposażenie zostaną określone w 
odrębnym zarządzeniu Dyrektora Generalnego Lasów Państwo-
wych.

W związku z uznaniem za zasadne funkcjonowania w niektórych 
warunkach innych rozwiązań niż tradycyjna leśniczówka w konse-
kwencji przyjmuje się, że lokale zbędne nie są tożsame z lokalami 
nieprzydatnymi (dla gospodarki leśnej), o których mowa w § 7 
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 października 2013 r. 
w sprawie szczegółowych zasad i trybu sprzedaży lokali i gruntów 
z budynkami mieszkalnymi w budowie oraz kryteriów kwalifikowa-
nia ich jako nieprzydatne Lasom Państwowym, a także trybu prze-
prowadzania przetargu ograniczonego. Dopuszczalna więc jest 
sytuacja, kiedy osoba uprawniona do lokalu bezpłatnego zamiesz-
kuje w mieszkaniu ujętym w wykazie lokali zbędnych. Taki stan 
występuje szczególnie w następujących przypadkach: 

l położenie w budynku wielorodzinnym, 
l spełnianie przez lokal wyłącznie funkcji mieszkalnej, 
l zły stan techniczny, 
l niewłaściwa lokalizacja. 
Tym samym uznaje się, że liczba lokali mieszkalnych niezbęd-

nych w jednostce nie musi być równa liczbie osób uprawnionych do 
mieszkań bezpłatnych, a lokale mieszkalne niezbędne powinny być 
docelowo zlokalizowane w budynkach jednorodzinnych. 

Dla zaktualizowanej polityki mieszkaniowej na najbliższe 
kilka lat podstawowe znaczenie będą mieć samodzielna iden-
tyfikacja oraz ocena potrzeb lokalnych przez kierowników 
jednostek. 

Wiąże się to z uwzględnieniem w zaktualizowanej polityce 
mieszkaniowej (zwanej dalej Polityką Mieszkaniową) przede 
wszystkim następujących czynników:

l stanu technicznego budynków i lokali mieszkalnych,
l kosztów utrzymania lub budowy nowych środków trwałych,
l struktury wiekowej pracowników. 
Prace wstępne przed tworzeniem Polityki Mieszkaniowej dla 

jednostki Lasów Państwowych obejmują m.in.:
a) analizę aktualnego stanu zasobów mieszkaniowych. Wyni-

kiem takiej analizy powinno być wskazanie budynków mieszkal-
nych o najlepszym stanie technicznym spośród posiadanych (np. 
nowo wybudowanych lub po przeprowadzonej modernizacji) i 
jednocześnie najkorzystniej położonych do pełnienia swych funkcji 
oraz takich, które ze względu na ich lokalizację nie mogą być prze-
znaczone do zbycia;

b) stworzenie wykazów lokali niezbędnych. Przed umieszcze-
niem lokali mieszkalnych w „wykazie mieszkań niezbędnych” 
należy uznać, że wykaz ten powinien zawierać listę lokali stanowią-
cych docelową bazę mieszkaniową. Rzeczywisty sposób wykorzy-
stywania lokalu przez osobę uprawnioną do mieszkania bezpłatnego 
odzwierciedlony jest w systemie SILP poprzez rodzaj inwentarza i 
kod MPK (miejsce powstawania kosztów). Zgodnie z wcześniej-
szymi zaleceniami do wykazu mieszkań niezbędnych kierownik 
jednostki organizacyjnej może włączyć inne lokale niż przeznaczone 
dla nadleśniczego lub leśniczego, nazywane pozostałymi niezbęd-
nymi. Każdy przypadek mieszkania pozostałego niezbędnego 
wymaga bardzo szczegółowego uzasadnienia. Brak uzasadnienia 
dla pozostawienia lokalu pozostałego niezbędnego lub brak  
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akceptacji dyrektora RDLP tego uzasadnienia będzie podstawą do 
niezatwierdzenia Polityki Mieszkaniowej przez dyrektora RDLP. 
Pamiętać należy, by szczegółowo przeanalizować status mieszkań 
niezbędnych w budynkach wielorodzinnych i uzasadnić ich dalsze 
użytkowanie. Współwłasność w budynkach, w których nadleśnic-
two posiada lokal, powoduje, że jest ono zobowiązane do ponosze-
nia kosztów, np. przebudowy, rozbudowy czy innych robót 
wykonywanych przez wspólnoty mieszkaniowe, nawet w sytuacji,  
gdy nie planowało tych wydatków (bywa, że mimo sprzedaży więk-
szości mieszkań właściciele lokali oczekują od nadleśnictw, aby na 
dotychczasowych zasadach pełniło funkcje administracyjne). W 
zbywanych nieruchomościach tego typu należy dążyć do możliwie 
szybkiej sprzedaży wszystkich lokali;

c) analizę lokali wolnych. Należy ograniczyć liczbę lokali wolnych 
(pustostanów) bez wskazania ich konkretnego przeznaczenia. Nie 
dotyczy to uzasadnionych realnymi potrzebami jednostki lub 
czasem regionu, jak np. lokale dla pracowników dyrekcji znajdują-
cej się w zasięgu nadleśnictwa, lokale dla podmiotów szczególnych 
(pracownicy dużych szkółek, obiektów łowieckich, LKP, zakładów 
lub innych jednostek istotnych dla realizacji zadań LP). Polityka 
mieszkaniowa każdej jednostki będzie musiała szczegółowo 
odnieść się do każdego przypadku pustostanu ze wskazaniem 
kierunku zagospodarowania;

d) analizę lokali trudnozbywalnych. Poprzez mieszkania niezby-
walne i trudnozbywalne rozumie się przede wszystkim budynki i 
lokale spełniające kryteria do zbycia w trybie artykułu 40a Ustawy, 
w przypadku których ich sprzedaż jest utrudniona z przyczyn, o 
których mowa poniżej. W tej grupie znajdują się między innymi 
lokale, o zwrot których ubiegają się poprzedni właściciele (lokale 
odebrane na podstawie dekretu PKWN z 1944 r.) czy też takie, dla 
których brak pełnej dokumentacji prawnej. 

Mieszkania trudnozbywalne to m.in.:
l takie, na sprzedaż których w latach 2000–2014 wydana 

została zgoda Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych i 
pomimo podjętych prób nie udało się ich zbyć. Są to w więk-
szości lokale, które już w chwili wydawania zgody były w 
nienajlepszym stanie technicznym, a upływ czasu spowo-
dował, że niektóre z nich obecnie kwalifikują się już tylko do 
rozbiórki;

l lokale użytkowane bez ważnej umowy – główną przyczyną 
problemów z ich zbyciem jest bezumowne korzystanie, 
najczęściej spowodowane zadłużeniem dotychczasowych 
najemców. Zwykle w konsekwencji samorządy płacą odszko-
dowanie za bezumowne korzystanie z tych lokali, a efektem 
dodatkowym takiego stanu rzeczy jest konieczność dokony-
wania napraw niezbędnych (awaryjnych), wymuszonych 
bezpieczeństwem lokatorów, nawet w budynkach, które 
zostały już zakwalifikowane do rozbiórki;

l lokale, których najemcy nie deklarują woli nabycia lub nie 
mają możliwości finansowych nabycia lub remontu lokalu;

l lokale, dla których  zmiana statusu mieszkania z pustostanu 
na zasiedlone i odwrotnie przedłuża czas konieczny do 
zbycia lokalu;

l lokale, w których nastąpiła zmiana dotychczasowego 
najemcy;

l lokale z najemcami, którzy oczekują nabycia zamieszkiwa-
nego lokalu w dalszej perspektywie czasowej, gdyż w chwili 
obecnej mają względnie nieatrakcyjne (jeszcze zbyt niskie 
ich zdaniem) zniżki;

l lokale, które nie znajdują potencjalnych chętnych na nabycie 
nieatrakcyjnych pustostanów czy też budynków zabytko-
wych;

l lokale, które mają zgodę na zbycie, ale położone są w 
biurowcach, kwaterach lub bezpośrednio w ich sąsiedztwie, 
mające części wspólne z biurowcem, zatem ich zbycie 
spowodowałoby konieczność współgospodarowania w 
ramach wspólnoty.

W celu poprawienia prawidłowości inwentaryzacji tej grupy 
mieszkań przewiduje się wprowadzenie do ewidencji w systemie 

informatycznym grupy lokali trudnozbywalnych. W tym celu Dane 
Stałe Globalne SILP będą uzupełnione o kod rezerwacji 1041 – 
nazwa „do sprzedaży, trudnozbywalne”. 

W wypadku lokali przeznaczonych do likwidacji niezbędne jest 
szczegółowe opisanie ich stanu technicznego i innych czynników 
wpływających na dalsze postępowanie.

iV.  ZAWArtOśĆ pOLitYKi MieSZKANiOWeJ JeDNOStKi   
 OrGANiZAcYJNeJ Lp

1. Niniejszym dokumentem wprowadza się obowiązek dostoso-
wania Polityk Mieszkaniowych przez wszystkie jednostki organi-
zacyjne według poniższego schematu (wzory wykazów stanowią 
załączniki do tego opracowania):

A. Podstawy prawne sporządzonej polityki mieszkaniowej ze 
szczególnym uwzględnieniem wszystkich aktów prawnych 
wydanych na szczeblu jednostki.

B. Wykaz budynków i lokali mieszkalnych objętych polityką miesz-
kaniową (wzór nr 1).

C. Stan obecny i model docelowy funkcjonowania jednostki, w tym 
uwarunkowania demograficzne i inne, wyposażenie w pomiesz-
czenia biurowe.

D. Lokale sprzedane w latach 2008–2014 (wzór nr 2).
E. Wykaz lokali niezbędnych (wzór nr 3).
F. Opis lokali pozostałych niezbędnych z uzasadnieniem ich pozo-

stawienia (w tym uwzględniające model opisany w pkt C).
G. Wykaz lokali zbędnych (wzór nr 4).
H. Informacja o pustostanach z planem ich zagospodarowania 

(wykorzystanie lub rozchód).
I. Opis lokali trudnozbywalnych wraz z analizą realizacji posiada-

nych już zgód na sprzedaż.
J. Plany inwestycyjne i remontowe w lokalach niezbędnych oraz 

kancelariach, istniejących i planowanych do realizacji.
K. Inne lokalne uwarunkowania polityki mieszkaniowej.
2. Polityka Mieszkaniowa jednostki powinna być udostępniona do 

wiadomości organizacji związkowych w niej działających lub 
przedstawicielom załogi, jeśli brak organizacji związkowych. Do 
wiadomości pracowników i najemców w danej jednostce należy 
również podać Wykaz lokali niezbędnych. Ma to na celu, oprócz 
tranasparentności i jawności informacji w zakresie gospodarki 
lokalowej, udostępnienie pracownikom wiedzy o docelowym 
przeznaczeniu danego lokalu w długiej perspektywie czasowej. 
Umieszczenie zbędnych mieszkań w wykazie z oznaczonym 

rokiem planowanej sprzedaży nie jest równoznaczne z zakwalifiko-
waniem do sprzedaży, lecz informuje o  spełnieniu przesłanki praw-
nej w kontekście obecnie obowiązujących przepisów. Wykaz ten 
jest dokumentem wewnętrznym, którego w żaden sposób nie 
można utożsamiać z wykazem, o którym mowa w art. 40a ust. 8 
ustawy o lasach, podlegającym zatwierdzeniu przez Dyrektora 
Generalnego Lasów Państwowych i publikowanym w „Biuletynie 
Informacyjnym LP” oraz w prasie. 

V. UWArUNKOWANiA eKONOMicZNe pOLitYKi MieSZKA-
NiOWeJ i WArUNKi BUDOWY NOWYcH LOKALi

1. Warunki sprzedaży lokali niskozamortyzowanych.
Z uwagi na zasadę gospodarności oraz obowiązujące obecnie 

przepisy dotyczące sprzedaży mieszkań (w trybie art. 40a Ustawy) 
część lokali nie może być natychmiastowo sprzedana z uwagi na 
poniesione wydatki na przebudowę i/lub remont. W tych przypad-
kach umowy najmu będą funkcjonować jeszcze przez niezbędny 
do spełnienia warunku zasadności sprzedaży czas, a uprawnione 
osoby (zajmujące mieszkania planowane do sprzedaży) powinny 
być o tym fakcie poinformowane niezwłocznie po ustaleniu plano-
wanego roku rozchodu. Jako obowiązującą zasadę należy przyjąć 
tok postępowania, w którym do czasu sprzedaży nie będą pono-
szone żadne planowe nakłady na przebudowy i remonty. Pracow-
nicy nie objęci uprawnieniem do bezpłatnego mieszkania, a 
posiadający uprawnienia do nabycia w najbliższym czasie lokalu 
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zajmowanego, nie mogą ubiegać się o ponoszenie przez Lasy 
Państwowe nakładów o charakterze modernizacyjnym na zajmo-
wane lokale.
2. Uwarunkowania techniczne budowy nowych obiektów.

Jako obowiązujące należy stosować obecnie standardy zagród 
leśnych określone w rozdziale 10 „Standard projektowanych leśni-
czówek, budynków biurowych oraz mieszkań dla pracowników 
uprawnionych do bezpłatnych mieszkań” cytowanego „Informa-
tora”,  wynikające z Zarządzenia nr 93 Dyrektora Generalnego 
Lasów Państwowych z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie dopusz-
czenia do wykorzystania w jednostkach organizacyjnych Lasów 
Państwowych nowelizacji „Informatora w sprawie realizacji inwesty-
cji i remontów budowlanych w PGL LP” (zn. ZI-1-7181-4-2/12).

Przy wybraniu rozwiązania typu Samodzielna Kancelaria Leśni-
czego, typy i rodzaje takich pomieszczeń biurowych, a także ich 
standard i wyposażenie zostaną określone w odrębnym zarządze-
niu Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.
3. Uwarunkowania ekonomiczne zachowania istniejących i budowy 

nowych obiektów.
Przy podejmowaniu decyzji o budowie nowych obiektów miesz-

kalnych lub biurowych należy uwzględnić  następujące warunki:
– ustawowa amortyzacja budynków i lokali mieszkalnych stanowi 

w skali roku 1,5% wartości. Sprawia to, że średnio lokal miesz-
kalny amortyzuje się przez 66 lat (jeżeli nie zajdą szczególne 
okoliczności). Fakt ten powinien być uwzględniany przy 
planach zbywania lokali mieszkalnych i planowania budowy 
nowych osad, zastępujących te, które zużyły się w sposób 
naturalny;

– przeprowadzenie przebudowy lokalu powoduje zwiększenie 
jego wartości, a tym samym wydłuża amortyzację. Przebudowa 
to element, który pozwala na utrzymanie lokali, przewidzianych 
jako stanowiące nienaruszalny zasób mieszkań niezbędnych, w 
dobrym stanie technicznym;

– należy doprowadzić do stanu, w którym wszystkie osady leśne 
pozostające w zasobach Lasów Państwowych (jako obiekty doce-
lowe) osiągną jednolity, wysoki standard i by ich wygląd jedno-
znacznie wskazywał na przeznaczenie. Przyjmuje się zasadę, że 
istniejące obiekty muszą osiągnąć należyty stan techniczny lub w 
razie potrzeby w ich miejsce należy planować i budować obiekty 

nowe, które powinny być wykonane według ograniczonych do 
kilku wzorów typowych projektów budowlanych. 
W związku z tym elementem obowiązkowym w każdej Polityce 

Mieszkaniowej jest szczegółowo opisany plan budowy nowych leśni-
czówek, a także plan przebudowy i remontów istniejących lokali. 

Każdy z budynków musi zawierać informację, czy może być 
uwzględniony w projekcie krajowym „Program zintegrowany 
podniesienia efektywności energetycznej i zastosowania OZE w 
budynkach PGL LP do roku 2020 (realizacja przy wsparciu środków 
zewnętrznych)”.

Vi. HArMONOGrAM WDrAŻANiA pOLitYKi MieSZKANiO-
      WeJ W LASAcH pAŃStWOWYcH

1. Każda z jednostek organizacyjnych PGL LP w terminie do dnia 
31 sierpnia 2015 r. dostosowuje własną Politykę Mieszkaniową 
do zasad zawartych w niniejszym dokumencie. Polityka Miesz-
kaniowa jednostki organizacyjnej powinna być sporządzona na 
okres do końca 2030 r., przy uwzględnieniu zmian demograficz-
nych, technologicznych, organizacyjnych i prawnych. 

2. Polityka Mieszkaniowa jednostki jest przekazywana do regio-
nalnej dyrekcji Lasów Państwowych do zatwierdzenia. Do dnia 
30 września 2015 r. regionalne dyrekcje Lasów Państwowych 
zweryfikują Polityki Mieszkaniowe jednostek. Po weryfikacji 
podlegają one zatwierdzeniu przez dyrektora RDLP.

3. Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych występuje o wprowa-
dzenie zmian w Danych Stałych Globalnych SILP w odniesieniu 
do nowego kodu rezerwacji dla lokali trudnozbywalnych. Jeżeli 
do dnia 31 sierpnia 2015 r. uwarunkowania techniczne nie 
pozwolą na wprowadzenie tej zmiany, jednostki zostaną poinfor-
mowane odrębnym pismem o możliwości dokonania zmian w 
SILP w terminie późniejszym. W Polityce Mieszkaniowej wykaz 
lokali trudnozbywalnych powinien zostać sporządzony nieza-
leżnie od możliwości wprowadzenia zmian w SILP.

4. Corocznie, w wypadku niezrealizowania założeń Polityki Miesz-
kaniowej, w terminie do końca I kwartału należy sporządzić 
pisemną informację o przyczynach jej niezrealizowania, dołą-
czyć do Polityki Mieszkaniowej jednostki oraz przekazać do 
wiadomości jednostki nadrzędnej. 

ZAŁĄcZNiKi tABeLArYcZNe – WZOrY

Wykaz budynków i lokali mieszkalnych objętych polityką mieszkaniową (wzór nr 1)

Lp. Nazwa 
inwentarza

rodzaj 
inwentarza

Nr  
inwentarza

Adres  
administracyjny

Adres  
leśny

Data  
nabycia

Wartość  
księgowa netto Uwagi

1.

2.

3.

4.

5.



21BILP 07/2015

Lo
ka

le
 s

pr
ze

da
ne

 w
 la

ta
ch

 2
00

8–
20

14
 (w

zó
r n

r 2
)

Lp
.

St
ru

kt
ur

a 
sp

rz
ed

aż
y 

lo
ka

li 
m

ie
sz

ka
ln

yc
h 

na
 p

od
st

aw
ie

 u
st

aw
y 

o 
la

sa
ch

Li
cz

ba
 lo

ka
li 

m
ie

sz
ka

ln
yc

h 
sp

rz
ed

an
yc

h 
w

 la
ta

ch
 2

00
8–

20
14

r
az

em
20

08
20

09
20

10
20

11
20

12
20

13
20

14

1.

ar
t. 

40
a

N
aj

em
ca

 –
 z

as
tę

pc
a 

 
   

   
   

   
   

   
na

dl
eś

ni
cz

eg
o

2.
N

aj
em

ca
 –

 g
łó

w
ny

 k
si

ęg
ow

y

3.
N

aj
em

ca
 –

 in
ży

ni
er

 n
ad

zo
ru

4.
N

aj
em

ca
 –

 p
od

le
śn

ic
zy

5.
N

aj
em

ca
 –

 s
tra

żn
ik

 le
śn

y

6.
N

aj
em

ca
 –

 p
ra

co
w

ni
k 

na
dl

eś
ni

ct
w

a

7.
N

aj
em

ca
 –

 b
ył

y 
pr

ac
ow

ni
k 

   
   

   
   

   
   

lu
b 

os
ob

a 
bl

is
ka

8.
N

aj
em

ca
 –

 o
so

ba
 o

bc
a

9.
Pu

st
os

ta
ny

 –
 p

ra
co

w
ni

cy
 

   
   

   
   

   
   

   
 i 

by
li 

pr
ac

ow
ni

cy
 L

P

10
.

Lo
ka

le
 p

rz
ek

az
an

e 
gm

in
ie

11
.

ar
t. 

38
Po

zo
st

al
i n

ab
yw

cy

12
.

Li
kw

id
ac

ja

O
gó

łe
m

:



22 BILP 07/2015

W
yk

az
 lo

ka
li 

ni
ez

bę
dn

yc
h*

 (w
zó

r n
r 3

)

Lp
.

N
r 

in
w

en
ta

rz
a

r
od

za
j 

in
w

en
ta

rz
a

A
dr

es
 a

dm
in

is
tr

ac
yj

ny

K
at

eg
or

ia
 re

ze
rw

ac
ji

U
w

ag
i

na
dl

eś
ni

-
cz

ów
ka

le
śn

ic
zó

w
ka

po
zo

st
ał

e

10
11

10
12

10
20

1. 2. 3. 4. 5.
r

az
em

:

* O
zn

ac
zy

ć 
zn

ak
ie

m
 „X

” w
ła

śc
iw

ą 
ko

lu
m

nę
.

W
yk

az
 lo

ka
li 

zb
ęd

ny
ch

* (
w

zó
r n

r 4
)

Lp
.

N
r 

in
w

en
ta

rz
a

r
od

za
j 

in
w

en
ta

rz
a

A
dr

es
 a

dm
in

is
tr

ac
yj

ny
K

at
eg

or
ia

 re
ze

rw
ac

ji*
U

w
ag

i
sp

rz
ed

aż
lik

w
id

ac
ja

pr
ze

ka
za

ni
e

in
ne

10
40

10
50

10
80

10
41

1. 2. 3. 4. 5.
r

az
em

:

* O
zn

ac
zy

ć 
ro

ki
em

 p
la

no
w

an
eg

o 
ro

zc
ho

du
 w

ła
śc

iw
ą 

ko
lu

m
nę

. W
 w

yp
ad

ku
 w

yp
eł

ni
en

ia
 k

ol
um

ny
 „i

nn
e”

 o
bo

w
ią

zk
ow

e 
je

st
 d

od
an

ie
 u

w
ag

.



23BILP 07/2015

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 48 
Dyrektora Generalnego Lasów państwowych

z dnia 19 czerwca 2015 r.

DYREKCJA GENERALNA LASÓW PAŃSTWOWYCH
WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY 

StAN OBecNY ZASOBÓW MieSZKANiOWYcH
pAŃStWOWeGO GOSpODArStWA LeśNeGO 

LASY pAŃStWOWe

Materiały uzupełniające do wytycznych 
w sprawie Zaktualizowanej polityki Mieszkaniowej

Wstęp

Proces redukcji zasobów mieszkaniowych w LP został rozpoczęty w roku 1997. Do dnia dzisiejszego Lasy Państwowe ograniczyły w 
głównej mierze liczbę lokali o niskim standardzie.

W zasobach Lasów Państwowych pozostało nieco ponad 10 tys. lokali mieszkalnych, z czego 62% ma status mieszkań niezbędnych 
– czyli nie są planowane do sprzedaży. W latach 1997–2014 PGL LP sprzedało ponad 39,6 tys. mieszkań. Plany na najbliższe lata prze-
widują sprzedaż jeszcze około 3,4 tys. lokali. 

Ocenę działań związanych z lokalami mieszkalnymi można wspomóc przykładami z innych grup zawodowych. Od początku lat dzie-
więćdziesiątych PKP sprzedało prawie 80 tys. mieszkań, Wojsko Polskie (z podobnymi jak Lasy Państwowe ulgami) – blisko 160 tys. 
mieszkań, a po byłych PGR sprzedano ponad 300 tys. mieszkań. 

Stan liczbowy budynków i lokali mieszkalnych

Według stanu na dzień 28 lutego 2015 r. w zasobach Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe znajdowało się 10 306 
lokali mieszkalnych. Z tego 4955 to mieszkania bezpłatne zajmowane przez nadleśniczych i leśniczych, które stanowią obecnie 48% 
wszystkich lokali mieszkalnych. Pełny rozkład mieszkań, z rozbiciem na regionalne dyrekcje Lasów Państwowych, w tym również stano-
wiska, które utraciły prawo do mieszkań bezpłatnych w efekcie wejścia w życie przepisów Rozporządzenia, przedstawia poniższa tabela.

tab. 1. Liczba lokali mieszkalnych w zasobach PGL LP według stanowisk. Stan na 28 lutego 2015 r.
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DGLp Warszawa           1 1
rDLp Białystok                                              18 384 14 17 120 22 340 915
rDLp Gdańsk                                                 11 209 6 10 65 2 237 540
rDLp Katowice                                               21 386 11 9 107 9 300 843
rDLp Kraków                                                 12 111 2 5 46 5 120 301
rDLp Krosno                                                 10 203 4 7 71 8 159 462
rDLp Lublin                                                 18 221 7 6 82 12 241 587
rDLp Łódź                                                   13 220 11 3 78 9 220 554
rDLp Olsztyn                                                20 402 8 13 84 5 229 761
rDLp piła                                                   14 211 2 7 32 1 109 376
rDLp poznań                                                 18 288 8 9 88 6 275 692
rDLp radom                                                  12 213 3 5 48 4 112 397
rDLp Szczecin                                               24 372 10 7 100 7 327 847
rDLp Szczecinek                                             18 384 6 8 63 6 183 666
rDLp toruń                                                  19 336 9 15 95 12 262 748
rDLp Warszawa                                               12 130 6 10 58 12 249 477
rDLp Wrocław                                                25 384 7 7 53 1 6 323 806
rDLp Zielona Góra                                           12 224 5 5 31 0 54 331
razem rDLp: 277 4678 119 143 1221 1 126 3741 10 306

4955 1610

Źródło: Wydział Infrastruktury DGLP – Business Objects
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W celu uporządkowania przeznaczenia lokali mieszkalnych przygotowano specjalny mechanizm oznakowania obiektów w Systemie 
Informatycznym Lasów Państwowych i wprowadzono w Danych Stałych Globalnych SILP stosowne kody rezerwacji, które nabrały szcze-
gólnie dużego znaczenia w momencie sporządzenia polityk mieszkaniowych.

Funkcjonujące obecnie kody, powiązane z polityką mieszkaniową to:
a) kod rezerwacji 1011 – nazwa „mieszkanie nadleśniczy”, 
b) kod rezerwacji 1012 – nazwa „mieszkanie leśniczy”,
c) kod rezerwacji 1020 – nazwa „mieszkanie pozostałe niezbędne”
d) kod rezerwacji 1030 – nazwa „pustostan” (nie może występować bez innego kodu rezerwacji),
e) kod rezerwacji 1040 – nazwa „do sprzedaży”,
f) kod rezerwacji 1050 – nazwa „do fizycznej likwidacji”,
g) kod rezerwacji 1080 – nazwa „do przekazania nieodpłatnego”.
Ostatnie trzy kody rezerwacji (1040, 1050, 1080) nie mogą funkcjonować bez wypełnienia pola „planowany rok rozchodu”, natomiast 

przy trzech pierwszych kodach (1011, 1012, 1020) pole to nie powinno być wypełnione.
Analiza liczby lokali mieszkalnych przypisanych do kodów rezerwacji w poszczególnych RDLP przedstawia się następująco:

tab. 2. Liczba lokali mieszkalnych w zasobach PGL LP według kodów rezerwacji. Stan na 28 lutego 2015 r.

RDLP

Mieszkania niezbędne Mieszkania zbędne

ŁącznieNadleśni-
czówka

Leśni-
czówka pozostałe

razem
do  

sprzedaży
do  

likwidacji
do  

przekazania razem
1011 1012 1020 1040 1050 1080

Białystok 21 401 121 543 332 30 5 367 910
Gdańsk 13 210 101 324 192 13 7 212 536
Katowice 23 385 95 503 347 38 3 388 891
Kraków 16 142 59 217 56 20 2 78 295
Krosno 17 247 54 318 123 13 8 144 462
Lublin 20 231 26 277 212 83 0 295 572
Łódź 14 214 120 348 121 74 1 196 544
Olsztyn 19 376 106 501 242 12 2 256 757
piła 14 224 19 257 112 8 0 120 377
poznań 16 281 118 415 239 16 14 269 684
radom 14 196 40 250 115 25 5 145 395
Szczecin 28 380 85 493 325 9 14 348 841
Szczecinek 17 393 79 489 140 12 18 170 659
toruń 19 322 179 520 166 23 8 197 717
Warszawa 12 135 65 212 225 44 2 271 483
Wrocław 30 363 81 474 298 12 17 327 801
Zielona Góra 13 243 17 273 47 8 1 56 329

LP 306 4 743 1 365 6 414 3 292 440 107 3 839 10 253

Źródło: Wydział Infrastruktury DGLP – Business Objects

Najczęstsze przyczyny zmian w przeznaczeniu (rezerwacji) lokali mieszkalnych w przeszłości były wynikiem wprowadzenia w jednost-
kach organizacyjnych restrukturyzacji zatrudnienia oraz przechodzenia dotychczasowych użytkowników na emeryturę. Ponadto kwalifiko-
wano do zbycia lokale, których remont i pozostawienie jako niezbędne było ekonomicznie nieuzasadnione. Zmiany, o których mowa 
powyżej, wynikały również z aktualizacji wewnętrznych uregulowań Lasów Państwowych.

tab. 3. Liczba lokali mieszkalnych niezbędnych wg RDLP w dniu 28 lutego 2015 r.

RDLP
Mieszkania niezbędne

nadleśniczówka leśniczówka pozostałe
razem

1011 1012 1020
Białystok 21 401 121 543
Gdańsk 13 210 101 324
Katowice 23 385 95 503
Kraków 16 142 59 217
Krosno 17 247 54 318

Dokończenie tabeli na str. 25



25BILP 07/2015

RDLP
Mieszkania niezbędne

nadleśniczówka leśniczówka pozostałe razem1011 1012 1020
Lublin 20 231 26 277
Łódź 14 214 120 348
Olsztyn 19 376 106 501
piła 14 224 19 257
poznań 16 281 118 415
radom 14 196 40 250
Szczecin 28 380 85 493
Szczecinek 17 393 79 489
toruń 19 322 179 520
Warszawa 12 135 65 212
Wrocław 30 363 81 474
Zielona Góra 13 243 17 273

LP 306 4 743 1 365 6 414

Źródło: Wydział Infrastruktury DGLP – Business Objects

Źródło: Wydział Infrastruktury DGLP – Business Objects

Wykres 1. Zmiana liczby lokali niezbędnych w latach 2011–2015

Dokończenie tabeli ze str 24
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W ciągu kilku ostatnich lat nie tylko zbywano lokale mieszkalne, ale również budowano nowe. Skala budowy nowych mieszkań (przede 
wszystkim nowych leśniczówek) nie była jednak duża, a plany na kolejne lata zakładają ograniczenie nowych inwestycji w infrastrukturze 
mieszkaniowej.

tab. 4. Przychód lokali mieszkalnych w latach 2008–2014 wg RDLP

RDLP 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 razem
rDLp Białystok                                              7 4 2 5 2 4 1 25
rDLp Gdańsk                                                 1 1 2 2 6
rDLp Katowice                                               1 1 2 3 5 12
rDLp Kraków 2 1 3
rDLp Krosno                                                 2 2 1 1 4 10
rDLp Lublin                                                 2 2 1 1 6
rDLp Łódź                                                   6 4 1 1 12
rDLp Olsztyn 9 15 1 1 3 4 33
rDLp piła 2 1 1 2 2 8
rDLp poznań                                                 7 2 1 2 4 2 18
rDLp radom                                                  10 5 1 5 6 7 7 41
rDLp Szczecin                                               3 4 1 5 7 5 4 29
rDLp Szczecinek                                             5 3 3 1 2 4 1 19
rDLp toruń                                                  5 5 2 2 4 3 1 22
rDLp Warszawa                                               1 3 3 1 8
rDLp Wrocław                                                5 7 1 1 4 1 19
rDLp Zielona Góra                                           1 2 1 1 2 2 9
razem Lp 67 62 14 28 28 47 34 280

wartość początkowa
[zł] 3 390 150 34 053 

692 6 742 805 14 181 
478

14 052 
724

21 528 
294

17 150 
191 143 099 337

średnia wartość lokalu
[zł] 528 211 549 253 481 628 506 481 501 883 458 048 504 417 511 069

Źródło: Wydział Infrastruktury DGLP – Business Objects, obliczenia własne

Źródło: Wydział Infrastruktury DGLP – Business Objects, obliczenia własne

Wykres 2. Średnia wartość nowego lokalu w latach 2008–2014



27BILP 07/2015

Wśród pozostałych lokali mieszkalnych liczną grupę stanowią lokale niezasiedlone (pustostany). Liczbę pustostanów w poszczegól-
nych RDLP przedstawia tabela 5.

tab. 5. Liczba lokali mieszkalnych niezasiedlonych (pustostanów). Stan na 28 lutego 2015 r.
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Liczba 43 16 57 17 22 41 40 13 15 29 30 76 19 10 23 15 16 482

Źródło: Wydział Infrastruktury DGLP – Business Objects

Koszty utrzymania lokali mieszkalnych w Lasach państwowych

Niezwykle istotnym zagadnieniem, które winno być uwzględnione przed sporządzeniem polityki mieszkaniowej,  jest analiza kosztów 
utrzymania lokali mieszkalnych w latach poprzednich.

