BIULETYN INFORMACYJNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
LISTOPAD 2017

Nr 11 (299)

Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych
ul. Grójecka 127, 02-124 Warszawa
tel. 22 58 98 100, fax 22 58 98 171
PL ISSN 1428-5940

DYREKCJA GENERALNA LASÓW PAŃSTWOWYCH

ul. Grójecka 127, 02-124 Warszawa, tel. 22 58 98 100, fax 22 58 98 171
Dyrektor Generalny Lasów Państwowych – Konrad TOMASZEWSKI
Gabinet Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych – naczelnik Anna TRZECIAK-WISZOWATA
Inspekcja Lasów Państwowych – Główny Inspektor LP Edward HAŁADAJ
Wydział Zarządzania Zasobami Pracy – naczelnik Paulina BIEŃ
Wydział ds. Wielkoskalowych Inwentaryzacji Przyrodniczych w LP – naczelnik Jan TABOR
Wydział ds. Legislacji – naczelnik Piotr SZULC
Zespół Radców Prawnych – koordynator Marek RATYŃSKI
Zespół ds. Mediów – Rzecznik Prasowy LP Anna MALINOWSKA
Zespół ds. Obronności i Ochrony Informacji Niejawnych – Mariusz KWIECIŃSKI
Główny Inspektor Straży Leśnej – Tadeusz PASTERNAK
Zespół ds. Współpracy z Zagranicą i Wspomagania Administracji Publicznej – kierownik Marta GAWORSKA
Stanowisko ds. BHP – główny specjalista SL Piotr GOTOWICKI
Stanowisko ds. Przedsiębiorczości Leśnej – kierownik Krzysztof KNOP

tel. 22 58 98 102
22 58 98 110
22 58 98 120
22 58 98 140
22 58 98 293
22 58 98 360
22 58 98 113
22 58 98 111
22 58 98 260
22 58 98 117
22 58 98 342
22 58 98 116
22 58 98 343

Zastępca Dyrektora Generalnego LP ds. gospodarki leśnej – Andrzej BOROWSKI
Biuro Marketingu – Dyrektor Biura Andrzej BALLAUN
Wydział Gospodarki Leśnej – naczelnik Krzysztof ROSTEK
Wydział Ochrony Lasu – naczelnik Aldona PERLIŃSKA
Wydział Ochrony Przyrody – naczelnik Jolanta BŁASIAK
Wydział Urządzania Lasu – naczelnik Jacek PRZYPAŚNIAK
Wydział Użytkowania Lasu – naczelnik Robert WIELGOSZ
Wydział Gospodarki Łowieckiej – Główny Łowczy LP Jan BŁASZCZYK

22 58 98 108
22 58 98 200
22 58 98 220
22 58 98 230
22 58 98 290
22 58 98 250
22 58 98 320
22 58 98 118

Zastępca Dyrektora Generalnego LP ds. rozwoju – Tomasz ZAWIŁA-NIEDŹWIECKI
Wydział Innowacji i Struktur Organizacyjnych – naczelnik Jerzy KAPRAL
Wydział Informatyki – naczelnik Paweł POGODA
Wydział Edukacji i Udostępniania Lasu – naczelnik Anna PIKUS
Wydział ds. Koordynacji Wdrażania Projektów Rozwojowych – naczelnik Mariusz BŁASIAK

22 58 98 104
22 58 98 210
22 58 98 180
22 58 98 232
22 58 98 300

Zastępca Dyrektora Generalnego LP ds. finansów i zasobów majątkowych – Krzysztof JANECZKO
Główny Księgowy LP – Andrzej CZERSKI
Wydział Księgowości – naczelnik Krystyna MAGIERA
Wydział Analiz Ekonomicznych i Planowania – naczelnik Jarosław PIEKUTIN
Wydział Stanu Posiadania – naczelnik Sławomir SAWICKI
Wydział Infrastruktury – naczelnik Piotr MŁYNARCZYK
Wydział Logistyki – naczelnik Walerian ŻYNDUL
Zespół ds. Zamówień Publicznych – Alina NIEWIADOMSKA

22 58 98 106
22 58 98 150
22 58 98 125
22 58 98 160
22 58 98 240
22 58 98 130
22 58 98 170
22 58 98 280

Adresy, telefony i telefaksy Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych
15-424 BIAŁYSTOK, ul. Lipowa 51
80-804 GDAŃSK, ul. Rogaczewskiego 9/19
40-543 KATOWICE, ul. Huberta 43/45
31-159 KRAKÓW, al. Słowackiego 17a
38-400 KROSNO, ul. Bieszczadzka 2
20-950 LUBLIN, ul. Czechowska 4
91-402 ŁÓDŹ, ul. J. Matejki 16
10-959 OLSZTYN, ul. Kościuszki 46/48
64-920 PIŁA, ul. Kalina 10
60-815 POZNAŃ, ul. Gajowa 10
26-600 RADOM, ul. 25 Czerwca 68
71-434 SZCZECIN, ul. J. Słowackiego 2
78-400 SZCZECINEK, ul. Mickiewicza 2
87-100 TORUŃ, ul. Mickiewicza 9
03-841 WARSZAWA, ul. Grochowska 278
50-357 WROCŁAW, ul. Grunwaldzka 90
65-950 ZIELONA GÓRA, ul. Kazimierza Wlk. 24a

tel. centr. 85 748 18 00
58 321 00 71
32 251 43 02 do 04
12 633 54 33
13 436 44 51
81 532 70 31
42 631 79 00
89 527 21 70
67 212 48 44
61 866 82 41
48 385 60 00
91 432 87 00
94 372 63 00
56 658 43 00
22 517 33 00
71 377 17 00
68 325 44 51

Zakłady o zasięgu krajowym podporządkowane Dyrektorowi Generalnemu LP

Centrum Informacyjne Lasów Państwowych ul. Grójecka 127, 02-124 Warszawa			
Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3, 02-362 Warszawa
Leśny Bank Genów Kostrzyca Miłków 300, 58-535 Miłków
Ośrodek Kultury Leśnej ul. Działyńskich 2, 63-322 Gołuchów			
Ośrodek Rozwojowo-Wdrożeniowy Lasów Państwowych Bedoń, ul. Sienkiewicza 19, 95-020 Andrespol
Ośrodek Techniki Leśnej ul. Zaciszna 2, 63-200 Jarocin			
Zakład Informatyki Lasów Państwowych Sękocin Stary, ul. Leśników 21c, 05-090 Raszyn			

fax 85 652 23 73
58 302 11 25
32 251 57 39
12 633 13 51
13 436 43 01
81 532 49 47
42 631 79 82
89 521 02 10
67 212 64 78
61 847 28 69
48 385 60 01
91 422 53 13
94 372 63 01
56 658 43 66
22 517 33 61
71 328 24 01
68 325 36 30
tel. 22 185 53 53
22 318 70 98
75 713 12 39
62 761 50 45
42 677 25 00
62 747 35 82
22 468 09 51

BIULETYN INFORMACYJNY LASÓW PAŃSTWOWYCH
REDAGUJĄ: Artur Rutkowski (redaktor naczelny), Wawrzyniec Milewski (redaktor), Tomasz Krawczyk (skład i opr. tech.)
ADRES REDAKCJI: ul. Grójecka 127, 02-124 Warszawa, tel. 22 185 53 53, 22 185 53 73, fax 22 185 53 71

Numer opublikowano 10.11.2017 r., nakład 1350 egz.

SPIS TREŚCI
AKTY OGÓLNEGO ZARZĄDU
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
Zarządzenia Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
(od 19 września 2017 r. do 19 października 2017 r.) ………………………………...........................................................................………… 3
Decyzje Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
(od 20 września 2017 r. do 12 października 2017 r.) ………………………...........................................................................………………… 3
Zarządzenie nr 32 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 20 września 2017 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 10 z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie
zasad tworzenia planów finansowo-gospodarczych w jednostkach organizacyjnych
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe (EP.0210.8.2017) ………………...................................................................…… 5
Zarządzenie nr 34 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 4 października 2017 r.
w sprawie sieci monitoringu hydrologicznego w Lasach Państwowych (ZG.781.6.2017) ….....................................................................… 5
Zarządzenie nr 35 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 10 października 2017 r.
w sprawie stanowiska pracy brakarza regionalnego w regionalnych dyrekcjach
Lasów Państwowych oraz doskonalenia zawodowego pracowników
tworzących służbę brakarską w Lasach Państwowych (ZD.7603.3.2017) ……………...................................................................……….. 12
Zarządzenie nr 36 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 19 października 2017 r.
w sprawie zmiany zarządzeń dotyczących ramowych regulaminów organizacyjnych
jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych – biura Regionalnej Dyrekcji
Lasów Państwowych oraz nadleśnictwa:
– Zarządzenia nr 94 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 17 grudnia 2012 r.
w sprawie ramowego regulaminu organizacyjnego biura Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych
(znak: EO-0110-1/2012);
– Zarządzenia nr 90 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 grudnia 2012 r.
w sprawie ramowego regulaminu organizacyjnego nadleśnictwa (EO-014-24/2012) (OR.013.35.2017) ……………...……………. 16
Decyzja nr 252 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 22 września 2017 r.
w sprawie ustaleń przyjętych przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w trakcie narady
odbytej z kierownikami komórek organizacyjnych Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych
oraz dyrektorami: Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych, Centrum Koordynacji
Projektów Środowiskowych, Zakładu Informatyki Lasów Państwowych,
Ośrodka Rozwojowo-Wdrożeniowego Lasów Państwowych (GD.001.12.2017) …….....................................................................……… 18
Decyzja nr 254 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 25 września 2017 r.
w sprawie zmiany Decyzji nr 192 z dnia 14 lipca 2017 r.
w sprawie makrowskaźników do planu finansowo-gospodarczego
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe na rok 2018 (EP.0300.2.3.2017) …...............................................................…. 18
Decyzja nr 257/2017 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 29 września 2017 r.
zmieniająca decyzję Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych nr 218
z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie planu finansowo-rzeczowego
zagospodarowania klęskowiska w odniesieniu do działań w roku 2017 (EP.0210.9.2017) …................................................................… 19
Decyzja nr 259 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 3 października 2017 r.
w sprawie rozszerzenia katalogu osób uprawnionych do otrzymywania wynagrodzenia
z tytułu wyręczania administracji publicznej w kształtowaniu bezpieczeństwa publicznego,
o którym mowa w Decyzji 217/2017 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
z dnia 24 sierpnia 2017 r. (ZG.750.10.2017) …………………………………….......................................................................……………... 20
Decyzja nr 260 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 4 października 2017 r.
w sprawie narady dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych
oraz dyrektorów zakładów o zasięgu krajowym (GD.0050.8.2017) ………….....................................................................………………... 21
Decyzja nr 261 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 4 października 2017 r.
w sprawie zmiany Decyzji nr 141 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie kontynuowania finansowania w roku 2017
realizacji przedsięwzięć drogowych (EI.770.11.2017) ……………………………….......................................................................………… 22

BILP 11/2017

1

Decyzja nr 263/2017 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 5 października 2017 r.
w sprawie zmiany Decyzji nr 217/2017 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie wykorzystania środków, związanych z funduszem leśnym,
na łagodzenie zagrożenia bezpieczeństwa publicznego oraz zagrożenia
pożarowego od zdewastowanych lasów w posiadaniu osób fizycznych na terenie gmin,
określonych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 sierpnia 2017 r.
w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu w sierpniu 2017 r.,
w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek
obiektów budowlanych (ZG.750.11.2017) …………………………….........................................................................………………………. 23
Decyzja nr 264 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 6 października 2017 r.
w sprawie zlecenia konsorcjum czterech instytucji: Instytutu Badawczego Leśnictwa,
Instytutu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, F.H.U. BIODATA Michał Kocik,
Fundacji HEREDITAS usługi badawczej pod nazwą „Ocena stanu
różnorodności biologicznej w wybranych nadleśnictwach RDLP Krosno
na podstawie wybranych elementów przyrodniczych i kulturowych – kontynuacja” (OR.5001.13.3.2017) ................................................ 24
Decyzja nr 265 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 6 października 2017 r.
w sprawie organizacji kursu podstawowego dla kandydatów do pracy w Straży Leśnej (GS.0210.4.2017) ………………………………… 25
Decyzja nr 266 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 10 października 2017 r.
w sprawie zarządzenia organizacji wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej wyczerpującej znamiona
wspólnego przedsięwzięcia jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych pod nazwą własną
„IX Hubertus Węgrowski Mazowiecko-Podlaski 2017” w Węgrowie (GK.166.21.2017) …......................................................................…. 26
Decyzja nr 267 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 października 2017 r.
w sprawie ustaleń przyjętych przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
w trakcie narady odbytej w Solcu Kujawskim w dniu 11 października 2017 r.
z dyrektorami regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych, dyrektorami zakładów
o zasięgu krajowym, kierownikami komórek organizacyjnych
Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, przedstawicielami Ministerstwa Środowiska,
ogólnokrajowych organizacji związków zawodowych działających w leśnictwie
i innymi zaproszonymi osobami (GD.0050.8.2017) ………………………………….......................................................................………… 27
SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży na podstawie art. 40a ustawy o lasach,
zatwierdzone przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Białystok ………………………......................................................................…………………. 28
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Gdańsk ……………………………………......................................................................……… 30
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Katowice ……………………………………......................................................................……. 30
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Lublin ………………………………….......................................................................………..... 31
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Łódź ………………………………………….............................................................................. 31
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Olsztyn ………………………….......................................................................………………... 32
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Poznań …………………………......................................................................………………… 35
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Radom …………………………….......................................................................……………… 39
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Szczecin …………………………………….....................................................................…….. 39
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Warszawa ………………………………......................................................................………... 40
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Wrocław ……………………….......................................................................…………………. 41
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Zielona Góra ……………………………………........................................................................ 43
NIERUCHOMOŚCI ZBYWANE I NABYWANE
przez Skarb Państwa – Lasy Państwowe
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Białystok, Nadleśnictwo Czerwony Dwór ..……….................................................…………… 45
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Kraków, Nadleśnictwo Gorlice ..……….................................................................…………… 46
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Krosno, Nadleśnictwo Cisna ..………………....................................................................…… 47
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Krosno, Nadleśnictwo Strzyżów ..……………....................................................................….. 48
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Olsztyn, Nadleśnictwo Nidzica ..…....................................................................……………… 49
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Szczecin, Nadleśnictwo Bierzwnik ..……….....................................................................……. 50
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Szczecinek, Nadleśnictwo Czarne Człuchowskie ................................................................... 51
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Szczecinek, Nadleśnictwo Leśny Dwór ..………...................................................................... 51
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Szczecinek, Nadleśnictwo Osusznica ..………........................................................................ 52
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Szczecinek, Nadleśnictwo Warcino ..………........................................................................... 53
Ogłoszenia ………………………………………………………………………………..........................................................................……... 55
Notatki ……………………………………………………………………………......………........................................................................….. 56

2

BILP 11/2017

AKTY OGÓLNEGO ZARZĄDU
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

ZARZĄDZENIA DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
(od 19 września 2017 r. do 19 października 2017 r.)
l

l

l
l

l

Zarządzenie nr 32 z dnia 20 września 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 10 z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie zasad tworzenia
planów finansowo-gospodarczych w jednostkach organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe
(EP.0210.8.2017)
Zarządzenie nr 33 z dnia 20 września 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej ds. przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą „Usługi lotnicze w lasach w zakresie
ochrony przeciwpożarowej i ochrony lasu w roku 2018” (EZ.272.1.3.2017)
Zarządzenie nr 34 z dnia 4 października 2017 r. w sprawie sieci monitoringu hydrologicznego w Lasach Państwowych (ZG.781.6.2017)
Zarządzenie nr 35 z dnia 10 października 2017 r. w sprawie stanowiska pracy brakarza regionalnego w regionalnych dyrekcjach Lasów
Państwowych oraz doskonalenia zawodowego pracowników tworzących służbę brakarską w Lasach Państwowych (ZD.7603.3.2017)
Zarządzenie nr 36 z dnia 19 października 2017 r. w sprawie zmiany zarządzeń dotyczących ramowych regulaminów organizacyjnych
jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych – biura Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych oraz nadleśnictwa:
– Zarządzenia nr 94 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie ramowego regulaminu organizacyjnego biura Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych (znak: EO-0110-1/2012);
– Zarządzenia nr 90 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie ramowego regulaminu organizacyjnego nadleśnictwa (EO-014-24/2012) (OR.013.35.2017)