Już wstępna analiza pozwala wyodrębnić moment wprowadzenia Rozporządzenia i związany z tym spadek kosztów utrzymania lokali 
mieszkalnych. Jeszcze bardziej efekt ten zauważalny jest, jeżeli wydzielimy odrębnie mieszkania Służby Leśnej (bezpłatne) i mieszkania 
pozostałe.

tab. 6. Koszty utrzymania lokali mieszkalnych Służby Leśnej (bezpłatnych) i mieszkań pozostałych w Lasach Państwowych w latach 
2004–2014 [tys. zł]

rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Koszty utrzymania 
mieszkań Służby Leśnej 90 445 107 308 77 875 83 541 110 743 106 964 69 972 62 579 75 108 58 245 57 887

Koszty utrzymania 
mieszkań pozostałych 
(zakładowych)

39 889 32 323 26 513 24 233 24 356 21 458 31 275 32 678 34 653 30 711 26 952

razem 130 334 139 631 104 388 107 774 135 100 128 422 101 247 95 257 109 761 88 956 84 839

Źródło: Wydział Infrastruktury DGLP – Business Objects

Wykres 3. Koszty utrzymania lokali mieszkalnych Służby Leśnej (bezpłatnych) i mieszkań pozostałych w Lasach Państwowych

Źródło: Wydział Infrastruktury DGLP – Business Objects 
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tab. 7. Koszty utrzymania mieszkań zakładowych na tle przychodów z czynszu za najem w latach 2006–2014 [tys. zł]

rok 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Koszty utrzymania 
mieszkań zakładowych 26 513 24 233 24 356 21 458 31 275 39 297 36 268 30 711 26 952

przychody z czynszu za najem 
mieszkań zakładowych 19 806 18 211 18 771 19 254 26 489 33 260 30 715 27 033 24 654

Źródło: Wydział Infrastruktury DGLP – Business Objects

Źródło: Wydział Infrastruktury DGLP – Business Objects 

Wykres 4. Koszty utrzymania mieszkań zakładowych na tle przychodów z czynszu za najem

Sprzedaż zbędnych lokali mieszkalnych

Sprzedaż zbędnych lokali mieszkalnych reguluje art. 40a ustawy o lasach oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 paździer-
nika 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu sprzedaży lokali i gruntów z budynkami mieszkalnymi w budowie oraz kryteriów 
kwalifikowania ich jako nieprzydatne Lasom Państwowym, a także trybu przeprowadzania przetargu ograniczonego. Największa sprzedaż 
lokali mieszkalnych miała miejsce w latach 2000–2005 oraz 2010–2014. 

Sprzedaż zbędnych lokali mieszkalnych może zostać zrealizowana na podstawie zgody wydanej przez Dyrektora Generalnego Lasów 
Państwowych. W latach 2008–2014 Dyrektor Generalny Lasów Państwowych łącznie udzielił 5918 zgód na zbycie lokali mieszkalnych.

W latach 2010–2014 znacząco spadły koszty utrzymania lokali mieszkalnych Służby Leśnej, a nieco wzrosły koszty mieszkań pozosta-
łych. Wynika to z przejścia do grupy mieszkań pozostałych zajmowanych dotychczas przez zastępców nadleśniczego, inżynierów nadzoru, 
podleśniczych, gajowych i strażników leśnych. W odniesieniu do mieszkań Służby Leśnej spadek kosztów wyniósł 49,1 mln zł w porównaniu 
z rokiem 2009, tj. po wprowadzeniu Rozporządzenia. 

W wypadku braku lokali bezpłatnych jednostki Lasów Państwowych na podstawie § 8 Rozporządzenia wypłacają równoważnik pieniężny, 
który ustala się w wysokości stanowiącej równowartość kwoty wynikającej z iloczynu średniej stawki czynszów najmu lokali mieszkalnych 
nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego w gminie, na której terenie zamieszkuje uprawniony pracownik, obliczanej na podsta-
wie zestawienia danych ogłaszanego w wojewódzkim dzienniku urzędowym na podstawie art. 4a ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochro-
nie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31 poz. 266, z późn. zm.), i powierzchni 
mieszkalnej, która uzależniona jest od liczby członków rodziny. 

Innym kosztotwórczym elementem jest wprowadzony protokołem dodatkowym nr 17 Ponadzakładowego Układu Zbiorowego dla pracowni-
ków PGL LP dodatek mieszkaniowy stanowiący różnicę pomiędzy wysokością czynszu ustalonego dla lokalu wynajmowanego a kwotą 300 zł.

przychody z najmu mieszkań 

Kolejnym elementem gospodarki mieszkaniowej są przychody z czynszu za najem mieszkań pozostałych. Jednym z założeń gospo-
darki finansowej w PGL LP, stosownie do § 4 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych 
zasad gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (Dz. U. Nr 134 poz. 692), jest zasada, zgodnie 
z którą przychody z działalności ubocznej i dodatkowej nie powinny być niższe niż koszty poniesione na ich prowadzenie. Do działal-
ności dodatkowej zalicza się również działalność socjalno-bytową, w tym jej składnik – gospodarkę mieszkaniową.
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Kolejnym zagadnieniem istotnym w polityce mieszkaniowej są plany redukcji zbędnych zasobów mieszkaniowych, a także związana z 
tym strata wartości nieumorzonej. Plany sprzedaży zbędnych lokali mieszkalnych (opracowane na podstawie danych zawartych w SILP) 
przedstawiają poniższe wykresy i tabele.

Źródło: Wydział Infrastruktury DGLP – obliczenia własne

Wykres 5. Liczba zgód Dyrektora Generalnego LP na sprzedaż lokali mieszkalnych w latach 2008–2014

Źródło: Wydział Infrastruktury DGLP – Business Objects 

Wykres 6. Planowana sprzedaż lokali mieszkalnych w latach 2012–2020
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tab. 8. Planowana sprzedaż lokali mieszkalnych w latach 2015–2020 wg RDLP

RDLP 2015 2016 2017 2018 2019 2020 po 2020
Białystok 169 72 15 16  10 28 29
Gdańsk 117 37 10 9 0 14 10
Katowice 185 56 40 22 6 25 27
Kraków  54 7 0 2 0 6 1
Krosno  53 24 16 2 2 1 29
Lublin  76 22 15 11 7 19 63
Łódź  52 33 21 7 0 6 7
Olsztyn 123 35 22 14 5 25 23
piła 72 25 8 6 2 1 0
poznań 76 90 26 8 2 29 9
radom 55 12 5 7 7 26 6
Szczecin 167 67 24 29 5 19 26
Szczecinek 95 25 14 3 2 2 1
toruń 99 18 11 3 0 12 22
Warszawa 110 56 25 15 2 3 22
Wrocław 127 50 27 20  16 49 13
Zielona Góra 32 5 4 1 1 1 3

LP 1662 634 283 175  67  266  291

Źródło: Wydział Infrastruktury DGLP – Business Objects, obliczenia własne

W roku 2014 sprzedano 1087 mieszkań. Sprzedaż lokali mieszkalnych od roku 1997 przedstawiają poniższa tabela i wykres.

tab. 9. Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w latach 1997–2014

 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 razem
Art. 40a 1 26 643 2636 3839 7041 9373 5580 1965 1126 785 628 401 368 906 1633 1144 1087 39 182
Art. 38 27  7  5  21  30  15  70  53  48  22  20  66  23  6 0  0  2  0  415
razem 28 33 648 2657 3869 7056 9443 5633 2013 1148 805 694 424 374 906 1633 1146 1087 39 597

Źródło: Wydział Infrastruktury DGLP – obliczenia własne

Źródło: Wydział Infrastruktury DGLP – obliczenia własne

Wykres 7. Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w latach 1997–2014
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Ze sprzedażą lokali mieszkalnych, które nie są jeszcze w pełni zamortyzowane, związane jest umorzenie wartości księgowej netto, 
które wpływa na wynik każdej z jednostek. W latach 2012–2014 łącznie koszty te wyniosły 91,1 mln zł, przy sprzedaży 3866 lokali miesz-
kalnych, co średnio wyniosło na jeden lokal 23 tys. zł. W poszczególnych latach kwoty te przedstawiały się następująco:

tab. 10. Wartość księgowa netto lokali sprzedanych w latach 2012–2014 [zł]

2012 2013 2014

sprzedaż wartość 
księgowa netto

średnio  
na 1 lokal sprzedaż

wartość 
księgowa 

netto

średnio  
na 1 lokal sprzedaż

wartość 
księgowa 

netto

średnio  
na 1 lokal

1633 34 195 622,41 zł 20 940,37 zł 1146 28 829 595,76 25 156,72 1087 28 079 232,51 25 831,86

Źródło: Wydział Infrastruktury DGLP – Business Objects, obliczenia własne

Na lata 2015–2020 planowana jest sprzedaż, która spowoduje umorzenie wartości księgowej netto w kwocie 103,4 mln zł.

tab. 11. Wartość księgowa netto lokali planowanych do sprzedaży wg stanu na 1 stycznia 2015 r.

rok sprzedaży 2015 2016 2017 2018 2019 2020 razem
Wartość księgowa netto 

[zł] 43 026 109 20 509 356 11 912 016 8 570 607 4 550 119 15 355 577 103 923 784

Źródło: Wydział Infrastruktury DGLP – Business Objects

Uwarunkowania demograficzne

Przedstawienie polityki mieszkaniowej nie może się odbyć bez szczegółowej analizy struktury wiekowej osób na stanowiskach, którym 
przysługują mieszkania bezpłatne, a także osiągania wieku emerytalnego przez tych pracowników.

Z danych zawartych w SILP wynika, że liczba osób zajmujących stanowiska nadleśniczego i leśniczego, zamieszkujących w lokalach 
będących w zasobach nadleśnictw i osiągających wiek emerytalny w latach 2015–2020 wynosi 539 osób. Stanowi to niespełna 11% 
wszystkich obecnie zajmowanych lokali bezpłatnych. Dynamikę nabywania praw emerytalnych przedstawiają poniższa tabela i wykres. 

tab. 12. Liczba osób zajmujących stanowiska nadleśniczego i leśniczego osiągających wiek emerytalny w latach 2015–2020 i zamiesz-
kujących w lokalach PGL LP wg RDLP

RDLP
2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020

razem
l-czy n-czy l-czy razem n-czy l-czy razem n-czy l-czy razem n-czy l-czy razem n-czy l-czy razem n-czy l-czy razem

rDLp Białystok                                              0 0 0 0 1 4 5 0 5 5 1 2 3 1 12 13 2 7 9 35
rDLp Gdańsk                                                 0 0 1 1 0 3 3 0 2 2 0 4 4 1 2 3 0 4 4 17
rDLp Katowice                                               0 1 0 1 8 5 13 3 17 20 2 10 12 3 11 14 1 19 20 80
rDLp Kraków 0 0 1 1 2 2 4 0 2 2 2 2 4 0 2 2 2 6 8 21
rDLp Krosno                                                 0 0 0 0 0 4 4 0 6 6 0 4 4 0 3 3 0 1 1 18
rDLp Lublin                                                 0 0 0 0 2 2 4 1 1 2 0 6 6 2 10 12 0 6 6 30
rDLp Łódź                                                   0 0 1 1 0 5 5 2 4 6 1 4 5 0 9 9 1 4 5 31
rDLp Olsztyn 0 0 0 0 2 3 5 0 9 9 0 4 4 1 6 7 0 4 4 29
rDLp piła 0 0 0 0 0 2 2 1 1 2 0 2 2 0 8 8 0 5 5 19
rDLp poznań                                                 0 0 0 0 1 3 4 2 5 7 0 4 4 2 15 17 0 8 8 40
rDLp radom                                                  0 0 0 0 0 3 3 0 3 3 0 5 5 0 7 7 2 8 10 28
rDLp Szczecin                                               0 0 0 0 1 5 6 0 4 4 1 6 7 2 11 13 1 3 4 34
rDLp Szczecinek                                             1 0 0 0 1 2 3 1 3 4 0 4 4 1 10 11 0 8 8 31
rDLp toruń                                                  0 0 0 0 0 4 4 1 6 7 0 8 8 2 16 18 1 6 7 44
rDLp Warszawa                                               0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 1 1 2 0 9 9 0 5 5 18
rDLp Wrocław                                                0 0 1 1 0 7 7 0 5 5 0 12 12 0 9 9 1 10 11 45
rDLp Zielona Góra                                           0 0 0 0 0 2 2 1 0 1 1 2 3 1 5 6 2 5 7 19
Suma końcowa 1 1 4 5 19 57 76 12 73 85 9 80 89 16 145 161 13 109 122 539

Źródło: Wydział Infrastruktury DGLP – Business Objects, obliczenia własne 
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Można uznać, że po wnikliwej analizie część mieszkań, obecnie bezpłatnych (o statusie niezbędnych), może być ze względu na stan 
techniczny przeznaczona do sprzedaży. By poznać dokładną liczbę lokali mieszkalnych, które zostaną przeznaczone do sprzedaży po 
przejściu na emeryturę osób uprawnionych w tej chwili do mieszkania bezpłatnego, obowiązkowym elementem polityki mieszkaniowej jest 
wskazanie dokładnych działań jednostki w celu zapewnienia wystarczającej liczby mieszkań bezpłatnych.

Zasady ustalania stawki czynszu za najem lokalu

Elementem właściwej polityki mieszkaniowej jest wprowadzenie jednolitych zasad ustalania czynszu za lokale mieszkalne. Zrealizo-
wało to Zarządzenie nr 38 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie dopuszczenia do wykorzy-
stania w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych „Wytycznych w sprawie zasad ustalania wysokości stawki czynszu za 
korzystanie z lokali mieszkalnych państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy państwowe” (zn. OF-1-1710-9-2/14).

Kolejnym elementem „polityki czynszowej” jest dodatek mieszkaniowy przewidziany w § 20a PUZP, przysługujący na warunkach okre-
ślonych w tym przepisie, wprowadzony protokołem dodatkowym nr 17 , a zmieniony protokołem dodatkowym nr 20 do PUZP. Na dzień 28 
lutego 2015 r. świadczeniem tym objętych jest ponad 400 osób, co generuje w skali Lasów Państwowych koszty 87,7 tys. zł miesięcznie 
(rocznie 1,05 mln zł).

Warto zwrócić uwagę na interpretację ogólną (nr PL/LS/833/89/APQ/12/223) Ministra Finansów z dnia 19 października 2012 r. w spra-
wie ustalenia podmiotu zobowiązanego do zapłaty podatku od nieruchomości z tytułu nieruchomości stanowiących własność Skarbu 
Państwa będących w zarządzie Lasów Państwowych, udostępnianych w drodze umowy pracownikom SL do bezpłatnego korzystania  
(Dz. Urz. Ministra Finansów z dnia 25 października 2012 r., poz. 50.) Zgodnie z ww. interpretacją obowiązek podatkowy spoczywa na 
osobach korzystających z zasobów mieszkalnych Skarbu Państwa w zarządzie LP we wszystkich przypadkach z dwoma wyjątkami:  
1) sytuacji, gdy przedmiotem umowy pomiędzy lokatorem a jednostką organizacyjną LP jest lokal mieszkalny, który nie stanowi odrębnej 
nieruchomości, a jednocześnie jest zamieszkiwany przez osobę fizyczną, 2) korzystania z lokalu bez tytułu prawnego – w tych przypad-
kach obowiązek podatkowy spoczywa na jednostce Lasów Państwowych. 

regulacja stanu prawnego i niezbędne zmiany legislacyjne

Integralną częścią polityki mieszkaniowej muszą również być założenia, dotyczące ciągłego monitorowania otoczenia prawnego, w 
jakim ta polityka jest prowadzona. O ile Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych nie ma bezpośredniej możliwości przeprowadzania 
procesu legislacyjnego, to wskazane jest informowanie jednostki nadrzędnej w postaci Ministerstwa Środowiska o koniecznych zmianach 
i podjęciu nowelizacji aktów prawnych oraz stworzenie warunków do niezbędnych zmian prawa w tym zakresie.