DECYZJE DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
(od 20 września 2017 r. do 12 października 2017 r.)
l

l

l

l

l

l

l

l

l

Decyzja nr 247 z dnia 21 września 2017 r. w sprawie przeprowadzenia przez Inspekcję Lasów Państwowych kontroli doraźnej z zakresu
pozyskania, poprawności klasyfikacji oraz odbioru, a także sprzedaży detalicznej drewna średniowymiarowego na cele opałowe na
terenie Nadleśnictwa Rybnik (GI.0210.22.2017)
Decyzja nr 248 z dnia 21 września 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej ds. przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu niegraniczonego, pod nazwą „Konserwacja i naprawa urządzeń dźwigowych (windy) w siedzibie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w Warszawie” (EZ.272.1.4.2017)
Decyzja nr 249 z dnia 21 września 2017 r. w sprawie przeprowadzenia przez Inspekcję Lasów Państwowych kontroli doraźnej w wybranych jednostkach LP dot. postępowań przetargowych na dostawę i montaż sprzętu do lokalizacji pożarów, realizowanych w ramach
projektu pt.: „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie
skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach POIiŚ
(GI.0210.21.2017).
Decyzja nr 250 z dnia 22 września 2017 r. w sprawie zmiany Decyzji nr 237 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 8
września 2017 r. (ZM.800.22.2017)
Decyzja nr 251 z dnia 22 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na uczestniczenie sportowej reprezentacji pracowników DGLP
w wielofunkcyjnej imprezie pracowniczej pod nazwą własną „X Mistrzostwa Polski Leśników w Piłce Siatkowej” organizowanej przez
RDLP w Poznaniu (GK.166.20.2017)
Decyzja nr 252 z dnia 22 września 2017 r. w sprawie ustaleń przyjętych przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w trakcie
narady odbytej z kierownikami komórek organizacyjnych Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych oraz dyrektorami: Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych, Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, Zakładu Informatyki Lasów Państwowych, Ośrodka
Rozwojowo-Wdrożeniowego Lasów Państwowych (GD.001.12.2017)
Decyzja nr 253 z dnia 25 września 2017 r. w sprawie mutacji postępowania na rynkach drewna szczególnego w Regionalnej Dyrekcji
Lasów Państwowych w Lublinie (ZM.800.23.2017)
Decyzja nr 254 z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zmiany Decyzji nr 192 z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie makrowskaźników do
planu finansowo-gospodarczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe na rok 2018 (EP.0300.2.3.2017)
Decyzja nr 255 z dnia 26 września 2017 r. w sprawie dalszej konkretyzacji, aktualizacji oraz modyfikacji decyzji 223/2017 Dyrektora
Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 sierpnia 2017 r. (ZM.800.24.2017)
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l

l

l

l

l

l

l
l

l

l

l

l

Decyzja nr 256 z dnia 27 września 2017 r. w sprawie dalszej konkretyzacji, aktualizacji oraz modyfikacji decyzji 223/2017 Dyrektora
Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 sierpnia 2017 r. (ZM.800.25.2017)
Decyzja nr 257/2017 z dnia 29 września 2017 r. zmieniająca decyzję Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych nr 218 z dnia
24 sierpnia 2017 r. w sprawie planu finansowo-rzeczowego zagospodarowania klęskowiska w odniesieniu do działań w roku 2017
(EP.0210.9.2017)
Decyzja nr 258 z dnia 3 października 2017 r. zmieniająca Decyzję nr 207 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
(znak: ZP.0210.4.4.2017) z dnia 28 lipca 2017 r. zmieniającą Decyzję nr 188 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
(znak: ZP.0210.4.3.2017) z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia pakietu działań do objęcia finansowaniem, z wykorzystaniem
środków związanych z funduszem leśnym, w parkach narodowych w 2017 roku (ZP.0210.4.6.2017)
Decyzja nr 259 z dnia 3 października 2017 r. w sprawie rozszerzenia katalogu osób uprawnionych do otrzymywania wynagrodzenia
z tytułu wyręczania administracji publicznej w kształtowaniu bezpieczeństwa publicznego, o którym mowa w Decyzji 217/2017 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 24 sierpnia 2017 r. (ZG.750.10.2017)
Decyzja nr 260 z dnia 4 października 2017 r. w sprawie narady dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych oraz dyrektorów
zakładów o zasięgu krajowym (GD.0050.8.2017)
Decyzja nr 261 z dnia 4 października 2017 r. w sprawie zmiany decyzji nr 141 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia
9 czerwca 2017 r. w sprawie kontynuowania finansowania w roku 2017 realizacji przedsięwzięć drogowych (EI.770.11.2017)
Decyzja nr 262 z dnia 5 października 2017 r. w sprawie regulaminu służbowych kart płatniczych (EG.0210.4.2017)
Decyzja nr 263/2017 z dnia 5 października 2017 r. w sprawie zmiany Decyzji nr 217/2017 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie wykorzystania środków, związanych z funduszem leśnym, na łagodzenie zagrożenia bezpieczeństwa publicznego oraz zagrożenia pożarowego od zdewastowanych lasów w posiadaniu osób fizycznych na terenie gmin, określonych
w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu w
sierpniu 2017 r., w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych (ZG.750.11.2017)
Decyzja nr 264 z dnia 6 października 2017 r. w sprawie zlecenia konsorcjum czterech instytucji: Instytutu Badawczego Leśnictwa, Instytutu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, F.H.U. BIODATA Michał Kocik, Fundacji HEREDITAS usługi badawczej pod nazwą
„Ocena stanu różnorodności biologicznej w wybranych nadleśnictwach RDLP Krosno na podstawie wybranych elementów przyrodniczych i kulturowych – kontynuacja” (OR.5001.13.3.2017)
Decyzja nr 265 z dnia 6 października 2017 r. w sprawie organizacji kursu podstawowego dla kandydatów do pracy w Straży Leśnej
(GS.0210.4.2017)
Decyzja nr 266 z dnia 10 października 2017 r. w sprawie zarządzenia organizacji wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej wyczerpującej
znamiona wspólnego przedsięwzięcia jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych pod nazwą własną „IX Hubertus Węgrowski
Mazowiecko-Podlaski 2017” w Węgrowie (GK.166.21.2017)
Decyzja nr 267 z dnia 12 października 2017 r. w sprawie ustaleń przyjętych przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w
trakcie narady odbytej w Solcu Kujawskim w dniu 11 października 2017 r. z dyrektorami regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych,
dyrektorami zakładów o zasięgu krajowym, kierownikami komórek organizacyjnych Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, przedstawicielami Ministerstwa Środowiska, ogólnokrajowych organizacji związków zawodowych działających w leśnictwie i innymi zaproszonymi osobami (GD.0050.8.2017)

UWAGA: zarządzenia i decyzje Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych wraz z załącznikami publikowane są na stronie
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej PGL LP: http://bip.lasy.gov.pl

4

BILP 11/2017

ZARZĄDZENIE NR 32
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 20 września 2017 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 10 z dnia 24 lutego 2010 r.
w sprawie zasad tworzenia planów finansowo-gospodarczych w jednostkach organizacyjnych
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe
EP.0210.8.2017
Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.
o lasach1 (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 788), w związku
§ 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy
Państwowe2, 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, w wykonaniu zadania Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych wynikającego z § 8 ust. 1
pkt 2 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy
Państwowe3, zarządzam, co następuje:

zacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe
wprowadza się następujące zmiany: w treści Lp. 6. wyrażenie „do
25 września” zastępuje się wyrażeniem „do 27 września”.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§1
W załączniku 12 HARMONOGRAM PRAC – BUDOWA PLANU
LP do Zarządzenia nr 10 z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie zasad
tworzenia planów finansowo-gospodarczych w jednostkach organi-

1

2

3

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Konrad Tomaszewski

Art. 33. 1. ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 788) stanowi, że „Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych”.
Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z
dnia 18 maja 1994 r.; w § 6 Statut Lasów Państwowych stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przepisy wykonawcze do ustawy,
a także innych przepisów prawnych, Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.
W § 8 ust. 1 pkt 2 Statut Lasów Państwowych stanowi że „ Dyrektor Generalny ustala w szczególności zasady sporządzania i realizacji planów gospodarczo-finansowych Lasów Państwowych”.

ZARZĄDZENIE NR 34
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 4 października 2017 r.
w sprawie sieci monitoringu hydrologicznego
w Lasach Państwowych
ZG.781.6.2017
Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.
o lasach1, w związku z § 62 Statutu Państwowego Gospodarstwa
Leśnego Lasy Państwowe – w wykonaniu zadań Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, wynikających z jego uprawnień i
obowiązków określonych w art. 33 ust. 3 pkt 33 oraz art. 56 ust. 24
ustawy o lasach – mając na względzie potrzebę stworzenia w

1

2

3

4

Lasach Państwowych (dalej także „LP”) podstaw technologicznych,
w tym technicznych, do gromadzenia i przetwarzania wiedzy o
kształtowaniu się zasobów wodnych w ekosystemach leśnych
potrzebnej m.in. do:
1) prowadzenia prac badawczych i analitycznych mających w
szczególności na celu:

Art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 788) stanowi, że „Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy
dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych”.
Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z
dnia 18 maja 1994 r.; w § 6 Statut Lasów Państwowych stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do
ustawy, a także innych przepisów prawnych, Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.
Art. 33 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 788) stanowi, że Dyrektor Generalny w szczególności inicjuje, organizuje oraz
koordynuje przedsięwzięcia na rzecz ochrony lasów, racjonalnej gospodarki leśnej i rozwoju leśnictwa.
Art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 788) stanowi, że środkami funduszu leśnego dysponuje Dyrektor Generalny.
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a) modelowanie:
– zdolności lasów do retencjonowania wody, dostępnej
dla roślinności leśnej, nie wyłączając drzewostanów
leśnych,
– aktualnej ilości wody zretencjonowanej w poszczególnych częściach składowych ekosystemu leśnego,
b) ustalenie zależności między stanem i zmianami zachodzącymi w biocenozach leśnych (w tym w szczególności
w odniesieniu do różnorodności biologicznej lasów i zdrowotności drzewostanów) a stanem i zmianami zasobów
wodnych w biotopie leśnym,
c) poznanie możliwości i sposobów kształtowania zasobów
wodnych biotopu leśnego metodami działalności leśnej lub/
oraz poprzez tworzenie sieci urządzeń małej retencji leśnej;
2) prognozowania wystąpienia stanu suszy glebowej oraz
diagnozowania jej zasięgu terytorialnego;
3) ustalania wartości lasów jako naturalnych zbiorników
wodnych;
4) ustalania efektywności przyrodniczej działań infrastrukturalnych w zakresie kształtowania małej retencji wodnej;
5) dalszej profesjonalizacji gospodarki leśnej z wykorzystaniem
wyników prac badawczych, o których mowa w pkt 1, oraz
wyników prognozowania, o którym mowa w pkt 2
– postanawia się, co następuje:
Cześć I
Postanowienia ogólne
§1
1. W Lasach Państwowych tworzy się sieć monitoringu leśno-hydrologicznego, mającą docelowo stanowić zintegrowany zbiór:
1) powierzchni ziemskich, które łącznie:
a) będą wyposażone punktowo w aparaturę do ciągłych całorocznych pomiarów leśno-hydrologicznych,
b) będą wyodrębnionymi funkcjonalnie i terytorialnie miejscami, stanowiącymi części składowe wydzieleń leśnych
(wyłączeń taksacyjnych) –
– zwanych dalej stacjami leśno-hydrologicznymi (akronim
SLH), przy czym jedna SLH może znajdować się w ramach
więcej niż jednego wydzielenia leśnego;
2) elementów infrastruktury do przesyłania, w tym przesyłania
automatycznego, wyników pomiarów, o których mowa w pkt 1:
a) z przyrządów pomiarowych, składających się na aparaturę
wchodzącą w skład SLH,
b) z zewnętrznych systemów informatycznych, w tym głównie
z systemu informatycznego Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej –
– do wyodrębnionej funkcjonalnie części stacji serwerowni
Systemu Informatycznego Lasów Państwowych (SILP), a
także wysyłania sygnałów informatycznych (informacji numerycznych) z tej serwerowni do aparatury, o której mowa w pkt 1
lit. a, jak również do ww. zewnętrznych systemów informatycznych – z zastrzeżeniem co do infrastruktury przesyłowej
już obecnie stanowiącej standardową wielofunkcyjną część
składową SILP;
3) programów komputerowych, związanych z:
a) aparaturą, o której mowa w pkt 1 lit. a,
b) infrastrukturą, o której mowa w pkt 2,
c) wyodrębnioną funkcjonalnie częścią stacji serwerowni, o
której mowa w pkt 2.
2. Ustala się, że sieć monitoringu leśno-hydrologicznego powstanie
w następstwie dwóch etapów działań, przy czym:
1) etap I będzie stanowił pilotaż służący:
a) Lasom Państwowym do zdobywania praktycznych
doświadczeń na potrzeby etapu II,
jednocześnie służący
b) gromadzeniu (po uszczegółowieniu w decyzji, o której
mowa w § 3) wiedzy potrzebnej do przeprowadzenia
oceny efektów przyrodniczych (efektywności przyrodni-
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czej) działań w zakresie kształtowania na terenach leśnych
małej retencji wodnej;
2) etap II będzie polegał na doprowadzeniu do powstania w
Lasach Państwowych sieci leśno-hydrologicznej w docelowym wymiarze.
3. Ustala się, że tworzenie sieci leśno-hydrologicznej będzie identyfikowane jako przejaw działalności rozwojowej w Lasach
Państwowych, polegającej na:
1) dookreśleniu opisu systemu obserwacji (monitoringu) leśno-hydrologicznych w LP, zawartego w niniejszym zarządzeniu,
m.in. poprzez wydanie decyzji, o których mowa w § 3, 5 i 6
(miękka działalność rozwojowa);
2) faktycznym utworzeniu i doprowadzeniu do odpowiedniego
stanu funkcjonalnego sieci stacji leśno-hydrologicznej (działalność rozwojowa sensu stricto).
4. Ustala się, że z punktu widzenia LP utrzymywanie i korzystanie
przez nadleśnictwa, regionalne dyrekcje LP, Dyrekcję Generalną
LP oraz przez zakłady LP z sieci leśno-hydrologicznej będzie
identyfikowane jako przejaw działalności pomocniczej na rzecz
różnych działań, wchodzących w skład uprawnionej aktywności
wytwórczej Lasów Państwowych. 		
Część II
Postanowienia dotyczące etapu I tworzenia
sieci leśno-hydrologicznej
§2
Ustala się, że pierwszy etap tworzenia sieci leśno-hydrologicznej:
1) zostanie zakończony w terminie do końca kwietnia 2018 r.;
2) będzie skutkował powstaniem SLH, zlokalizowanych w
powiązaniu z miejscami wykonywania zadań (przedsięwzięć) w zakresie kształtowania małej retencji wodnej w LP
ujętych w projektach pn. „Kompleksowy projekt adaptacji
lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz
przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich” oraz
„Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian
klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej
na terenach nizinnych”, realizowanych w LP przy udziale
środków związanych z Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) 2014–2020 przy koordynacyjno-wykonawczej funkcji Centrum Koordynacji Projektów
Środowiskowych;
3) będzie stanowił realizację zapisów umowy na wykonanie
wyżej wymienionego projektu – w odniesieniu do zobowiązań
tam zawartych, dotyczących objęcia tegoż projektu oceną
efektywności przyrodniczej działań, dokonywaną na przykładzie wybranych przedsięwzięć (tj. do objęcia tzw. monitoringiem hydrologicznym);