W kontekście niezbędnych, docelowych kierunków zmian prawa dotyczącego gospodarowania lokalami przez Lasy Państwowe prze-
widywane są następujące pożądane zmiany odnośnie ustawy: 

l Mając na uwadze właściwe zabezpieczenie interesów Skarbu Państwa, winna być dokonana nowelizacja art. 40a Ustawy polega-
jąca na dodaniu stosownego zapisu, zgodnie z którym najemcy wymienieni w art. 40a ust. 7 oraz osoby bliskie, które nabyły lokal 
od osób uprawnionych (pracowników lub byłych pracowników Lasów Państwowych), miałyby również obowiązek zwrotu bonifikaty 
w przypadku zbycia lokalu przed upływem 5 lat, licząc od dnia pierwotnego nabycia. Analogiczna zasada zwrotu udzielonej bonifi-
katy przez osoby bliskie została przyjęta w art. 68 ust. 2b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

l Uprawnienie do nabywania lokali na preferencyjnych warunkach powinno mieć pewne ograniczenia, których nie ma w obecnie 
obowiązującej ustawie. Proponuje się wprowadzenie zapisu uniemożliwiającego nabycie więcej niż jednego lokalu na preferencyj-
nych zasadach (z bonifikatą) przez tę samą osobę. Wprowadzenie takiego zapisu ma swoje uzasadnienie wynikające z zasad 
sprawiedliwości społecznej i norm etycznych.

l Wskazane jest doprecyzowanie zapisu o rozkładaniu spłaty należności na raty tak, jak akt wykonawczy do tego przepisu, czyli 
maksymalnie na 60 rat. Obecny przepis jest interpretowany w ten sposób, że można rozłożyć spłatę na dokładnie 60 rat miesięcz-
nych, a nie mniej. 

l W art. 40a ust. 5 należy przywrócić zapis sprzed 1 stycznia 2006 r., gdyż w efekcie nowelizacji ustawy o lasach, wprowadzonej 
ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o lasach, oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 175  
poz. 1460) zniknął z pierwszego zdania art. 40a ust. 5 zapis „i byłych pracowników”. Powoduje to interpretacje, że bliscy, pozostali 
po zmarłym byłym pracowniku, mają niższe uprawnienia do zniżek, jeżeli pozostaną w dotychczasowym mieszkaniu, niż gdyby 
zmienili najmowany lokal na inny.

l W ramach dostosowywania treści ustawy do aktualnego stanu prawnego w art. 40a ust. 10 należy usunąć końcową część zdania 
„na zasadach określonych w przepisach o przekazywaniu zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe”, 
gdyż wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 listopada 2006 r. zakwestionował konstytucyjność art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 
października 1994 r. o zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe (Dz. U. 
Nr 119 poz. 567 z późn. zmian.), stąd należy usunąć martwy zapis z ustawy.

l W art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy należy usunąć lub uszczegółowić drugą cześć zdania „jeżeli stanowisko oraz charakter pracy związane 
są z koniecznością stałego przebywania lub zamieszkania w miejscu jej wykonywania ”. W ust. 4 art. 46 zmienić delegację dla mini-
stra właściwego ds. środowiska, by określił zasady wskazywania przez kierownika jednostki lokali niezbędnych do właściwego 
prowadzenia gospodarki leśnej z zachowaniem zasady gospodarności zarządzania, które będą mieszkaniami bezpłatnymi. Co za 
tym idzie, niezbędne jest uszczegółowienie przepisów w Rozporządzeniu.

l W art. 35 ust. 1 pkt 3 nadać brzmienie: ustala organizację nadleśnictwa, w tym podział na leśnictwa zapewniający leśniczym prawi-
dłowe wykonywanie zadań gospodarczych z uwzględnieniem infrastruktury niezbędnej do wykonywania tych zadań, oraz zatrudnia 
i zwalnia pracowników nadleśnictwa. Uzupełnienie tego przepisu o powyższe wyrażenie ma na celu wprowadzenie narzędzia do 
zapewnienia leśniczym lokalu mieszkalnego z pomieszczeniem biurowym lub samodzielnego pomieszczenia biurowego.

W konsekwencji zmian w ustawie konieczne jest zaproponowanie zmian w Rozporządzeniu:
l § 1. Bezpłatne mieszkanie, o którym mowa w art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach, albo równoważnik 

pieniężny, o którym mowa w art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach, przysługuje pracownikowi Państwowego 
Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe zaliczanemu do Służby Leśnej, zwanemu dalej „pracownikiem”, jeżeli kierownik jednostki 
określi w danej jednostce lokale niezbędne do właściwego prowadzenia gospodarki leśnej. 
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l W dalszej kolejności zmian redakcyjnych wymagałyby inne przepisy Rozporządzenia, które w chwili obecnej mówią o stanowiskach, 
na których przysługuje bezpłatne mieszkania (§ 2, 4 i 6).

Niezbędne jest zaproponowanie zmian w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 października 2013 r. w sprawie szczegółowych 
zasad i trybu sprzedaży lokali i gruntów z budynkami mieszkalnymi w budowie oraz kryteriów kwalifikowania ich jako nieprzydatne Lasom 
Państwowym, a także trybu przeprowadzania przetargu ograniczonego.

l § 7. 1. Lokale mogą być kwalifikowane jako nieprzydatne Lasom Państwowym, jeżeli:
1) dalsze ich utrzymywanie w zasobach Lasów Państwowych nie służyłoby realizacji kryteriów: legalności, gospodarności, celowości 

i rzetelności gospodarki leśnej;
2) grunty z budynkami mieszkalnymi w budowie mogą być kwalifikowane jako nieprzydatne Lasom Państwowym, jeżeli ustała przy-

czyna, dla której rozpoczęto budowę, a dokończenie budowy z przeznaczeniem na inne cele jest ekonomicznie nieuzasadnione;
3) należy dodać pkt 3 o treści: pełnią wyłącznie funkcje mieszkaniowe.

l § 8. Przepisy § 7 nie dotyczą nieruchomości z lokalami mieszkalnymi pełniących w części funkcje inne niż mieszkaniowe, których 
dalsze utrzymywanie spełnia kryteria: legalności, gospodarności, celowości i rzetelności – gospodarki leśnej, a koszt planowanych 
remontów lub przebudowy nie przekracza kosztów budowy nowego obiektu.

Zasadny wydaje się warunek, który dotyczy postulatu wprowadzenia mechanizmu ekwiwalentu finansowego, zwolnionego z opodat-
kowania, dla osób opuszczających lokal bezpłatny w związku z przejściem na emeryturę w zamian za rezygnację z lokalu zamiennego. 
Nie jest to rozwiązanie nowatorskie i wyjątkowe, gdyż od wielu lat funkcjonuje np. w wojsku. Nie jest możliwe na tak zaawansowanym 
etapie sprzedaży mieszkań oraz w związku z dużą liczbą uprawnionych mieszkających w lokalach prywatnych ustalenie sprawiedli-
wych warunków w zakresie przyznawania odprawy mieszkaniowej z tytułu opuszczenia mieszkania bezpłatnego przez pracowników na 
stanowiskach nadleśniczego i leśniczego w związku z przejściem na emeryturę lub przyznaniem przez ZUS stałej renty. Jest to waru-
nek konieczny, swoisty mechanizm prowadzący do dysponowania mieszkaniami niezbędnymi. Dzisiaj już nie ma mieszkań zamiennych 
i nie jest racjonalne ich kupowanie, budowanie, utrzymywanie.

ZArZĄDZeNie Nr 49
DYreKtOrA GeNerALNeGO LASÓW pAŃStWOWYcH

z dnia 22 czerwca 2015 r. 

w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. opracowania ramowych kryteriów 
uznawania obszarów leśnych za uporczywe pędraczyska

ZO.2110.2.2015

Na podstawie art. 33 ust.1 oraz ust. 3 pkt 3 i 4 ustawy z dnia  
28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2014, poz. 1153), w związku 
z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy 
Państwowe – stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 Mini-
stra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 
18 maja 1994 r. w sprawie nadania statutu Państwowemu Gospo-
darstwu Leśnemu Lasy Państwowe – zarządzam, co następuje.

§ 1
Powołuję Zespół Zadaniowy, zwany dalej „Zespołem”, w nastę-

pującym składzie osobowym:
1. Przewodniczący: Zbigniew Filipek – DGLP.
2. Członkowie: Cezary Kieszek – ZOL w Łodzi,
 Piotr  Gawęda – ZOL w Gdańsku,
 Stefan Perz – ZOL w Szczecinku,
 Przemysław Jakubiński – ZOL w Radomiu, 

 Krzysztof Kamiński – RDLP w Łodzi,
 Michał Magnuszewski – DGLP.

§ 2
Celem pracy Zespołu jest opracowanie ramowych kryteriów 

uznawania obszarów leśnych za uporczywe pędraczyska.

§ 3
Przewodniczący Zespołu:
1) odpowiada za organizację pracy Zespołu, przydziela zadania 

i rozlicza z ich realizacji członków Zespołu;

2) włącza do prac Zespołu w charakterze doradców i konsul-
tantów innych pracowników jednostek organizacyjnych 
Lasów Państwowych, za zgodą kierowników tych jednostek;

3) informuje Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych o 
postępie prac Zespołu.

§ 4
1. Kierownicy jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, 

będących przełożonymi pracowników wymienionych w § 1, 
umożliwią im udział w pracach Zespołu, a koszty delegacji 
odniosą w ciężar działalności administracyjnej jednostki.

2. Koszty organizacji posiedzeń roboczych oraz pobytu (zakwate-
rowania i wyżywienia) wszystkich członków Zespołu pokryje 
Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych.

§ 5
Termin zakończenia praz Zespołu ustalam na 31 października 

2015 roku.

 § 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY 
LASÓW pAŃStWOWYcH

mgr inż. Adam Wasiak
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DecYZJA Nr 38
DYreKtOrA GeNerALNeGO LASÓW pAŃStWOWYcH

z dnia 27 maja 2015 r. 

w sprawie powołania Komisji przetargowej ds. zamówienia publicznego pod nazwą
„przebudowa hallu wejściowego siedziby Dyrekcji Generalnej Lasów państwowych        

w Warszawie, ul. Grójecka 127”

eZ.272.1.5.2015

Na podstawie art. 19 i art. 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) 
oraz § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy 
Państwowe, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 Ministra 
Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia  
18 maja 1994 r., zarządzam, co następuje:

§ 1
Powołuję Komisję Przetargową ds. zamówienia publicznego 

pod nazwą ,,Przebudowa hallu wejściowego siedziby Dyrekcji 
Generalnej Lasów Państwowych w Warszawie, ul. Grójecka 127 ”, 
zwaną dalej „Komisją”, w składzie:

1) Walerian Żyndul – naczelnik Wydziału Administracji (prze-
wodniczący),

2) Agnieszka Złośnik – Wydział Księgowości,
3) Maksymilian Szczęsny – Wydział Administracji,
4) Marcin Kozera – Wydział Informatyki,
5) Marcin Bąk – Zespół ds. Zamówień Publicznych (sekretarz).

§ 2
Komisja jest zespołem pomocniczym Dyrektora Generalnego 

Lasów Państwowych powołanym do przygotowania i przeprowa-
dzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w 

trybie przetargu nieograniczonego, pod nazwą ,,Przebudowa hallu 
wejściowego siedziby Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w 
Warszawie, ul. Grójecka 127”.

§ 3
Organizację, tryb pracy i zakres obowiązków członków Komisji 

określa Regulamin Komisji Przetargowej, stanowiący załącznik  
nr 1. (Załącznika nie drukujemy – przyp. red.).

§ 4
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW pAŃStWOWYcH

mgr inż. Adam Wasiak

DecYZJA Nr 39
DYreKtOrA GeNerALNeGO LASÓW pAŃStWOWYcH

z dnia 15 czerwca 2015 r.

w sprawie powołania rady Naukowej Leśnego Banku Genów Kostrzyca

ZG.7000.10.2015

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy o lasach z dnia 28 września 
1991 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1153 z późn. zm.) oraz 
w związku z § 6 i § 10 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., oraz § 10 ust. 2 Zarządzenia nr 55 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 24 lipca 2012 r. 
w sprawie zasad funkcjonowania Leśnego Banku Genów Kostrzyca, 
postanawiam, co następuje:

§ 1
Powołuję Radę Naukową Leśnego Banku Genów Kostrzyca, 

zwaną dalej Radą, w następującym składzie:
1. Członkowie stali:

1) prof. dr hab. Władysław Barzdajn,
2) prof. dr hab. Jarosław Burczyk,
3) dr hab. Paweł Chmielarz,
4) dr Zygmunt Dajdok,
5) dr hab. Jan Kowalczyk,
6) dr inż. Jan Matras,

7) prof. dr hab. Andrzej Lewandowski,
8) prof. dr hab. Jerzy Puchalski,
9) dr inż. Andrzej Raj,

10) Stanisław Sęktas,
11) dr hab. Kinga Skrzyszewska,
12) dr Jan Suszka,
13) doc. dr hab. Tadeusz Tylkowski,
14) dr Maria Zachwatowicz,
15) dyrektor RDLP we Wrocławiu,
16) naczelnik Wydziału Gospodarki Leśnej w DGLP.

2. Członkowie honorowi:
1) prof. dr hab. Władysław Chałupka,
2) prof. dr hab. Maciej Giertych,
3) prof. dr hab. Bolesław Suszka,
4) prof. dr hab. Stefan Zajączkowski.

§ 2
Rada jest organem doradczym i opiniodawczym dyrektora Leś-

nego Banku Genów Kostrzyca w zakresie określania kierunków 
rozwoju, planowania i realizacji zadań LBG.
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§ 3
1. Zakres działania Rady, jej organizację i tryb pracy określi Regu-

lamin Rady Naukowej opracowany przez Przewodniczącego 
Rady.

2. Przewodniczącego Rady wybierają członkowie na pierwszym 
posiedzeniu.

3. Regulamin podlega zatwierdzeniu przez Dyrektora Generalnego 
Lasów Państwowych.

§ 4
Kadencja Rady trwa cztery lata.

§ 5
Obsługę techniczno-biurową zapewnia Leśny Bank Genów.

§ 6
Wydatki związane z działalnością Rady pokrywane są ze środ-

ków finansowych Leśnego Banku Genów Kostrzyca.

§ 7
Zaproszonym na posiedzenia Rady jej członkom zamieszkałym 

poza miejscowością, w której odbywa się posiedzenie, przysługuje 
prawo zwrotu kosztów podróży, noclegów oraz diet w wysokości 

przysługującej pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub 
samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbo-
wej na obszarze kraju.

§ 8
Traci moc Decyzja nr 26 Dyrektora Generalnego Lasów 

Państwowych z dnia 6 maja 2011 r. w sprawie powołania Rady 
Naukowej Leśnego Banku Genów Kostrzyca (znak: OR-016-5/11).

§ 9
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW pAŃStWOWYcH

mgr inż. Adam Wasiak

NARADA DYREKTORÓW 
regionalnych dyrekcji Lasów państwowych

 
Porażyn, 27–28 kwietnia 2015 r. 

GD.O.0050.1.2015

Naradę prowadził dyrektor generalny Lp Adam Wasiak.
W naradzie ponadto uczestniczyli: Krzysztof Janeczko, 

Wiesław Krzewina i Janusz Zaleski – zastępcy dyrektora gene-
ralnego LP, dyrektorzy zakładów o zasięgu krajowym, naczelnicy i 
pracownicy Dyrekcji Generalnej LP.

Dyr. A. Wasiak przedstawił porządek dzienny narady:
1. Informacja o Nadleśnictwie Grodzisk.
2. Strategia PGL LP.
3. Wyniki ekonomiczne po I kwartale 2015 r. i projekt Planu finan-

sowo-gospodarczego LP na 2015 r. 
4. Sprzedaż drewna.
5. Wyniki badań komunikacji wewnętrznej w PGL LP.
6. Wyniki badania satysfakcji pracowników w PGL LP.
7. Sprawa floty transportowej.
8. Sprawa lasów modelowych.
9. Sprawy różne.

Ad 1. 
Nadleśniczy Nadleśnictwa Grodzisk Andrzej ratajczak 

przedstawił informację o Nadleśnictwie Grodzisk.

Ad 2.
Dyr. W. Krzewina we wstępie do tematu Strategii PGL LP 

podkreślił, że w najbliższym czasie przechodzimy do etapu wdroże-
nia Strategii. 

Przedstawiono plan działań związany z wdrożeniem w 2015 r. i 
na początku 2016 r. Skuteczne wdrożenie Strategii w LP wymaga 
nie tylko realizacji codziennych zadań wpisujących się w Strategię, 
ale również inicjowania i efektywnego wdrażania zmian, pomiaru 
dokonań, analizy odchyleń i działań naprawczych. Stan obecny 
wdrażania Strategii w LP obejmuje m.in. opracowanie misji, wizji i 

celów strategicznych, zdefiniowanie mierników dla poszczególnych 
celów oraz wstępną prognozy ich wartości na lata 2015–2030, 
zdefiniowanie projektów strategicznych do uruchomienia w 2015 r. 
(10), zidentyfikowanie innych projektów oraz wieloletnich progra-
mów istotnie wspierających realizację Strategii, opracowanie 
procedur zarządzania projektami. 

Omówiono problemy związane z realizacją Strategii i zapropo-
nowano dalsze działania, do których należą: bieżące informowanie 
o tym, jak wdrażana jest Strategia i jakie wyniki są osiągane, powią-
zanie celów oraz zadań jednostek i komórek organizacyjnych 
RDLP ze Strategią oraz weryfikacja mierników Strategii i aktualiza-
cja ich planowanych wartości. Podkreślono, że ważnymi czynni-
kami wdrażania Strategii są komunikacja i podnoszenie 
kompetencji pracowników. Omówiono szczegółowy harmonogram 
działań i kamienie milowe realizacji prac. Korzyści z realizacji 
planowanych działań to przede wszystkim przekonanie pracowni-
ków LP, że Strategia jest realizacją zadań przynoszących organiza-
cji wymierne korzyści. Omówiono spodziewane rezultaty i ramy 
czasowe ośmiu projektów strategicznych, które wymagają weryfi-
kacji.

W dyskusji na powyższy temat udział wzięli i poruszyli 
następujące sprawy:

– dyr. L. Banach – polityki mieszkaniowej oraz kwestii organiza-
cyjnych, związanych z wielkością leśnictw. Dyr. W. Krzewina wyja-
śnił, że projekt polityki mieszkaniowej został przedłożony do oceny 
dyrektora generalnego LP;

– dyr. J. Szramka przypomniał, że RDLP w Gdańsku realizuje 
projekt Rzetelne Przedsiębiorstwo Leśne. Podkreślił w odniesieniu 
do programu HR, że punktem wyjścia powinna być analiza organi-
zacji pracy w terenie, również w związku z zastosowaniem maszyn 
wielooperacyjnych; 
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– dyr. J. Kaczmarek – rynku usług leśnych i kreowania wykonaw-
ców poprzez konkurencję oraz obciążenia pracą leśników. Ważna 
jest jakość pracy wykonywanej przez zakłady usług leśnych;

– dyr. p. Grygier – potrzeby analizy struktury organizacyjnej w 
odniesieniu do podziału przestrzennego;

– dyr. K. Szabla – modelu leśnictwa w najbliższych latach, przy 
uwzględnieniu, że lasy, które obecnie kształtujemy, będą mniej 
rentowne w przyszłości. Strategia i program HR wymagają analizy w 
odniesieniu do ich adekwatności do formy organizacyjno-prawnej LP;

– dyr. t. Sot – niezwiększania listy projektów strategicznych;
– dyr. cz. Kozioł – leśnictwa plantacyjnego, programu różno-

rodności biologicznej, ochrony przyrody;
– dyr. W. Koss – ograniczenia liczby projektów strategicznych. 