4) jedna SLH będzie miała kształt transektu rozpoczynającego
się od obiektu małej retencji wodnej i oddalającego się od
jego linii granicznej na odległość określoną w decyzji, o której
mowa w § 3;
5) nie będzie rodził w Lasach Państwowych kosztów kwalifikowanych.
§3
1. Uszczegółowienie etapu I tworzenia sieci leśno-hydrologicznej
powinno nastąpić poprzez wydanie przez Dyrektora Generalnego
Lasów Państwowych decyzji zarządczej, obejmującej m.in.:
1) wykaz (lokalizację) miejsc, w tym obiektów, kształtowania
małej retencji wodnej do poddania monitoringowi hydrologicznemu;
2) ilość i usytuowanie transektów (stacji leśno-hydrologicznych), związanych z danym miejscem, w tym obiektem, małej
retencji wodnej;
3) wyposażenie poszczególnych SLH, związanych z danym
miejscem, w tym obiektem, kształtowania małej retencji
wodnej, w przyrządy pomiarowe;
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4) szczegółowy sposób:
a) organizacji instytucjonalnej monitoringu hydrologicznego,
b) instalowania przyrządów pomiarowych w ramach danego
transektu,
c) wykonywania monitoringu hydrologicznego,
d) finansowania monitoringu hydrologicznego,
e) pozyskiwania informacji ze źródeł zewnętrznych na
potrzeby monitoringu hydrologicznego.
2. Na Dyrektora Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych
nakłada się obowiązek opracowania przy ścisłej współpracy z
kierownikiem komórki organizacyjnej DGLP właściwej w sprawach gospodarki leśnej projektu decyzji, o której mowa w ust. 1.
3. Przy projektowaniu wyżej wymienionej decyzji należy przyjąć
następujące założenia wyjściowe:
1) monitoring hydrologiczny zostanie podzielony na dwie fazy:
a) fazę I przedinwestycyjną (referencyjną), w ramach urzeczywistniania której będzie gromadzona wiedza o stosunkach wodnych na terenie przylegającym do przyszłego
miejsca, w tym obiektu, kształtowania małej retencji bez
wpływu retencji wodnej uzyskiwanej (uzyskanej) w następstwie realizacji określonego przedsięwzięcia retencyjnego,
w tym w następstwie wybudowania obiektu małej retencji
wodnej (trwającą przez około rok, licząc do czasu rozpoczęcia prac realizacyjnych w zakresie kształtowania małej
retencji wodnej),
b) fazę II (zasadniczą), w ramach urzeczywistniania której
będzie gromadzona wiedza o stosunkach wodnych na
terenie przylegającym do miejsca zrealizowanego przedsięwzięcia retencyjnego – w celu ustalenia wpływu przeprowadzonych działań na kształtowanie się stosunków
wodnych w lesie (trwającą od czasu zakończenia realizacji
przedsięwzięcia retencyjnego przez określony okres jego
funkcjonowania);
2) monitoringiem hydrologicznym zostanie objętych 19 miejsc,
w tym obiektów, kształtowania małej retencji wodnej;
3) z każdym miejscem, w tym obiektem, kształtowania małej
retencji wodnej będzie związany jeden do czterech transektów (jedna do czterech SLH);
4) liczba SLH, związanych z etapem I tworzenia sieci monitoringu leśno-hydrologicznego, nie powinna przekroczyć 76
transektów (4 * 19 = 76);
5) na powierzchni każdego transektu będą instalowane w systematycznie zwiększającej się odległości od linii granicznej
miejsca, w tym obiektu, kształtowania się małej retencji
wodnej przyrządy do ustalania (do pomiaru) kształtowania
się w funkcji czasu:
a) poziomu zwierciadła wody gruntowej (zwane studzienkami badawczymi) – w liczbie ogółem do 120 studzienek
badawczych,
b) przychodu wody z opadów atmosferycznych, mierzonego
nad roślinnością leśną, w tym nad koronami drzew, oraz
na powierzchni ziemskiej transektu (zwane deszczomierzami),
c) wilgotności gleby (zwane wilgotnomierzami gruntowymi);
6) na potrzeby transektów, związanych z danym miejscem
kształtowania małej retencji wodnej, w ramach jednego transektu lub poza transektami będzie urządzona standardowa
stacja meteorologiczna do ustalania lokalnych parametrów
meteorologicznych;
7) jeżeli miejscem kształtowania małej retencji wodnej będzie
naturalne mokradło, w jego obrębie (na potrzeby wszystkich
transektów) będzie instalowana, w miarę takiej możliwości,
co najmniej jedna studzienka badawcza, jeden deszczomierz
nadpowierzchniowy, jeden deszczomierz powierzchniowy
oraz jeden wilgotnościomierz;
8) jeżeli miejscem kształtowania małej retencji będzie urządzenie wodne, w jego obrębie (na potrzeby wszystkich transektów) będzie instalowany co najmniej jeden przyrząd w
postaci wodowskazu;
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9) szczegółowe usytuowanie transektów oraz punktów instalowania wyżej wymienionych przyrządów pomiarowych nastąpi
w ramach współpracy Centrum Koordynacji Projektów
Środowiskowych, Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych
(komórki organizacyjnej DGLP właściwej w sprawach gospodarki leśnej) oraz właściwego nadleśnictwa;
10) szczegółowe miejsca posadowienia przyrządów pomiarowych w ramach transektu będą oznaczone za pomocą
palików (świadków), przy czym dla każdego tego miejsca
będą określone i zarchiwizowane dane, stanowiące o ich
współrzędnych geograficznych;
11) z:
a) każdym transektem,
b) przyrządami pomiarowymi usytuowanymi w obrębie
mokradeł oraz urządzeniem wodnym,
oraz
c) każdą stacją meteorologiczną
– będzie związana metryka historyczna sporządzana w
formie notatki służbowej w ramach współpracy jednostek
organizacyjnych LP, o których mowa w pkt 9;
12) do pierwszego etapu tworzenia sieci leśno-hydrologicznej
należy odnosić wprost lub odpowiednio postanowienia kolejnych części niniejszego zarządzenia, w szczególności
system finansowy tworzenia i funkcjonowania transektów
oraz związanych z nimi stacji meteorologicznych oraz przyrządów w obrębie mokradeł i w obrębie urządzeń wodnych
powinien uwzględniać postanowienia Części VII niniejszego
zarządzenia.
Część III
Postanowienia dotyczące etapu II tworzenia
sieci leśno-hydrologicznej
§4
1. Ustala się, że w realizacji etapu II tworzenia sieci leśno-hydrologicznej stacje leśno-hydrologiczne (SLH) powstaną w nadleśnictwach w zasięgu wszystkich siedemnastu regionalnych dyrekcji
Lasów Państwowych.
2. Wstępnie zakłada się, że w zasięgu jednej regionalnej dyrekcji
Lasów Państwowych powstaną co najmniej trzy SLH, przy czym
nie przewiduje się, iż w skali kraju będzie funkcjonować więcej
niż 100 SLH.
3. Ustala się, że tworzenie docelowej sieci leśno-hydrologicznej
rozpocznie się od II kwartału 2018 r., a zakończy w październiku
2018 r. – tak, aby od 1 listopada 2018 r. mógł rozpocząć się
proces ciągłego gromadzenia informacji o kształtowaniu się
aktualnych stosunków wodnych w ekosystemach leśnych
Polski.
§5
1. Na dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych
nakłada się obowiązek sporządzenia we współpracy z nadleśniczymi listy potencjalnych miejsc usytuowania SLH (po 9 lokalizacji w ramach danej regionalnej dyrekcji LP), przy czym:
1) powinno to nastąpić na podstawie wytycznych monitoringu
hydrologicznego, które:
a) zostaną opracowane w komórce organizacyjnej Dyrekcji
Generalnej Lasów Państwowych właściwej w sprawach
gospodarki leśnej,
a następnie
b) przesłane niezwłocznie do regionalnych dyrekcji Lasów
Państwowych po zatwierdzeniu przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych decyzją zarządczą;
2) celem omówienia szczegółowego sposobu działania regionalnych dyrekcji LP oraz nadleśnictw zgodnie z wytycznymi,
o których mowa w pkt 1, zwołana zostanie narada naczelników zajmujących się w poszczególnych regionalnych
dyrekcjach Lasów Państwowych problematyką gospodarki
wodnej w ekosystemach leśnych.
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2. Zatwierdzenie docelowej listy SLH nastąpi poprzez podjęcie
przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych decyzji
zarządczej, której projekt opracuje komórka organizacyjna
Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych właściwa ds. gospodarki leśnej. Decyzja, o której mowa w zdaniu poprzedzającym,
może uwzględniać rezerwowe stacje leśno-hydrologiczne.
§6
Ustala się, że standardowe oprzyrządowania SLH oraz szczegółowy sposób dochodzenia do docelowej sieci leśno-hydrologicznej będzie przedmiotem odrębnej decyzji zarządczej Dyrektora
Generalnego Lasów Państwowych, w której zostaną uwzględnione
następujące postanowienia:
1) nadleśnictwa powinny zostać zobowiązane do:
a) dokonania inwentaryzacji miejsc (w tym powierzchni
doświadczalnych), w obrębie których już obecnie została
usytuowana aparatura (zostały zainstalowane przyrządy)
służąca do gromadzenia, w tym w systemie ciągłym, informacji (danych) hydrologicznych (na przykład takich, jak
kształtowanie się: /1/ poziomu wody gruntowej, /2/ zwierciadła wody w oczkach i innych miejscach występowania
wody powierzchniowej, /3/ wilgotności gleby na różnych
głębokościach, licząc od powierzchni ziemskiej, /4/ przychodu wody z opadów pionowych i poziomych, /5/ intercepcji i spływu wody po pniach drzew, /6/ ewaporacji,
/7/ transpiracji, /8/ podstawowych parametrów meteorologicznych itd.),
b) przekazania wyników inwentaryzacji, o której mowa w lit. a,
do DGLP celem dokonania w komórce organizacyjnej
DGLP właściwej ds. gospodarki leśnej analizy możliwości
przekształcenia ww. miejsc w stacje leśno-hydrologiczne;
2) z zastrzeżeniem stacji, o których mowa w Części II niniejszego zarządzenia (stacje „transektowe” do ustalania wpływu
małej retencji wodnej na kształtowanie się biotopów wokół
miejsc kształtowania tej retencji), w ramach jednej regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych stacje leśno-hydrologiczne powinny stanowić zestaw stacji, usytuowany w
obrębie jednej zlewni najniższego rzędu, przy czym zakłada
się, że każda ze stacji:
a) będzie stanowić powierzchnię kołową w ramach jednego
wydzielenia leśnego,
b) w obrębie każdej powierzchni, o której mowa w lit. a, będą
zainstalowane m.in.:
– przyrządy pomiarowe (nad koronami drzew) służące do
ustalania przychodu wody z opadów atmosferycznych
pionowych i poziomych,
– przyrządy pomiarowe służące do ustalania przychodu
wody z opadów atmosferycznych pionowych i poziomych docierające do dna lasu (na wysokości 1 m, licząc
od powierzchni ziemskiej, i na powierzchni ziemskiej),
– przyrządy pomiarowe (nad powierzchnią ziemską lub zagłębione pod tą powierzchnią) służące m.in. do pomiarów:
* wilgotności i temperatury gleby na głębokościach 10, 25,
50 i 85 cm, * wilgotności względnej powietrza i temperatury powietrza na wysokości 2 m, licząc od powierzchni
ziemskiej, * ciśnienia atmosferycznego, * zmian zwierciadła wody gruntowej, * innych parametrów (stosownie do
ustaleń, jakie zostaną zawarte w omawianej decyzji zarządczej Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych) –
– przy czym w odniesieniu do przychodów zasobów wodnych
z pionowych opadów atmosferycznych powinna być ustalana
nie tylko suma tych opadów, lecz również natężenie opadów
atmosferycznych;
3) z każdym zestawem stacji, o którym mowa w pkt 2, powinny
być funkcjonalnie związane dwa urządzenia do ciągłego
pomiaru stanu i przepływu wody w ciekach odprowadzających powierzchniowo zasoby wodne poza obręb danej zlewni
najniższego rzędu (jedno urządzenie na „wejściu” do zlewni,
drugie urządzenie na „wyjściu” ze zlewni);
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4) stacje leśno-hydrologiczne, wchodzące w skład sieci leśno-hydrologicznej, powinny zostać zintegrowane (poprzez
utworzenie portalu, o którym mowa w pkt 7), m.in. z aparaturą funkcjonującą w ramach:
a) leśnych stacji meteorologicznych,
b) miejsc (niebędących SLH):
– składających się na sieć intensywnego monitoringu
leśnego,
– posadowienia wodowskazów na ciekach wodnych
najniższego rzędu,
– prowadzenia obserwacji przepływu wody na ciekach
wodnych najniższego rzędu,
– prowadzenia pomiarów przepływów strumieni CO2;
5) wyniki pomiarów dokonywanych:
a) w wykonaniu postanowień Części II niniejszego zarządzenia,
b) z użyciem przyrządów, o których mowa w pkt 2 lit. b,
c) z użyciem urządzeń, o których mowa w pkt 3,
d) w ramach leśnych stacji meteorologicznych, o których
mowa w pkt 4 lit. a,
e) w miejscach, o których mowa w pkt 4 lit. b,
f) na potrzeby baz danych, o których mowa w pkt 6 –
– powinny być przekazywane w sposób automatyczny do
bazy danych, związanej z portalem, o którym mowa w pkt 7;
6) na potrzeby portalu, o którym mowa w pkt 7, należy ustalić
zasoby wiedzy meteorologicznej i hydrologicznej do systematycznego automatycznego pozyskiwania z innych baz
danych, w szczególności z baz danych prowadzonych przez
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (tzn. należy ustalić
wyniki pomiarów meteorologicznych i hydrologicznych
gromadzone przez inne podmioty aniżeli LP);
7) w ramach Systemu Informatycznego Lasów Państwowych
(SILP) powinien zostać utworzony Portal HYDRO-METEO,
służący m.in. do:
a) gromadzenia informacji numerycznych, będących wynikami pomiarów, o których mowa w pkt 5 (odgrywających
rolę danych źródłowych),
b) katalogowania dostępnych modeli matematycznych
odnoszących się do gospodarki wodnej w ekosystemach
leśnych, w tym modeli ustalanych w następstwie przetwarzania ww. danych źródłowych i danych wstępnie przetworzonych,
c) generowania raportów, w tym raportów prognostycznych,
potrzebnych do dalszej profesjonalizacji działalności
leśnej, przede wszystkim zaś do dalszej profesjonalizacji
gospodarki leśnej lub działalności pomocniczej na rzecz
gospodarki leśnej,
d) odgrywania funkcji źródła danych pobieranych np. na
potrzeby wartościowania zasobów leśnych, ustalania
prawidłowości rządzących zjawiskami, w tym procesami
zachodzącymi w ekosystemach leśnych, a także na inne
potrzeby – stosownie do postanowień Części IV niniejszego zarządzenia.
§7
W dalszym uszczegółowieniu wytycznych wiążących kierownika
komórki organizacyjnej Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych
właściwej ds. gospodarki leśnej przy projektowaniu przez tę
komórkę decyzji, o której mowa w § 6, ustala się, co następuje:
1) należy przyjąć, że w skład każdej SLH będzie wchodził rejestrator, w którym samoczynnie będą utrwalać się wyniki
pomiarów przed ich automatyczną wysyłką z tego rejestratora do SILP;
2) temperatura powietrza, wilgotność względna powietrza oraz
jego ciśnienie powinny być ustalane co jedną godzinę;
3) pozostałe dane powinny być ustalane w odstępach co dziesięć minut;
4) w razie braku możliwości utrwalania niektórych parametrów
meteorologiczno-hydrologicznych w rejestratorze, o którym
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5)