Odniósł się do projektu strategicznego „Optymalizacja procesu 
obrotu surowcem drzewnym”;

– dyr. S. cichoń – programu HR, w tym wdrożenia ścieżki 
kariery i ograniczenia liczby programów strategicznych;

– dyr. r. Standio – wzajemnego powiązania tematów strate-
gicznych, dobrego ich opisania i zredukowania ich liczby;

– dyr. A. Ballaun – potrzeby przebudowania programu strate-
gicznego „Optymalizacja procesu obrotu surowcem drzewnym”. 
Ważna jest koordynacja w realizacji programów strategicznych;

– dyr. r. Ziemblicki – wysokich kosztów realizacji projektów 
(wieloletnich) oraz ich finansowania, z uwzględnieniem zasad 
planowania finansowo-gospodarczego w LP na różnych szcze-
blach organizacyjnych LP i prognozy wyniku finansowego;

– dyr. J. Kaczmarek – programu HR wywołującego pewien 
niepokój w terenie. Powinien być on realizowany na samym końcu, 
po uporządkowaniu kwestii organizacyjnych;

– dyr. p. Grygier – programu działań innowacyjnych realizowa-
nych w RDLP w Poznaniu przed ogłoszeniem Strategii oraz 
konieczności powołania koordynatorów projektów;

– dyr. J. Kraczek – zmniejszenia liczby programów strategicz-
nych i ich precyzyjnego zdefiniowania. Odniósł się do programu 
współpracy z samorządami, w którym należy jasno określić zasady 
i zakres. Wnikliwej dyskusji wymaga zakres projektów i ich 
wzajemne powiązania; 

– dyr. M. Błyskun – troski o dobrą komunikację. Informacje o 
Strategii powinny być przekazywane do RDLP, a następnie do 
jednostek LP. Należy rozmawiać językiem korzyści;

– dyr. K. Grzybowski – potrzeby zintensyfikowania komunikacji 
społecznej. Programy strategiczne należy starannie przemyśleć, 
mając na uwadze specyfikę organizacyjną LP;

– dyr. M. turczyk – w nawiązaniu do poprzedniej wypowiedzi 
przypomniał o „Polityce Informacyjnej LP”, zatwierdzonej przez 
dyrektora generalnego LP i realizowanej od 2010 r. Skonstatował, 
że należy ustalić hierarchię ważności tematów strategicznych, aby 
skutecznie komunikować ich treść.

Dyr. W. Krzewina w podsumowaniu powyższej dyskusji stwier-
dził, że Strategia jest szansą na formułowanie i skuteczne rozwią-
zywanie problemów. Wiele wartościowych projektów jest 
realizowanych w regionalnych dyrekcjach LP. Ta dyskusja porząd-
kuje cele strategiczne i pozwoli na ich elastyczną zmianę w odpo-
wiedzi na zmieniającą się sytuację.

Ustalono, że uwagi w sprawie Strategii zostaną zgłoszone kore-
spondencyjnie. Mierniki celów strategicznych zostaną omówione 
na następnym spotkaniu.

Dyr. A. Wasiak podkreślił, że dyskusja była niezwykle potrzebna 
i cenna. Odniósł się do ustawy o lasach i niedookreśleniu przez nią 
niektórych zadań wykonywanych przez LP. Jest wiele obszarów do 
uporządkowania, a Strategia pozwoli na podjęcie działań z tym 
związanych. Trzonem Strategii są pracownicy LP. Musimy wspólnie 
i systematycznie nad nią pracować.

pan M. Błasiak przedstawił harmonogram działań w zakresie 
realizacji Strategii w najbliższym czasie. 

Ad 3.
Nacz. J. piekutin przedstawił wyniki ekonomiczne LP po I kwar-

tale 2015 r. w odniesieniu do prowizorium Planu finansowo-gospo-

darczego LP na 2015 r. według RDLP i w porównaniu z analogicznym 
okresem roku poprzedniego:

– przychody,
– koszty,
– wynik finansowy.
Poziom zapasów, należności krótkoterminowe i zobowiązania 

wzrosły w porównaniu z początkiem 2015 r. Dokonał analizy stanu 
środków pieniężnych na rachunkach bankowych w latach 2011– 
–2015. Omówił zatrudnienie (25 375 pracowników) i wynagrodze-
nia po I kwartale 2015 r.

Nacz. J. piekutin przedstawił założenia do Planu finansowo-
-gospodarczego LP na 2015 r. na tle lat 2013–2014 według RDLP:

– przychody,
– koszty,
– wynik.
Plan sprzedaży drewna wynosi ponad 38 mln m3 (około 37,7 mln m3 

w 2014 r.). Przyjęto do planu niższą cenę drewna niż w 2014 r. 
Omówił koszty bezpośrednie działalności podstawowej w latach 

2013–2015, w tym pozyskania i zrywki, hodowli i ochrony lasu, 
utrzymania obiektów leśnych.

Szczegółowo omówił dochody i wydatki funduszu leśnego, a w 
tym finansowanie prac badawczych, tworzenie infrastruktury 
niezbędnej do prowadzenia gospodarki leśnej i inne wspólne przed-
sięwzięcia, sporządzanie planów urządzenia lasu. Wskaźnik odpisu 
na fundusz leśny wynosi 14,5%. 

Omówił fundusz leśny lasów poza zarządem LP. Dofinansowa-
nie zadań z zakresu gospodarki leśnej w parkach narodowych 
zaplanowano na kwotę ponad 45 mln zł. Przedstawił plan nakładów 
na budowę środków trwałych (690 mln zł) i źródła finansowania 
(fundusz leśny, kapitał własny, amortyzacja, środki zewnętrzne). 
Dokonał analizy zatrudnienia (zwiększenie o 390 osób w stosunku 
do roku poprzedniego), środków na wynagrodzenia i przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia. 

Ad 4.
Dyr. A. Ballaun przedstawił bieżącą sytuację na rynku sprze-

daży drewna po I kwartale 2015 r. według RDLP, w odniesieniu do 
Planu finansowo-gospodarczego LP na 2015 r. i analogicznego 
okresu roku ubiegłego.

Odniósł się do zasad sprzedaży surowca drzewnego w PGL LP 
i potrzeby uporządkowania niektórych kwestii. Nawiązał do cen 
surowca drzewnego w latach 2011–2015 w procedurach sprze-
daży na Portalu Leśno-Drzewnym i e-drewno systemowe. Omówił 
podział pul drewna, w tym puli uzupełniającej i puli dla przedsię-
biorców realizujących nowe inwestycje. Poruszył kwestię systemu 
przesunięć mas niesprzedanych w poszczególnych procedurach 
sprzedaży, w kontekście ustawy o ochronie konkurencji i konsu-
mentów. Dokonał analizy sytuacji na europejskim rynku drzew-
nym. 

pani M. Kicka-pilewska zaprezentowała analizę wpływu ewen-
tualnego uwolnienia cen drewna na Lasy Państwowe, branże 
powiązane i polską gospodarkę, uwzględniając m.in. następujące 
czynniki: podaż, popyt, rynki krajów ościennych, cykl koniunktury 
gospodarczej, warunki pogodowe. Zwróciła uwagę na wtórny obrót 
surowcem drzewnym. Przedstawiła wnioski pokontrolne Najwyż-
szej Izby Kontroli w odniesieniu do sprzedaży drewna, obejmujące 
m.in. budowę efektywnej strategii sprzedaży drewna, przeprowa-
dzenie analizy celowości zastosowania skonta i jego skutków 
ekonomicznych. Poinformowała o piśmie przekazanym do Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie procedury uzupeł-
niającej sprzedaży ofertowej dla tych przedsiębiorców, którzy nie 
zakupili wystarczającej ilości drewna do produkcji. Ponadto odnio-
sła się do propozycji Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzew-
nego dotyczącej zasad sprzedaży drewna, ubezpieczeń w 
transakcjach sprzedaży drewna, wyroków sądowych w sprawie 
nałożenia zryczałtowanej rekompensaty w kwocie 40 euro zgodnie 
z przepisami o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. 

Gł. księgowy Lp A. czerski omówił przepisy zarządzenia 
Dyrektora Generalnego LP nr 32/2015 w sprawie badania przez 
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biegłych rewidentów rocznych sprawozdań finansowych jednostek 
organizacyjnych LP oraz ich zatwierdzania.

Ad 5. 
Badania komunikacji wewnętrznej wykazały, że następowała 

systematyczna poprawa komunikacji góra – dół, komunikacja 
pozioma (między pracownikami) poprawiła się nieznacznie, nato-
miast komunikacja dół – góra jest najniżej oceniana przez pracow-
ników. 

Ad 6.
Zaprezentowano wyniki badania satysfakcji pracowników, w tym 

m.in. bezpieczeństwo od mobbingu i identyfikację z LP. Ogólnie 
rzecz biorąc, wynik badania na tle innych dużych firm krajowych jest 
dobry. Podkreślono, że poziom satysfakcji jest najsilniejszym czyn-
nikiem wpływającym na wyniki przedsiębiorstwa. Problemy zgła-
szane przez pracowników to m.in. brak transparentności awansów, 
skomplikowane procedury, ograniczone możliwości rozwoju, zjawi-
sko nepotyzmu. Odnotowano również poczucie dużej dumy z pracy 
w LP i satysfakcji z charakteru wykonywanej pracy. Nastąpiła pozy-
tywna zmiana poziomu satysfakcji pracowników w stosunku do 
ubiegłego roku. 

Dyr. A. Wasiak skonstatował, że powyższe badania są istotnymi 
wskazówkami do wykorzystania w bieżącym działaniu i realizacji 
Strategii.

Ad 7.
Dyr. p. Grygier przedstawił zasady oraz korzyści organizacyjne 

i ekonomiczne wynajmu długoterminowego samochodów admini-
stracyjnych w RDLP w Poznaniu.

W dyskusji na powyższy temat udział wzięli: nacz. p. Młynar-
czyk i dyr. J. Szramka. Poruszono sprawy: GPS w samochodach 
administracyjnych i racjonalnego wykorzystania samochodów przez 
Służbę Leśną, zapewniającego właściwy nadzór nad gospodarką 
leśną w jednostkach LP. 

Dyr. W. Krzewina poinformował, że przygotowano projekt zarzą-
dzenia DGLP w sprawie gospodarki samochodowej w LP. Uwagi do 
projektu należy zgłaszać do DGLP.

Dyr. A. Wasiak podkreślił, że w omawianym temacie należy 
również uwzględnić kwestię wizerunku LP.

Ad 8.
Dyr. p. Grygier zaprezentował nowe spojrzenie na leśne 

kompleksy promocyjne z wykorzystaniem doświadczeń Lasów 
Modelowych na przykładzie LKP „Puszcza Notecka”. W koncepcji 
Lasu Modelowego założono zrównoważony rozwój wybranego 

obszaru oraz tworzenie platformy dialogu wszystkich zaintereso-
wanych rozwiązaniem konkretnego problemu stron i transferowa-
nie wypracowanego efektu na inne obszary. Przedstawił korzyści z 
implementacji Lasu Modelowego, do wykorzystania w zarządzaniu 
LKP. Działania te mają odniesienie do Strategii LP. Podkreślił, że w 
celu udoskonalenia funkcjonowania LKP należy rozważyć wprowa-
dzenie raportów z działalności i stworzenie strony internetowej, aby 
ułatwić wymianę informacji i koordynację działań.

Dyr. A. Wasiak podkreślił, że funkcjonowanie LKP to ważna 
dziedzina działalności LP. Należy mieć na uwadze postępujący 
proces zainteresowania społeczeństwa gospodarką leśną.

Ad 9. Sprawy różne
Poruszono następujące kwestie:

– dyr. K. Grzybowski – wzrostu stawki czynszu za mieszkania  
i jego konsekwencje, 

– dyr. J. Kraczek – przekazywania gruntów Skarbu Państwa we 
władanie LP oraz potrzeby porządkowania układu przestrzen-
nego i źródeł finansowania,

– dyr. W. Koss – procedury sprzedaży uzupełniającej w sytuacji 
rezygnacji z zakupu na portalu e-drewno systemowe, 

– dyr. K. Szabla – problemu zwłoki w odbiorze drewna.
Odpowiedzi udzielili dyrektorzy: W. Krzewina, J. Zaleski i A. 

Ballaun.  
Dyr. A. Wasiak podsumował obrady, stwierdzając, że Plan 

finansowo-gospodarczy na 2015 r. został rzetelnie przygotowany i 
zapewnia rozwój LP. Należy monitorować sytuację na rynku drzew-
nym, kontynuować współpracę z przemysłem drzewnym i analizo-
wać zasady sprzedaży drewna. 

Notowała                   
Anna Trzeciak

Akceptuję:
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. Borki
Węgorzewo
99j01

Kalskie Nowiny
Węgorzewo
Kalskie Nowiny 37
11-600 Węgorzewo

99/4
OL2G/00019061/3
493

budynek mieszkalny, 
jednorodzinny, zasiedlony

2. Drygały
Biała
125k (cz.)

Drygały
Biała Piska
Drygały, ul. Zielona 8/1
12-230 Biała Piska

3125/16
OL1P/00029335/0
1050

budynek mieszkalny,
jednorodzinny, zasiedlony; 
budynek gospodarczy

Zatwierdzam:

Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO

LASÓW pAŃStWOWYcH

mgr inż. Wiesław Krzewina
ZAStĘpcA DS. StrAteGii, 
OrGANiZAcJi i rOZWOJU

Warszawa, 16 czerwca 2015 r.

regionalna Dyrekcja Lasów państwowych Białystok

Lp.
Nazwa nadleśnictwa,

obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu 
ewidencyjnego,

gmina,
adres nieruchomości

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,

pow. działki (m2)
rodzaj zabudowy

i sposób zagospodarowania

1. Giżycko
Orzysz
278a

Cierzpięty
Orzysz
Cierzpięty 10/1
12-250 Orzysz

278/9
OL1P/00026688/8
1860
(udział 15330/35558)

samodzielny lokal mieszkalny 
w budynku dwurodzinnym, 
zasiedlony, 
wraz z przynależnymi 
pomieszczeniami w dwóch 
budynkach gospodarczych

2. Giżycko
Orzysz
278a

Cierzpięty
Orzysz
Cierzpięty 10/2
12-250 Orzysz

278/9
OL1P/00026688/8
1860
(udział 20228/35558)

samodzielny lokal mieszkalny 
w budynku dwurodzinnym, 
zasiedlony, 
wraz z przynależnymi 
pomieszczeniami w dwóch 
budynkach gospodarczych

Zatwierdzam:

Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO

LASÓW pAŃStWOWYcH

mgr inż. Wiesław Krzewina
ZAStĘpcA DS. StrAteGii, 
OrGANiZAcJi i rOZWOJU

Warszawa, 19 czerwca 2015 r.

regionalna Dyrekcja Lasów państwowych Białystok
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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. Kędzierzyn
Kędzierzyn
21k01

Lenartowice
Kędzierzyn-Koźle
ul. Zofii Nałkowskiej 12
47-225 Kędzierzyn-Koźle

361/1
OP1K/00043725/2
2812

budynek mieszkalny,  
jednorodzinny, zasiedlony 
wraz z dwoma budynkami 
gospodarczymi

2. Herby
Kochanowice
207j (cz.)

Kochanowice
Kochanowice
ul. Słoneczna 1
42-713 Kochanowice

636/26
CZ1L/00054099/4
679

budynek mieszkalny, 
jednorodzinny, pustostan 

3. Rudziniec
Rachowice
313m (cz.), l (cz.)

Trachy
Sośnicowice
ul. Nowowiejska 1
44-153 Trachy

320/4
GL1G/00043280/6
1878

budynek mieszkalny, 
jednorodzinny, pustostan 
wraz z budynkiem 
gospodarczym

4. Turawa
Jełowa
233rx, hx, nx

Jełowa
Łubniany
ul. Polna 2p/4
46-024 Łubniany

371/76
OP1O/00110823/4
768 
(udział 17/100)

387/76
OP1O/00110569/5
278 
(udział 1/4)

366/76
OP1O/00109666/5
6856 
(udział 1/52)

samodzielny lokal mieszkalny 
w segmencie w budynku 
wielorodzinnym,  
pustostan 
wraz z przynależnym 
segmentem 
w budynku gospodarczym

Zatwierdzam:

Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO

LASÓW pAŃStWOWYcH

mgr inż. Wiesław Krzewina
ZAStĘpcA DS. StrAteGii, 
OrGANiZAcJi i rOZWOJU

Warszawa, 11 czerwca 2015 r.

regionalna Dyrekcja Lasów państwowych Katowice

Lp.
Nazwa nadleśnictwa,

obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu 
ewidencyjnego,

gmina,
adres nieruchomości

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,

pow. działki (m2)
rodzaj zabudowy

i sposób zagospodarowania

1. Rudy Raciborskie
Kuźnia
158f

Kuźnia Raciborska
Kuźnia Raciborska
ul. Moniuszki 9
47-420 Kuźnia Raciborska

158/5
GL1R/00035620/3
1910

budynek mieszkalny, 
jednorodzinny, 
zasiedlony wraz budynkiem 
gospodarczym

Zatwierdzam:

Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO

LASÓW pAŃStWOWYcH

mgr inż. Wiesław Krzewina
ZAStĘpcA DS. StrAteGii, 
OrGANiZAcJi i rOZWOJU

Warszawa, 11 czerwca 2015 r.

regionalna Dyrekcja Lasów państwowych Katowice
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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. Koniecpol
Koniecpol
88f

Koniecpol
Koniecpol
ul. Tartaczna 5a/12
42-230 Koniecpol

8969/1
CZ1M/00081802/5
2694
(udział 5930/110600)

samodzielny lokal mieszkalny 
w budynku 
dwunastorodzinnym, 
pustostan

2. Lubliniec
Dobrodzień
161 l

Klekotna
Dobrodzień
Rędzina
ul. Dobrodzieńska 8
46-380 Dobrodzień

177/164
OP1L/00049013/1
3036 
(udział 25/100)

samodzielny lokal mieszkalny 
w budynku czterorodzinnym, 
zasiedlony

3. Opole
Zbicko
165k

Dębska Kuźnia
Chrząstowice
ul. Daniecka 1
46-053 Dębska Kuźnia

876/2
OP1O/00107015/3
1986

budynek mieszkalny, 
jednorodzinny, zasiedlony 
wraz z budynkiem 
gospodarczym, 
wiatą, ogrodzeniem 
i utwardzeniem terenu

Zatwierdzam:

Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO

LASÓW pAŃStWOWYcH

mgr inż. Wiesław Krzewina
ZAStĘpcA DS. StrAteGii, 
OrGANiZAcJi i rOZWOJU

Warszawa, 19 czerwca 2015 r.

regionalna Dyrekcja Lasów państwowych Katowice

Lp.
Nazwa nadleśnictwa,

obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu 
ewidencyjnego,

gmina,
adres nieruchomości

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,

pow. działki (m2)
rodzaj zabudowy

i sposób zagospodarowania

1. Tułowice
Niemodlin
160h, i, j

Jaczowice
Niemodlin
Jaczowice 36
49-100 Niemodlin

240
OP1O/00099381/9
2500

budynek mieszkalny,  
jednorodzinny, zasiedlony 
wraz z budynkiem 
gospodarczym

2. Złoty Potok
Złoty Potok
9a01

Wola Mokrzeska
Przyrów
ul. Stawowa 10/1
42-248 Smyków

499/1
CZ1M/00083875/1
1539 
(udział 485992/1000000)

samodzielny lokal mieszkalny 
w budynku dwurodzinnym, 
zasiedlony

3. Złoty Potok
Złoty Potok
9a01

Wola Mokrzeska
Przyrów
ul. Stawowa 10/2
42-248 Smyków

499/1
CZ1M/00083875/1
1539 
(udział 514008/1000000)

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

Dokończenie tabeli na str. 41

regionalna Dyrekcja Lasów państwowych Katowice
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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. Strzelce
Strzelce
128t, w

Strzelce
Białopole
Maziarnia Strzelecka 11/3
22-135 Białopole

893/5
LU1C/00076818/2
3804
(udział 10568/40330)

lokal mieszkalny w budynku 
czterorodzinnym, pustostan 
wraz z pomieszczeniami 
przynależnymi w budynku 
gospodarczym i piwnicy

2. Sarnaki
Sarnaki
310g

Czuchleby
Łosice
Czuchleby 96
08-200 Łosice

778/1
SI2S/00005986/7
1363

budynek mieszkalny,  
jednorodzinny, zasiedlony 
wraz z przynależnościami

Zatwierdzam:

Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO

LASÓW pAŃStWOWYcH

mgr inż. Wiesław Krzewina
ZAStĘpcA DS. StrAteGii, 
OrGANiZAcJi i rOZWOJU

Warszawa, 19 czerwca 2015 r.

regionalna Dyrekcja Lasów państwowych Lublin

Lp.
Nazwa nadleśnictwa,

obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu 
ewidencyjnego,

gmina,
adres nieruchomości

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,

pow. działki (m2)
rodzaj zabudowy

i sposób zagospodarowania

4. Kluczbork
Gorzów Śląski
70a, b01

Nasale
Byczyna
Nasale 101
46-220 Byczyna

70/1
OP1U/00064630/1
2643

budynek mieszkalny,  
jednorodzinny, zasiedlony; 
budynek gospodarczy

Zatwierdzam:

Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO

LASÓW pAŃStWOWYcH

mgr inż. Wiesław Krzewina
ZAStĘpcA DS. StrAteGii, 
OrGANiZAcJi i rOZWOJU

Warszawa, 19 czerwca 2015 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. Łąck
Łąck
182kx

Łąck
Łąck
ul. Klonowa 7 m. 1
09-520 Łąck

993/3
PL1G/00027681/8
2046 
(udział 7277/19684)

samodzielny 
lokal mieszkalny 
w budynku dwurodzinnym, 
zasiedlony

Dokńczenie tabeli na str. 42

regionalna Dyrekcja Lasów państwowych Łódź

Dokończenie tabeli ze str. 40
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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

2. Łąck
Łąck
182kx

Łąck
Łąck
ul. Klonowa 7 m. 2
09-520 Łąck

993/3
PL1G/00027681/8
2046 
(udział 12407/19684)

samodzielny 
lokal mieszkalny 
w budynku dwurodzinnym, 
zasiedlony 
wraz z budynkiem 
gospodarczym

Zatwierdzam:

Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO

LASÓW pAŃStWOWYcH

mgr inż. Wiesław Krzewina
ZAStĘpcA DS. StrAteGii, 
OrGANiZAcJi i rOZWOJU

Warszawa, 11 czerwca 2015 r.

Dokończenie tabeli ze str. 41

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. Przedbórz
Miejskie Pola 
165b03, b07

Miejskie Pola
Przedbórz
Miejskie Pola 60
97-570 Przedbórz

165/14
165/18
PT1R/00052583/6
818
1145 
(udział 3470/20820)

budynek mieszkalny,  
jednorodzinny w zabudowie 
bliźniaczej, zasiedlony, 
wraz z udziałem 
w budynku gospodarczym

Zatwierdzam:

Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO

LASÓW pAŃStWOWYcH

mgr inż. Wiesław Krzewina
ZAStĘpcA DS. StrAteGii, 
OrGANiZAcJi i rOZWOJU

Warszawa, 19 czerwca 2015 r.

regionalna Dyrekcja Lasów państwowych Łódź

Lp.
Nazwa nadleśnictwa,

obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu 
ewidencyjnego,

gmina,
adres nieruchomości

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,

pow. działki (m2)
rodzaj zabudowy

i sposób zagospodarowania

1. Spała
Spała
247 o

Spała
Inowłódz
ul. Gabrysiewicza 4/2
97-215 Spała

299/2
PT1T/00045326/7
839

budynek mieszkalny,  
jednorodzinny w zabudowie 
bliźniaczej, zasiedlony 
wraz z budynkiem 
gospodarczym

Dokończenie tabeli na str. 43

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

2. Spała
Lubochnia
72Am, n

Lubochnia
Lubochnia
ul. Skierniewicka 2 m. 2
97-217 Lubochnia

813/4
PT1T/00043771/7
5097
(udział 878/5097)

samodzielny lokal mieszkalny 
w budynku sześciorodzinnym 
wraz z przynależnym boksem 
garażowym i piwnicą, 
pustostan

3. Spała
Lubochnia
72Am, n

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

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

samodzielny lokal mieszkalny 
w budynku sześciorodzinnym 
wraz z przynależnym boksem 
garażowym i piwnicą, 
pustostan

Zatwierdzam:

Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO

LASÓW pAŃStWOWYcH

mgr inż. Wiesław Krzewina
ZAStĘpcA DS. StrAteGii, 
OrGANiZAcJi i rOZWOJU

Warszawa, 19 czerwca 2015 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. Lidzbark
Kostkowo
79k (cz.)

Tuczki
Rybno
Tuczki 11
13-220 Rybno

3056/3
EL1D/00006109/8
1838

budynek mieszkalny,  
jednorodzinny, zasiedlony 
wraz z budynkiem 
gospodarczym

Zatwierdzam:

Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO

LASÓW pAŃStWOWYcH

mgr inż. Wiesław Krzewina
ZAStĘpcA DS. StrAteGii, 
OrGANiZAcJi i rOZWOJU

Warszawa, 21 maja 2015 r.

regionalna Dyrekcja Lasów państwowych Olsztyn

Korekta poz. 3 wykazu opublikowanego w numerze 12 (264) na str. 30

Lp.
Nazwa nadleśnictwa,

obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu 
ewidencyjnego,

gmina,
adres nieruchomości

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,

pow. działki (m2)
rodzaj zabudowy

i sposób zagospodarowania

1. Nowe Ramuki
Nowe Ramuki
802h (cz.)

Pluski
Stawiguda
Pluski, ul. Klonowa 23
11-034 Stawiguda

3802/7
OL1O/00055775/6
1990

budynek mieszkalny,  
jednorodzinny, zasiedlony 
wraz z trzema budynkami 
gospodarczymi

Dokończenie tabeli na str. 44

regionalna Dyrekcja Lasów państwowych Olsztyn

Dokończenie tabeli ze str. 42
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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

2. Jedwabno
Dłużek
189jx

Czarny Piec
Jedwabno
Czarny Piec 1
12-122 Jedwabno

249
OL1S/00028085/7
1407

budynek mieszkalny,  
jednorodzinny, zasiedlony 
wraz z dwoma budynkami 
gospodarczymi

3. Jedwabno
Zimna Woda
201r

Wały
Nidzica
Złota Góra 1
13-100 Nidzica

387
OL1N/00014347/7
1858

budynek mieszkalny,  
jednorodzinny, zasiedlony 
wraz z budynkiem 
gospodarczym i kotłem c.o.

4. Jedwabno
Zimna Woda
230r

Wały
Nidzica
Wały 12
13-100 Nidzica

386
OL1N/00014347/7
1178

budynek mieszkalny,  
jednorodzinny, zasiedlony 
wraz z budynkiem 
gospodarczym

5. Jedwabno
Dłużek
288Ai

Jedwabno
Jedwabno
ul. Olsztyńska 18
12-122 Jedwabno

684
OL1S/00028432/5
1145

budynek mieszkalny,  
jednorodzinny, zasiedlony 
wraz z budynkiem 
gospodarczym i kotłem c.o.

6. Jedwabno
Zimna Woda
91s, t

Kot
Jedwabno
Kot 43
12-122 Jedwabno

408
OL1S/00028086/4
1203

budynek mieszkalny,  
jednorodzinny, zasiedlony 
wraz z dwoma budynkami 
gospodarczymi i kotłem c.o.

Zatwierdzam:

Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO

LASÓW pAŃStWOWYcH

mgr inż. Wiesław Krzewina
ZAStĘpcA DS. StrAteGii, 
OrGANiZAcJi i rOZWOJU

Warszawa, 16 czerwca 2015 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. Iława
Smolniki
137i, j

Smolniki
Iława
Smolniki 8/8
14-200 Iława

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

3137/4
EL1I/00042357/0
2481
(udział 2/76)

samodzielny 
lokal mieszkalny 
w budynku wielorodzinnym, 
pustostan, 
wraz z pomieszczeniem 
gospodarczym

Dokończenie tabeli na str. 45

regionalna Dyrekcja Lasów państwowych Olsztyn

Dokończenie tabeli ze str. 43
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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. Podanin
Podanin
63m

Chodzież
Chodzież
ul. Ujska 14
64-800 Chodzież

8063/22
PO1H/00022004/4
677

budynek mieszkalny,  
jednorodzinny, zasiedlony

2. Podanin
Margonin
155n01

Jaktorowo
Szamocin
Jaktorowo 13
64-820 Szamocin

8155/3
PO1H/00022802/8
1491

budynek mieszkalny, 
jednorodzinny, zasiedlony 
wraz z budynkiem 
gospodarczym 
i oczyszczalnią ścieków

3. Trzcianka
Trzcianka
513i

Rychlik
Trzcianka
Rychlik 17
64-980 Trzcianka 

525
PO1T/00004932/7
1648

budynek mieszkalny,  
jednorodzinny, zasiedlony 
wraz z budynkiem 
gospodarczym

4. Durowo
Durowo
118g

Wągrowiec
Wągrowiec
ul. Durowo 13/2
62-100 Wągrowiec

5365/1
PO1B/00051054/5
450 
(udział 377/1000)

5365/3
PO1B/00032154/7
76

5365/4
PO1B/00032154/7
20

lokal mieszkalny  
z pomieszczeniami 
przynależnymi, zasiedlony  
w budynku dwurodzinnym 
wraz z budynkiem 
gospodarczym

Dokończenie tabeli na str. 46

regionalna Dyrekcja Lasów państwowych piła

Lp.
Nazwa nadleśnictwa,

obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu 
ewidencyjnego,

gmina,
adres nieruchomości

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,

pow. działki (m2)
rodzaj zabudowy

i sposób zagospodarowania

2. Ostrołęka
Seborki
48 l (cz.), n (cz.)

Przystań
Olszewo-Borki
Przystań 31A
07-415 Olszewo-Borki

2048/18
OS1O/00047973/3
1439

budynek mieszkalny,  
jednorodzinny w zabudowie 
bliźniaczej, zasiedlony 
wraz z budynkiem 
gospodarczym, ogrodzeniem 
i zagospodarowaniem terenu

Zatwierdzam:

Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO

LASÓW pAŃStWOWYcH

mgr inż. Wiesław Krzewina
ZAStĘpcA DS. StrAteGii, 
OrGANiZAcJi i rOZWOJU

Warszawa, 19 czerwca 2015 r.

Dokończenie tabeli ze str. 44
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Dokończenie tabeli ze str. 45

Lp.
Nazwa nadleśnictwa,

obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu 
ewidencyjnego,

gmina,
adres nieruchomości

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,

pow. działki (m2)
rodzaj zabudowy

i sposób zagospodarowania

5. Durowo
Durowo
118h

Wągrowiec
Wągrowiec
ul. Durowo 15/2
62-100 Wągrowiec

5368/1
PO1B/00042949/0
539 
(udział 364/1000)

5368/4
PO1B/00032154/7
20

lokal mieszkalny 
z pomieszczeniami 
przynależnymi, zasiedlony 
w budynku dwurodzinnym 
wraz z budynkiem 
gospodarczym

6. Durowo
Durowo
118i

Wągrowiec
Wągrowiec
ul. Durowo 23/1
62-100 Wągrowiec

5379/1
PO1B/00042963/4
531 
(udział 612/1000)

5379/3
PO1B/00032154/7
441

lokal mieszkalny 
z pomieszczeniami 
przynależnymi, zasiedlony 
w budynku dwurodzinnym 
wraz z budynkiem 
gospodarczym

Zatwierdzam:

Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO

LASÓW pAŃStWOWYcH

mgr inż. Wiesław Krzewina
ZAStĘpcA DS. StrAteGii, 
OrGANiZAcJi i rOZWOJU

Warszawa, 3 czerwca 2015 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. Krotoszyn
Baszków
160g99, i02, h01

Baszków
Zduny
Siejew 3/3
63-760 Zduny

8265/2
KZ1R/00040452/9
11168 
(udział 9289/267304)
KW lokalu mieszkalnego 
KZ1R/00041129/3

samodzielny 
lokal mieszkalny 
w budynku wielorodzinnym, 
zasiedlony 
wraz z pomieszczeniami 
przynależnymi w budynkach 
gospodarczych i garażu

2. Krotoszyn
Baszków
160g99, i02, h01

Baszków
Zduny
Siejew 3/5
63-760 Zduny

8265/2
KZ1R/00040452/9
11168 
(udział 8107/267304)
KW lokalu mieszkalnego 
KZ1R/00041130/3

samodzielny 
lokal mieszkalny 
w budynku wielorodzinnym, 
zasiedlony 
wraz z pomieszczeniami 
przynależnymi w budynkach 
gospodarczych

3. Krotoszyn
Baszków
160g99, i02, h01

Baszków
Zduny
Siejew 3/6
63-760 Zduny

8265/2
KZ1R/00040452/9
11168 
(udział 13859/267304)
KW lokalu mieszkalnego 
KZ1R/00041131/0

samodzielny 
lokal mieszkalny 
w budynku wielorodzinnym, 
zasiedlony 
wraz z pomieszczeniami 
przynależnymi w budynkach 
gospodarczych

Dokończenie tabeli na str. 47

regionalna Dyrekcja Lasów państwowych poznań
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Dokończenie tabeli ze str. 46

Lp.
Nazwa nadleśnictwa,

obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu 
ewidencyjnego,

gmina,
adres nieruchomości

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,

pow. działki (m2)
rodzaj zabudowy

i sposób zagospodarowania

4. Krotoszyn
Baszków
160g99, i02, h01

Baszków
Zduny
Siejew 3/9
63-760 Zduny

8265/2
KZ1R/00040452/9
11168 
(udział 8997/267304)
KW lokalu mieszkalnego 
KZ1R/00041132/7

samodzielny 
lokal mieszkalny 
w budynku wielorodzinnym, 
zasiedlony 
wraz z pomieszczeniami 
przynależnymi w budynkach 
gospodarczych

5. Krotoszyn
Baszków
160g99, i02, h01

Baszków
Zduny
Siejew 4/6
63-760 Zduny

8265/2
KZ1R/00040452/9
11168 
(udział 10304/267304)
KW lokalu mieszkalnego 
KZ1R/00041133/4

samodzielny 
lokal mieszkalny 
w budynku wielorodzinnym, 
zasiedlony 
wraz z pomieszczeniami 
przynależnymi w budynkach 
gospodarczych

6. Krotoszyn
Baszków
160g99, i02, h01

Baszków
Zduny
Siejew 4/7
63-760 Zduny

8265/2
KZ1R/00040452/9
11168 
(udział 10035/267304)
KW lokalu mieszkalnego 
KZ1R/00041134/1

samodzielny 
lokal mieszkalny 
w budynku wielorodzinnym, 
zasiedlony 
wraz z pomieszczeniami 
przynależnymi w budynkach 
gospodarczych i garażu

7. Krotoszyn
Baszków
160g99, i02, h01

Baszków
Zduny
Siejew 4/10
63-760 Zduny

8265/2
KZ1R/00040452/9
11168 
(udział 13351/267304)
KW lokalu mieszkalnego 
KZ1R/00041135/8

samodzielny 
lokal mieszkalny 
w budynku wielorodzinnym, 
zasiedlony 
wraz z pomieszczeniami 
przynależnymi 
w budynkach gospodarczych

8. Krotoszyn
Baszków
162d99

Baszków 
Zduny
Siejew 2/3
63-760 Zduny

8162/6
KZ1R/00040539/3
1450
(udział 8772/22250)
KW lokalu mieszkalnego 
KZ1R/00041128/6

samodzielny 
lokal mieszkalny 
w budynku trzyrodzinnym, 
zasiedlony 
wraz z budynkiem 
gospodarczym

9. Krotoszyn
Gliśnica
161g01

Gliśnica
Odolanów
ul. Nowa 17/1
63-430 Odolanów

1263/2
KZ1W/00094892/2
3139
(udział 31089/39017)
KW lokalu mieszkalnego 
KZ1W/00094893/9

samodzielny 
lokal mieszkalny 
w budynku dwurodzinnym, 
zasiedlony wraz z budynkiem 
gospodarczym

10. Krotoszyn
Gliśnica
161g01

Gliśnica
Odolanów
ul. Nowa 17/2
63-430 Odolanów

1263/2
KZ1W/00094892/2
3139
(udział 7928/39017)
KW lokalu mieszkalnego 
KZ1W/00094894/6

samodzielny 
lokal mieszkalny 
w budynku dwurodzinnym, 
pustostan

Zatwierdzam:

Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO

LASÓW pAŃStWOWYcH

mgr inż. Wiesław Krzewina
ZAStĘpcA DS. StrAteGii, 
OrGANiZAcJi i rOZWOJU

Warszawa, 26 maja 2015 r.
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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. Góra Śląska
Góra
12n

Chróścina
Góra
Chróścina 89
56-200 Góra

425/1
LE1G/00081501/4
2033

budynek mieszkalny, 
jednorodzinny, 
trzy budynki gospodarcze

2. Sieraków
Bucharzewo Sierakowskie
272 l01

Bucharzewo
Sieraków
Bucharzewo 77/2
64-410 Sieraków

386/1
PO2A/00033179/1
2521 
(udział 7693/25425)

samodzielny lokal mieszkalny 
w budynku dwurodzinnym, 
zasiedlony

3. Sieraków
Bucharzewo Sierakowskie
272 l01

Bucharzewo
Sieraków
Bucharzewo 77/1
64-410 Sieraków

386/1
PO2A/00033179/1
2521 
(udział 17732/25425)

samodzielny lokal mieszkalny 
w budynku dwurodzinnym, 
zasiedlony 
wraz z budynkiem 
gospodarczym

Zatwierdzam:

Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO

LASÓW pAŃStWOWYcH

mgr inż. Wiesław Krzewina
ZAStĘpcA DS. StrAteGii, 
OrGANiZAcJi i rOZWOJU

Warszawa, 19 czerwca 2015 r.

regionalna Dyrekcja Lasów państwowych poznań

Lp.
Nazwa nadleśnictwa,

obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu 
ewidencyjnego,

gmina,
adres nieruchomości

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,

pow. działki (m2)
rodzaj zabudowy

i sposób zagospodarowania

1. Bolewice
Bolewice
188d

Bolewice
Miedzichowo
ul. Świebodzińska 9a
64-305 Bolewice

188/49
PO1N/00026481/5
1735

budynek mieszkalny, 
jednorodzinny, zasiedlony, 
wraz z budynkiem 
gospodarczym, ogrodzeniem 
i przyłączem kanalizacyjnym

2. Drawno
Drawno
143s

Drawno
Drawno
ul. Leśników 8c/5
73-220 Drawno

22/5
SZ1C/00016881/1
1871 
(udział 615/10000)

samodzielny 
lokal mieszkalny 
w budynku wielorodzinnym 
wraz z pomieszczeniami 
przynależnymi, zasiedlony

3. Drawno
Drawno
295c

Brzeziny
Drawno
Gack 4
73-220 Drawno

295/5
SZ1C/00024968/4
1047

budynek mieszkalny,  
jednorodzinny, pustostan 
wraz z dwoma budynkami 
gospodarczymi 

4. Trzebież
Trzebież
186h

Trzebież 4
Police
ul. Kościuszki 33
72-020 Trzebież

189/13
SZ2S/00022407/2
1913

budynek mieszkalny,  
jednorodzinny, zasiedlony
wraz z budynkiem 
gospodarczym

5. Głusko
Głusko
60nx

Głusko
Dobiegniew
Głusko 20E/2
66-520 Dobiegniew

320
GW1K/00024126/1
1425 
(udział 139/1000)

samodzielny 
lokal mieszkalny 
w budynku wielorodzinnym, 
pustostan

Dokończenie tabeli na str. 49

regionalna Dyrekcja Lasów państwowych Szczecin
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Lp.
Nazwa nadleśnictwa,

obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu 
ewidencyjnego,

gmina,
adres nieruchomości

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,

pow. działki (m2)
rodzaj zabudowy

i sposób zagospodarowania

6. Głusko
Głusko
57fx

Głusko
Dobiegniew
Głusko 17/5
66-520 Dobiegniew

347
GW1K/00020795/3
2385 
(udział 171/1000)

377
GW1K/00024132/6
466 
(udział 45/1000)

samodzielny 
lokal mieszkalny 
w budynku sześciorodzinnym, 
pustostan wraz z udziałem 
w drogach 
i chodnikach osiedlowych 

Zatwierdzam:

Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO

LASÓW pAŃStWOWYcH

mgr inż. Wiesław Krzewina
ZAStĘpcA DS. StrAteGii, 
OrGANiZAcJi i rOZWOJU

Warszawa, 10 czerwca 2015 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. Drawsko
Drawsko
21h

12 Drawsko Pomorskie
Drawsko Pomorskie
ul. Dworcowa 14/1
78-500 Drawsko Pomorskie

327
KO1D/00029007/5
5657
(udział 444/10000)

samodzielny lokal mieszkalny 
w budynku wielorodzinnym, 
zasiedlony wraz z udziałem 
w pomieszczeniach 
przynależnych w budynku 
gospodarczym, wiacie 
magazynowej, magazynie 
środków chemicznych, 
ogrodzeniu

2. Drawsko
Drawsko
21h

12 Drawsko Pomorskie
Drawsko Pomorskie
ul. Dworcowa 14/2
78-500 Drawsko Pomorskie

327
KO1D/00029007/5
5657
(udział 459/10000)

samodzielny lokal mieszkalny 
w budynku wielorodzinnym, 
zasiedlony wraz z udziałem 
w pomieszczeniach 
przynależnych w budynku 
gospodarczym, wiacie 
magazynowej, magazynie 
środków chemicznych, 
ogrodzeniu

3. Drawsko
Drawsko
21h

12 Drawsko Pomorskie
Drawsko Pomorskie
ul. Dworcowa 14/3
78-500 Drawsko Pomorskie

327
KO1D/00029007/5
5657
(udział 399/10000)

samodzielny lokal mieszkalny 
w budynku wielorodzinnym, 
zasiedlony wraz z udziałem 
w pomieszczeniach 
przynależnych w budynku 
gospodarczym, wiacie 
magazynowej, magazynie 
środków chemicznych, 
ogrodzeniu

Ciąg dalszy tabeli na str. 50

regionalna Dyrekcja Lasów państwowych Szczecinek

Dokończenie tabeli ze str. 48
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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

4. Drawsko
Drawsko
21h

12 Drawsko Pomorskie
Drawsko Pomorskie
ul. Dworcowa 14/4
78-500 Drawsko Pomorskie

327
KO1D/00029007/5
5657
(udział 354/10000)

samodzielny lokal mieszkalny 
w budynku wielorodzinnym, 
zasiedlony wraz z udziałem 
w pomieszczeniach 
przynależnych w budynku 
gospodarczym, wiacie 
magazynowej, magazynie 
środków chemicznych, 
ogrodzeniu

5. Drawsko
Drawsko
21h

12 Drawsko Pomorskie
Drawsko Pomorskie
ul. Dworcowa 14/5
78-500 Drawsko Pomorskie

327
KO1D/00029007/5
5657
(udział 434/10000)

samodzielny lokal mieszkalny 
w budynku wielorodzinnym, 
zasiedlony wraz z udziałem 
w pomieszczeniach 
przynależnych w budynku 
gospodarczym, wiacie 
magazynowej, magazynie 
środków chemicznych, 
ogrodzeniu

6. Drawsko
Drawsko
21h

12 Drawsko Pomorskie
Drawsko Pomorskie
ul. Dworcowa 14/5A
78-500 Drawsko Pomorskie

327
KO1D/00029007/5
5657
(udział 511/10000)

samodzielny lokal mieszkalny 
w budynku wielorodzinnym, 
zasiedlony wraz z udziałem 
w pomieszczeniach 
przynależnych w budynku 
gospodarczym, wiacie 
magazynowej, magazynie 
środków chemicznych, 
ogrodzeniu

7. Drawsko
Drawsko
21h

12 Drawsko Pomorskie
Drawsko Pomorskie
ul. Dworcowa 14/6
78-500 Drawsko Pomorskie

327
KO1D/00029007/5
5657
(udział 282/10000)

samodzielny lokal mieszkalny 
w budynku wielorodzinnym, 
zasiedlony wraz z udziałem 
w pomieszczeniach 
przynależnych w budynku 
gospodarczym, wiacie 
magazynowej, magazynie 
środków chemicznych, 
ogrodzeniu

8. Drawsko
Drawsko
21h

12 Drawsko Pomorskie
Drawsko Pomorskie
ul. Dworcowa 14/6A
78-500 Drawsko Pomorskie

327
KO1D/00029007/5
5657
(udział 274/10000)

samodzielny lokal mieszkalny 
w budynku wielorodzinnym, 
zasiedlony wraz z udziałem 
w pomieszczeniach 
przynależnych w budynku 
gospodarczym, wiacie 
magazynowej, magazynie 
środków chemicznych, 
ogrodzeniu

9. Drawsko
Drawsko
21h

12 Drawsko Pomorskie
Drawsko Pomorskie
ul. Dworcowa 14A/2
78-500 Drawsko Pomorskie

327
KO1D/00029007/5
5657
(udział 703/10000)

samodzielny lokal mieszkalny 
w budynku dwurodzinnym, 
zasiedlony wraz z udziałem 
w pomieszczeniach 
przynależnych w budynku 
gospodarczym, wiacie 
magazynowej, magazynie 
środków chemicznych, 
ogrodzeniu

10. Karniszewice
Karniszewice
199m

Sianów 3
Sianów
Łubuszan 39
76-004 Sianów

766
KO1K/00048899/0
1578

budynek mieszkalny,  
jednorodzinny,
zasiedlony wraz z budynkiem 
gospodarczym i ogrodzeniem

Dokończenie tabeli na str. 51

Ciąg dalszy tabeli ze str. 49
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Lp.
Nazwa nadleśnictwa,

obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu 
ewidencyjnego,

gmina,
adres nieruchomości

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,

pow. działki (m2)
rodzaj zabudowy

i sposób zagospodarowania

11. Świdwin
Podwilcze
78As

Sławoborze 0011
Sławoborze
ul. Krzyżowa 10/4
78-314 Sławoborze

78/15
KO2B/00021355/8
836 
(udział 754/10000)

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

12. Świdwin
Podwilcze
78As

Sławoborze 0011
Sławoborze
ul. Krzyżowa 10/5
78-314 Sławoborze

78/15
KO2B/00021355/8
836 
(udział 750/10000)

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

13. Sławno
Żukowo
34d (cz.)

Tychowo
Sławno
Tychowo 30
76-100 Sławno

34/9
KO1E/00012408/5
2385

budynek mieszkalny, 
jednorodzinny, 
zasiedlony wraz z budynkiem 
gospodarczym i ogrodzeniem

14. Sławno
Nowy Kraków
76n (cz.)

Nowy Kraków
Darłowo
Nowy Kraków 1
76-150 Darłowo

76/6
KO1K/00048993/9
2209

budynek mieszkalny, 
jednorodzinny, zasiedlony 
wraz z dwoma budynkami 
gospodarczymi i ogrodzeniem

Zatwierdzam:

Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO

LASÓW pAŃStWOWYcH

mgr inż. Wiesław Krzewina
ZAStĘpcA DS. StrAteGii, 
OrGANiZAcJi i rOZWOJU

Warszawa, 21 maja 2015 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. Pułtusk
Lemany
60 o (cz.)

Tocznabiel
Obryte
Tocznabiel 29
07-215 Obryte

2060/1
OS1U/00038258/4
2227

budynek mieszkalny, 
jednorodzinny, zasiedlony 
wraz z dwoma budynkami 
gospodarczymi

2. Pułtusk
Różan
93j (cz.)

Załuzie
Różan
Załuzie 107
06-230 Różan

227/95
OS1P/00039717/3
2877

budynek mieszkalny, 
jednorodzinny, zasiedlony 
wraz z budynkiem 
gospodarczym

Zatwierdzam:

Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO

LASÓW pAŃStWOWYcH

mgr inż. Wiesław Krzewina
ZAStĘpcA DS. StrAteGii, 
OrGANiZAcJi i rOZWOJU

Warszawa, 19 czerwca 2015 r.

regionalna Dyrekcja Lasów państwowych Warszawa

Dokończenie tabeli ze str. 50
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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. Miękinia
Sobótka
78n

Ślęża
Sobótka
ul. Piotra Włosta 5/2
55-050 Sobótka

78/4
WR1K/00147287/7
1057

budynek mieszkalny,  
jednorodzinny, zasiedlony, 
wraz z budynkiem 
gospodarczym

Zatwierdzam:

Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO

LASÓW pAŃStWOWYcH

mgr inż. Wiesław Krzewina
ZAStĘpcA DS. StrAteGii, 
OrGANiZAcJi i rOZWOJU

Warszawa, 27 maja 2015 r.

regionalna Dyrekcja Lasów państwowych Wrocław

Lp.
Nazwa nadleśnictwa,

obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu 
ewidencyjnego,

gmina,
adres nieruchomości

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,

pow. działki (m2)
rodzaj zabudowy

i sposób zagospodarowania

1. Głogów
Duża Wólka
148d

Obiszów
Grębocice
Obiszów 31
59-150 Grębocice

159/149
LE1G/00036260/2
981

budynek mieszkalny,  
jednorodzinny, zasiedlony; 
budynek gospodarczy

2. Jugów
Jugów
35hx, cx (cz.)

Jugów
Nowa Ruda
ul. Jana 33B/1
57-430 Jugów

950/45
SW2K/00012433/7
119 
(udział 4956/10000)

950/48
SW2K/00025527/7
183 
(udział 16665/100000)

samodzielny 
lokal mieszkalny 
w budynku dwurodzinnym, 
zasiedlony, 
wraz z pomieszczeniami 
przynależnymi i udziałami 
w drodze osiedlowej

3. Jugów
Jugów
35hx, cx (cz.)

Jugów
Nowa Ruda
ul. Jana 33B/2
57-430 Jugów

950/45
SW2K/00012433/7
119 
(udział 5044/10000)

950/48
SW2K/00025527/7
183 
(udział 16665/100000)

950/43
SW2K/00025525/3
185 
(udział 1111/10000)

samodzielny 
lokal mieszkalny 
w budynku dwurodzinnym, 
zasiedlony, 
wraz z pomieszczeniami 
przynależnymi i udziałami 
w drogach osiedlowych

Dokonczenie tabeli na str. 53

regionalna Dyrekcja Lasów państwowych Wrocław
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Lp.
Nazwa nadleśnictwa,

obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu 
ewidencyjnego,

gmina,
adres nieruchomości

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,

pow. działki (m2)
rodzaj zabudowy

i sposób zagospodarowania

4. Lwówek Śląski
Wleń
262i

Siedlęcin
Jeżów Sudecki
ul. Topolowa 3
58-521 Siedlęcin

1370/262
JG1J/00059620/8
2300

budynek mieszkalny, 
jednorodzinny, pustostan 
wraz z budynkiem 
gospodarczym

Zatwierdzam:

Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO

LASÓW pAŃStWOWYcH

mgr inż. Wiesław Krzewina
ZAStĘpcA DS. StrAteGii, 
OrGANiZAcJi i rOZWOJU

Warszawa, 19 czerwca 2015 r.