6)

7)
8)
9)

mowa pkt 1, należy dopuścić możliwość dokonywania
odczytów ich wartości za pomocą ręcznych urządzeń dokujących – z opcją późniejszej docelowej transmisji danych do
SILP (przy możliwym przejściowym utrwalaniu danych na
dyskach tabletów, laptopów oraz notebooków); w takim przypadku odczyty wartości ww. parametrów mogą być wykonywane odpowiednio rzadziej;
w razie zaistnienia opóźnień w uruchomieniu automatycznej
transmisji danych meteorologiczno-hydrologicznych z rejestratora, o którym mowa w pkt 1, do SILP, należy przewidzieć
rozwiązanie przejściowe, polegające na przenoszeniu
danych utrwalonych w rejestratorze na dysk twardy serwera
funkcjonującego we właściwym terytorialnie nadleśnictwie, z
późniejszym ich wgrywaniem co siedem dni na przenośny
nośnik danych numerycznych celem przesłania do ZILP;
teren każdej SLH powinien być oznaczony za pomocą tablicy
informacyjnej, zawierającej:
a) logotyp Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy
Państwowe,
b) nazwę nadleśnictwa,
c) nazwę funkcjonalnej części wydzielenia leśnego w brzmieniu
następującym: „Stacja Leśno-Hydrologiczna wchodząca w
skład sieci monitoringu leśno-hydrologicznego”,
d) ostrzeżenie o poddawaniu terenu SLH monitorowaniu –
stosowanie do postanowienia pkt 8;
w razie takiej potrzeby część terenu stacji powinna być przegrodzona, np. przy użyciu siatki leśnej;
teren każdej SLH powinien być monitorowany, o czym należy
informować co najmniej na tablicy, o której mowa w pkt 6;
pkt 6–8 należy odpowiednio stosować do miejsc z usytuowanymi tam urządzeniami, o których mowa w § 6 pkt 3.