Dokończenie tabeli ze str. 52

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. Lipinki
Trzebiel
72ix

Trzebiel
Trzebiel
Trzebiel, ul. Tuplicka 3/1
68-212 Trzebiel

416/7
ZG1R/00008202/0
871 
(udział 45/100)

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

2. Szprotawa
Szprotawa
227i01

Bobrowice
Szprotawa
Bobrowice 36
67-321 Leszno Górne

622/3
ZG1G/00044216/5
1852

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

Zatwierdzam:

Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO

LASÓW pAŃStWOWYcH

mgr inż. Wiesław Krzewina
ZAStĘpcA DS. StrAteGii, 
OrGANiZAcJi i rOZWOJU

Warszawa, 21 maja 2015 r.

regionalna Dyrekcja Lasów państwowych Zielona Góra

Lp.
Nazwa nadleśnictwa,

obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu 
ewidencyjnego,

gmina,
adres nieruchomości

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,

pow. działki (m2)
rodzaj zabudowy

i sposób zagospodarowania

1. Gubin
Gubin
75r, t, s

Wałowice
Gubin
Dzikowo 5/2
66-620 Gubin

75/2; 75/3; 75/7
ZG2K/00009128/5
8752; 895; 808 
(udział 51/1000)

lokal mieszkalny w budynku 
czterorodzinnym, zasiedlony, 
wraz z pomieszczeniem 
w budynku gospodarczym, 
kotłem c.o. i udziałem 
w infrastrukturze technicznej  

Dokonczenie tabeli na str. 54

regionalna Dyrekcja Lasów państwowych Zielona Góra
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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

2. Sulechów
Klenica
120h

Susłów
Bojadła
Susłów 14
66-130 Bojadła

120/9
ZG2S/00025005/2
1543

budynek mieszkalny,  
jednorodzinny, pustostan 
wraz z budynkiem 
gospodarczym

3. Szprotawa
Małomice
4x

Chotków
Brzeźnica
Chotków, ul. Młynarska 1
68-113 Brzeźnica

854/2
ZG1G/00044787/8
2037

budynek mieszkalny,  
jednorodzinny, pustostan 
wraz z budynkiem 
gospodarczym

Zatwierdzam:

Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO

LASÓW pAŃStWOWYcH

mgr inż. Wiesław Krzewina
ZAStĘpcA DS. StrAteGii, 
OrGANiZAcJi i rOZWOJU

Warszawa, 16 czerwca 2015 r.

Dokończenie tabeli ze str. 53
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NierUcHOMOści ZBYWANe i NABYWANe
przez Skarb państwa – Lasy państwowe

regionalna Dyrekcja Lasów państwowych piła 
Nadleśnictwo Jastrowie

Zgodnie z Ramowymi wytycznymi 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 (tekst jednolity Dz. U. 2014, 
poz. 1153), Nadleśnictwo Jastrowie informuje o zamiarze przeprowadzenia transakcji zamiany nieruchomości z Gminą i Miastem Jastro-
wie. Na dokonanie zamiany gruntów nadleśnictwo uzyskało w dniu 15 czerwca 2015 r. zgodę dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów 
Państwowych w Pile (zn. spr.: ZS.2261.9.2015.RW).

informacja o zamiarze transakcji zamiany z dnia 15 czerwca 2015 r.

Data zgody
na zamianę

Nieruchomości zbywane przez Lasy państwowe

adres leśny adres administracyjny kategoria użytku powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

15.06.2015 r.
08-03-1-01-642-o-00 30-31-024-0001

dz. nr 8128/7 Ti 0,06 21,00

08-03-1-01-512-n-00 30-31-024-0001
dz. nr 8094/17 Bp 0,02   4,15

Nieruchomości nabywane przez Lasy państwowe

właściciel adres administracyjny kategoria użytku powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

Gmina i Miasto Jastrowie

30-31-024-0001
dz. nr 1949/2 Ls 0,09 19,00

30-31-024-0001
dz. nr 1949/3 Ls 0,01   6,15

Nadleśniczy
Krzysztof Kanecki

Jastrowie, 15 czerwca 2015 r.

regionalna Dyrekcja Lasów państwowych radom
Nadleśnictwo Włoszczowa

Zgodnie z Ramowymi wytycznymi w sprawie zamian lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów 
Państwowych, stanowiącymi 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 o lasach z dnia 28 września 1991 r. (Dz.U.2014, poz. 1153), 
Nadleśnictwo Włoszczowa informuje o zamiarze przeprowadzenia transakcji zamiany, na którą 5 czerwca 2015 r. otrzymało zgodę Regio-
nalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu (znak sprawy: ZS.2261.3.2015).

Data zgody
na zamianę

Nieruchomości zbywane przez Lasy państwowe

adres leśny adres administracyjny kategoria użytku powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

5.06.2015 r. 16-16-1-06-257 s-00            
16-16-1-06-257 r-00

26-13-022-0011-2716/1 
26-13-022-0011-2719/1 Ls 0,4100 31,129

Dokończenie na str. 56
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Nieruchomości nabywane przez Lasy państwowe

właściciel adres administracyjny kategoria użytku powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

Gmina Krasocin 26-13-022-0005-222
L VI-1,6400

R IVa-0,0400
R V- 0,2300

1,9100 32,340

Nadleśniczy 
Nadleśnictwa Włoszczowa 

        mgr inż. Artur Ratusznik
Włoszczowa, 12 czerwca 2015 r. 

regionalna Dyrekcja Lasów państwowych Szczecin
Nadleśnictwo chojna

Zgodnie z Ramowymi wytycznymi w sprawie zamian lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów 
Państwowych, stanowiącymi 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. 2014, 1153), Nadleś- 
nictwo Chojna po uzyskaniu w dniu 11 czerwca 2015 r. zgody dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie, znak: 
ZS.2261.6.2015, informuje o zamiarze przeprowadzenia transakcji zamiany nieruchomości  z osobami fizycznymi.

Data zgody
na zamianę

Nieruchomości zbywane przez Lasy państwowe

adres leśny adres administracyjny kategoria użytku
powierzchnia
(w ha)/udział  

w działce
wartość

(w tys. zł)

11.06.2015 r. 10-05-1-02-207-m-00 32-06-034-0003                  
dz. 348 B

0,4880
248,00

255/10000

razem 0,4880 248,00

Nieruchomości nabywane przez Lasy państwowe

właściciel adres administracyjny kategoria użytku
powierzchnia
(w ha)/udział  

w działce
wartość

(w tys. zł)

Osoby fizyczne

32-06-034-0002                      
dz. 162/1 B

0,1316
150,00

80/1000

32-06-034-0008               
dz. 18 B

0,0753
96,25

14/1000

razem 0,2069 246,25

                   Nadleśniczy
             mgr inż. Andrzej Wysocki
Chojna, 16 czerwca  2015 r. 

Dokończenie ze str. 55
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regionalna Dyrekcja Lasów państwowych toruń
Nadleśnictwo toruń

Stosownie do zapisów punktu IX Ramowych wytycznych w sprawie zamiany 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. 
2014, 1153), Nadleśnictwo Toruń informuje o zamiarze przeprowadzenia transakcji zamiany z Gminą Zławieś Wielka. Na dokonanie 
zamiany gruntów nadleśnictwo uzyskało w dniu 29 maja 2015 r. zgodę dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu 
(znak: ZS.2261.4.2015).

informacja o zamiarze transakcji zamiany z dnia 8 czerwca 2015 r.

Data zgody
na zamianę

Nieruchomości zbywane przez Lasy państwowe

adres leśny adres administracyjny kategoria użytku powierzchnia
(w ha)

wartość
(w zł)

29.05.2015 r. 12-24-2-08-118-m-00 04-15-092-0002          
działka 166 B 0,1195 64 000,00

razem 0,1195 64 000,00

Nieruchomości nabywane przez Lasy państwowe

właściciel adres administracyjny kategoria użytku powierzchnia
(w ha)

wartość
(w zł)

Gmina           
Zławieś Wielka

04-15-095-0015
działka 30/1

R VI
Ls VI

1,6000                            
0,8000

66 000,00

razem 2,4000 66 000,00

                   Nadleśniczy
Robert Paciorek

Toruń, 8 czerwca 2015 r.

regionalna Dyrekcja Lasów państwowych Wrocław
Nadleśnictwo śnieżka

Zgodnie  z obowiązującymi od 1 stycznia 2013 r.  Ramowymi wytycznymi Dyrektora Generalnego LP w sprawie zamiany lasów, grun-
tów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych Nadleśnictwo Śnieżka informuje o zamiarze przeprowa-
dzenia na podstawie art. 38e ustawy z dnia  28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1153 ze zm.) transakcji zamiany 
niżej opisanych  nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa i Gminy Kowary, na którą to zamianę, w związku z art. 38e ust. 2 ustawy o 
lasach, zgodę wyraził dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu (pismo z dnia 4 maja 2015 r., znak spr.: 
ZS.2261.6.2015). 

Data zgody
na zamianę

Nieruchomości zbywane przez Lasy państwowe

adres leśny adres administracyjny kategoria użytku powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

4.05.2015 r.

13-25-2-14-260c-01 02-06-021-0004_520/3 RV 0,0412

13-25-2-14-260d-01 02-06-021-0004_520/3 ŁV 0,1356

13-25-2-14-260d-02 02-06-021-0004_520/5 ŁV 0,1324

13-25-2-14-260d-05 02-06-021-0004_520/5 ŁV 0,0407

13-25-2-14-260f-01 02-06-021-0004_520/5 RV 0,0430

13-25-2-14-260d-03 02-06-021-0004_520/6 ŁV 0,0569

razem 0,4498 138,7

Dokończenie na str. 58
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Nieruchomości nabywane przez Lasy państwowe

właściciel adres administracyjny kategoria użytku powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

Gmina Kowary
02-06-021-0001_57/2 ŁIV 0,1000

02-06-021-0001_57/2 RV 0,3537

razem 0,4537 139,9

                   
Nadleśniczy

Jarosław Zając
Kowary, 3 czerwca 2015 r.

regionalna Dyrekcja Lasów państwowych Zielona Góra
Nadleśnictwo Lubsko

Zgodnie z Ramowymi wytycznymi w sprawie zamian lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów 
Państwowych, stanowiącymi załącznik do Zarządzenia nr 89 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 11.12.2012 r. w sprawie 
dokonywania zamian nieruchomości na podstawie art. 38e ustawy z dnia 28.09.1991 r. o lasach (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1153),  
Nadleśnictwo Lubsko informuje o zamiarze przeprowadzenia transakcji zamiany nieruchomości z panem Włodzimierzem Cecotem. Na 
dokonanie zamiany nadleśnictwo uzyskało w dniu 21.04.2015 r. zgodę dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej 
Górze, znak: ZS.2261.4.2015.

informacja o zamiarze transakcji zamiany z dnia 8 czerwca 2015 r.

Data zgody
na zamianę

Nieruchomości zbywane przez Lasy państwowe

adres leśny adres administracyjny kategoria użytku powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

21.04.2015 r. 14-07-1-10-481-b-00 08-11-032-0010 dz. 828 Ls 3,2567 2 096 700

Dokończenie na str. 59

regionalna Dyrekcja Lasów państwowych Wrocław
Nadleśnictwo świętoszów

Zgodnie z Ramowymi wytycznymi w sprawie zamian lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów 
Państwowych z dnia 11 grudnia 2012 r., zamian dokonywanych na podstawie art. 38e ustawy o lasach (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r.,  
poz. 1153), Nadleśnictwo Świętoszów informuje o zamiarze przeprowadzenia transakcji zamiany nieruchomości. Zgodę dyrektora Regio-
nalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu na zamianę nadleśnictwo uzyskało w dniu 20 maja 2015 r. (zn. spr.: ZS.2261.7.2015).

Data zgody
na zamianę

Nieruchomości zbywane przez Lasy państwowe

adres leśny adres administracyjny kategoria użytku powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

20.05.2015 r. 13-33-08-236-bx-00 02-01-022-0030 Ls 0,4709 16,7

Nieruchomości nabywane przez Lasy państwowe

właściciel adres administracyjny kategoria użytku powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

osoba fizyczna 02-01-022-0030 Ls 0,6664 23,6
                   
Nadleśniczy

         Nadleśnictwa świętoszów
        mgr inż. Wojciech Moskaluk 

Świętoszów, 8 czerwca 2015 r.

Dokończenie ze str. 57
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Nieruchomości nabywane przez Lasy państwowe

właściciel adres administracyjny kategoria użytku powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

Włodzimierz Cecot

08-02-072-0013 dz. 4

08-02-072-0016 dz. 3/6

08-02-072-0016 dz. 258
08-02-072-0016 dz. 259

Ls
Wsr
R  VI
Ps VI

Lz
Wsr
Wsr
Wsr

0,7300
28,3500

0,3700
0,2161
3,4500

62,5257
5,7700
2,2700

2 193 600

                   
Nadleśniczy

Nadleśnictwa Lubsko
Bogdan Olejniczak

Lubsko, 8 czerwca 2015 r.

regionalna Dyrekcja Lasów państwowych Zielona Góra
Nadleśnictwo Sława śląska

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

Data zgody
na zamianę

Nieruchomości zbywane przez Lasy państwowe

adres leśny adres administracyjny kategoria użytku powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

18.05.2015 r.
14-09-1-01-20-p-00
14-09-1-01-20-r-00

14-09-1-01-20-~b-00

dz. ew. 781/1 
obręb Konotop,
Gmina Kolsko

Ls 0,5431 136,00

Nieruchomości nabywane przez Lasy państwowe

właściciel adres administracyjny kategoria użytku powierzchnia
(w ha)

wartość
(w zł)

Stowarzyszenie Miłośników Wędkarstwa  
przy Dolnośląskich Zakładach Metalurgicznych 

DOZAMET  
w Nowej Soli

dz. ew. 796, 797 
obręb Dąbrówka Wlkp.,

Gmina Zbąszynek
Ls 4,56 156,00

                   
Nadleśniczy

Nadleśnictwa Sława śląska
mgr inż. Wiesław Daszkiewicz

Sława, 1 czerwca 2015 r.

Dokończenie ze str. 58
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OGŁOSZeNiA

***
Nadleśnictwo Miękinia (RDLP Wrocław) informuje o zagu-

bieniu młotka SIGNUMAT z logo LP do znakowania drewna w 
leśnictwie Chwalimierz. Starania podjęte w celu odnalezienia 
urządzenia nie przyniosły rezultatu. W wypadku ujawnienia 
zgubionego młotka z logo LP prosimy o jego przekazanie do 
Nadleśnictwa Miękinia lub do RDLP we Wrocławiu.

Nadleśniczy
mgr inż. Waldemar Zaremba

Miękinia, 22 maja 2015 r.

***
Zgodnie z paragrafem 8 Zarządzenia nr 59 Dyrektora 

Generalnego Lasów Państwowych z dnia 27 listopada 1998 r. 
w sprawie wprowadzenia legitymacji służbowych dla pracow-
ników Służby Leśnej w Lasach Państwowych, Nadleśnictwo 
Leśny Dwór (RDLP Szczecinek) unieważnia legitymację służ-
bową nr 36, wydaną 18 kwietnia 2001 r. leśniczemu Andrze-
jowi Matusikowi.

Zastępca Nadleśniczego
Grzegorz Goliszek

Łysomiczki, 29 maja 2015 r.  

NOTATKI



ceNNiK ReKlAM
Obowiązuje od 1 stycznia 2015 roku

Kontakt: Jolanta Stankiewicz, 
tel.: 22 185 53 72
e-mail: jolanta.stankiewicz@cilp.lasy.gov.pl
CILP, ul. Grójecka 127, 02-124 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, 95-020 Andrespol, tel.: 42 677 25 43, fax: 42 677 25 23
Druk: Zakład Poligraficzny TECHGRAF Piotr Teichman, ul. Podzwierzyniec 25, 37-100 Łańcut, tel.: 17 225 28 69.

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. Grójecka 127, 02-124 Warszawa, 

tel. 22 185 53 53, 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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