§8
1. Częścią składową decyzji, o której mowa w § 6, powinien być
harmonogram czasowy działań.
2. W decyzji, o której mowa w § 6, należy ponadto uwzględnić
postanowienia Części IV–IX (dla ich konkretyzacji i dalszego
uszczegóławiania).
Część IV
Postanowienia dotyczące udostępniania danych
pochodzących z monitoringu leśno-hydrologicznego
§9
Ustala się, że wiedza źródłowa oraz przetworzona, tworząca
bazę danych źródłowych i wtórnych Portalu HYDRO-METEO,
stanowi zasób:
1) dostępny dla podmiotów prowadzących bazy danych, o
których mowa w § 6 pkt 6 – na warunkach wynikających z
porozumień (umów) zawartych pomiędzy LP a tymi podmiotami o wzajemnej wymianie informacji;
2) dostępny dla Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych na potrzeby analiz służących ocenie efektywności przyrodniczej przedsięwzięć, o których mowa w § 2 pkt 2;
3) dostępny dla pracowników jednostek organizacyjnych Lasów
Państwowych – jeżeli służy wypełnianiu obowiązków przypisanych do stanowisk pracy przez nich zajmowanych, przy czym
procedura i warunki korzystania z tej wiedzy powinny wynikać
z wewnątrzinstytucjonalnej instrukcji użytkownika ww. portalu;
4) dostępny dla podmiotów realizujących tematy badawcze zlecone
przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych – na warunkach
wynikających z umów zawartych przez LP z tymi podmiotami;
5) dostępny dla innych podmiotów na warunkach wynikających z
przepisów o dostępie do informacji publicznej – jeżeli nie będzie
podlegać dalszemu przetwarzaniu w celach komercyjnych ani
innym niedozwolonym działaniom w przypadku udostępniania
informacji publicznej na warunkach nieodpłatnych;
6) dostępny na warunkach umownych – w pozostałych przypadkach.
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Część V
Sprawozdawczość i raportowanie
§ 10
1. Na Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych nakłada
się obowiązek sporządzenia we współpracy z komórką organizacyjną DGLP właściwą ds. gospodarki leśnej w terminie wynikającym z harmonogramu, o którym mowa w § 8 ust. 1, sprawozdania ocennego (do przedłożenia Dyrektorowi Generalnemu
Lasów Państwowych celem zatwierdzenia decyzją zarządczą) z
funkcjonowania stacji leśno-hydrologicznych, jakie zostaną
utworzone w wykonaniu postanowień Części II niniejszego
zarządzenia; sprawozdanie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, powinno uwzględniać w szczególności wnioski, uwagi
i postulaty dotyczące spraw, jakie należy wziąć pod uwagę przy
szczegółowym projektowaniu działań ukierunkowanych na
utworzenie docelowej sieci leśno-hydrologicznej w LP.
2. Na komórkę organizacyjną DGLP właściwą ds. gospodarki
leśnej nakłada się obowiązek sporządzenia i przedłożenia
Dyrektorowi Generalnemu Lasów Państwowych (celem
zatwierdzenia decyzją zarządczą) projektu raportu zawierającego m.in. zbiorczą ocenę funkcjonowania sieci leśno-hydrologicznej; raport, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym,
powinien w szczególności zawierać wnioski, uwagi i postulaty
dotyczące:
1) ewentualnej potrzeby rozbudowy sieci leśno-hydrologicznej o
dodatkowe SLH, a także przebudowy (modernizacji) stacji
istniejących, w tym w aspekcie wymiany przyrządów pomiarowych na przyrządy nowej generacji o mniejszej awaryjności;
2) sposobu dotychczasowego wykorzystania informacji gromadzonych w ramach Portalu HYDRO-METEO;
3) dalszej integracji sieci leśno-hydrologicznej z innymi miejscami w LP prowadzenia działań monitoringowych;
4) potrzeby udoskonalenia wymiany danych hydrometeorologicznych między LP a innymi podmiotami, w szczególności
Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
Część VI
Tworzenie sieci monitoringu leśno-hydrologicznego
a przepisy prawa budowlanego i geologicznego
oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego
§ 11
Biorąc pod uwagę dotychczasowe studia analityczne wykonane
w Lasach Państwowych na temat urządzeń nieruchomych, w tym
obiektów budowlanych i urządzeń gruntowych, należy wstępnie
przyjmować, że:
1) instalowanie przyrządów pomiarowych w ramach SLH nie
jest przejawem działań podlegających przepisom prawa
budowlanego, albowiem:
a) wydzielenie leśne nie jest obiektem budowlanym,
b) w następstwie ww. działań nie powstaje obiekt małej architektury, lecz obszar funkcjonalny w ramach istniejącego
wydzielenia leśnego, obejmujący wytwory nie wytworzone
(jak na to wstępnie wskazuje analiza stosownego rozporządzenia unijnego) z wyrobów budowlanych,
c) wytwory, o których mowa w lit. b, byłyby urządzeniami
budowlanymi, gdyby były instalowane w ramach obiektu
budowlanego (a, co podniesiono powyżej, wydzielenie
leśne nie jest obiektem budowlanym),
d) można byłoby snuć rozważania, czy wytwory, o których
mowa w lit. b, są samoistnymi obiektami budowlanymi,
gdyby z ich instalowaniem wiązała się potrzeba co najmniej
wylania ławy fundamentowej;
2) w zależności od szczegółowych rozwiązań za samoistnie
obiekty małej architektury (lub tymczasowe obiekty budowlane) mogą być hipotetycznie uznane wyżej wymienione:
a) przegrodzenia SLH,
b) tablice informacyjne,
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c) standardowe stacje meteorologiczne,
d) miejsca z urządzeniami do pomiaru stanu i przepływu
wody,
e) obiekty liniowe ww. infrastruktury przesyłowej.
§ 12
1. Mając na względzie okoliczność, iż tworzenie sieci leśno-hydrologicznej wiąże się nie tylko z koniecznością osadzenia działań
w tym zakresie na gruncie prawa budowlanego, lecz również
choćby na gruncie prawa geologicznego – na komórkę organizacyjną Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych właściwą
ds. gospodarki leśnej nakłada się obowiązek przygotowania we
współpracy z Wydziałem Legislacji DGLP kolejnego pisma do
Ministra Środowiska o zajęcie stanowiska potwierdzającego
nasze diagnozy, iż przy tworzeniu tej sieci przepisy prawa
budowlanego oraz geologicznego nie mają praktycznego zastosowania. Załącznikiem do tego pisma powinny być wyżej wymienione studia analityczne.
2. Jeżeli w wykonaniu postanowienia pkt 1 i innych działań wyjaśniających i interpretacyjnych, jakie okażą się konieczne,
rozstrzygnięty zostanie problem związku zachodzącego między
tworzeniem sieci leśno-hydrologicznej a potrzebą respektowania przepisów prawa budowlanego, geologicznego i innych
przepisów prawa powszechnie obowiązującego – komórka
organizacyjna Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych
właściwa ds. gospodarki leśnej opracuje projekt odrębnej decyzji
zarządczej Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, zawierającej wytyczne dla jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych w przedmiotowej sprawie.
Część VII
System finansowania tworzenia, utrzymania
oraz wykorzystywania sieci leśno-hydrologicznej
§ 13
1. Tworzenie sieci leśno-hydrologicznej uznaje się za wspólne
przedsięwzięcie jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych poza gospodarką leśną (mieszczące się w ramach miękkiej działalności rozwojowej Lasów Państwowych oraz działalności rozwojowej sensu stricto).
2. Ustala się następujące źródła finansowania tworzenia sieci
leśno-hydrologicznej:
1) fundusz leśny,
2) wpłaty dokonywane w wykonaniu art. 53 ust. 1 ustawy o
lasach.
3. Ustala się, że przy tworzeniu sieci leśno-hydrologicznej środki
związane z funduszem leśnym będą przeznaczane na:
1) finansowanie zakupu przez nadleśnictwa przyrządów i urządzeń wchodzących w skład SLH, a także urządzeń towarzyszących SLH;
2) nabywanie materiałów i przedmiotów krótkotrwałego użytku
przez nadleśnictwa, jeżeli w sposób bezpośredni służą
tworzeniu sieci SLH;
3) wynagradzanie przez nadleśnictwa usługodawców zewnętrznych, jeżeli usługi obce są zamawiane bezpośrednio na
potrzeby tworzenia sieci leśno-hydrologicznej;
4) wynagradzanie Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych oraz Zakładu Informatyki Lasów Państwowych za działania na rzecz tworzenia sieci leśno-hydrologicznej.
4. Ustala się, że wszelkie usługi wewnątrzinstytucjonalne nadleśnictw świadczone na rzecz tworzenia sieci leśno-hydrologicznej,
niepolegające na:
1) finansowaniu nakładów, o których mowa ust. 3 pkt 1;
2) nabywaniu materiałów i przedmiotów, o których mowa w ust. 3
pkt 2,
oraz
3) wynagradzaniu usługodawców, o których mowa w ust. 3 pkt 3,
w szczególności koszty zasobów pracy, zużywanych przez
nadleśnictwa na rzecz tworzenia sieci leśno-hydrologicznej
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w nadleśnictwach, nie powinny podlegać rozrachunkom
przedmiotowym w ciężar funduszu leśnego, lecz powinny
kreować podmiotową dopłatę netto do poszczególnych
nadleśnictw, dokonywaną z użyciem środków związanych z
funduszem leśnym lub podmiotową wpłatę netto nadleśnictw
na rachunek bankowy związany z funduszem leśnym (co
oznacza, że należność dla nadleśnictw z tytułu usług wewnątrzinstytucjonalnych na rzecz tworzenia sieci leśno-hydrologicznej
będzie uwzględniona w wyżej wymienionej dopłacie netto lub
wpłacie netto).
5. Ustala się, że wszelkie koszty ponoszone przez regionalne
dyrekcje Lasów Państwowych oraz przez Dyrekcję Generalną
Lasów Państwowych w związku z tworzeniem sieci leśno-hydrologicznej powinny być pokrywane z wpłat, o których mowa w art. 53
ust. 1 ustawy o lasach.
§ 14
Ustala się, że koszty utrzymywania i wykorzystywania sieci
leśno-hydrologicznej, polegającego na pobieraniu informacji,
gromadzonych w ramach Portalu HYDRO-METEO, należy traktować jako koszty działalności pomocniczej na rzecz różnych przejawów innej działalności pomocniczej lub różnych przejawów
działalności bezpośrednio wytwórczej prowadzonej w jednostkach
organizacyjnych Lasów Państwowych.
§ 15
1. Ogół kosztów utrzymania sieci leśno-hydrologicznej powinien
być ewidencjonowany w Zakładzie Informatyki Lasów Państwowych (tj. w jednostce odpowiedzialnej za utrzymywanie w sprawności funkcjonalnej Portalu HYDRO-METEO).
2. Koszty utrzymywania sieci leśno-hydrologicznej ponoszone
przez nadleśnictwa powinny być traktowane jako koszty usług
wewnątrzinstytucjonalnych na rzecz ZILP; nadleśnictwa te
powinny obciążać ZILP fakturami.
3. Zakład Informatyki Lasów Państwowych powinien obciążać
fakturami poszczególne jednostki organizacyjne Lasów
Państwowych z tytułu kosztów utrzymywania na ich rzecz sieci
leśno-hydrologicznej, proporcjonalnie do czasu korzystania
przez te jednostki z Portalu HYDRO-METEO.
§ 16
Koszty utrzymywania przez ZILP Portalu HYDRO-METEO na
potrzeby projektów, o których mowa w § 2 pkt 2, jak również koszty
analiz, o których mowa w § 9 pkt 2, należy traktować jako kwalifikowane koszty działalności pomocniczej CILP na rzecz kształtowania
małej retencji w lasach (jest to koszt działalności rozliczającej
środki pomocowe uzyskane przez Lasy Państwowe na kształtowanie ww. retencji wodnej).
Cześć VIII
Podział obowiązków w tworzeniu i utrzymywaniu sieci
monitoringu leśno-hydrologicznego
(działania dotychczas niewymienione i niezidentyfikowane
pod względem jednostek organizacyjnych
Lasów Państwowych)
§ 17
1. W uzupełnieniu obowiązków ciążących (w świetle postanowień
Części II–VII niniejszego zarządzenia) na poszczególnych
jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych w związku z
tworzeniem, utrzymywaniem i wykorzystywaniem sieci leśno-hydrologicznej, ustala się dodatkowo, co następuje:
1) proces zamówieniowy dotyczący przyrządów (urządzeń) i
wyposażenia stacji leśno-hydrologicznych będzie przeprowadzony przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych
(komórkę organizacyjną właściwą ds. zamówień publicznych
działającą we współpracy z komórką organizacyjną Dyrekcji
Generalnej Lasów Państwowych właściwą ds. gospodarki
leśnej);
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2) umowy na zakup przyrządów i wyposażenia stacji leśno-hydrologicznych będą zawierane przez poszczególne nadleśnictwa pod nadzorem właściwych terytorialnie dyrektorów
regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych;
3) utworzenie, w tym prawidłowe oznakowanie i właściwe
zabezpieczenie,
stacji leśno-hydrologicznych będzie
obowiązkiem nadleśniczych, działających pod nadzorem
dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych;
4) całokształt spraw związanych z utworzeniem Portalu
HYDRO-METEO stanowi obowiązek ZILP (przy nadzorującej
funkcji komórki organizacyjnej DGLP właściwej ds. informatyki oraz komórki organizacyjnej DGLP właściwej ds. gospodarki leśnej);
5) utrzymywanie sieci leśno-hydrologicznej w terenie stanowi
obowiązek nadleśnictw, przy czym powinno składać się na
to:
a) okresowe sprawdzenie stanu zachowania urządzeń na
gruncie – minimum raz w miesiącu,
b) sczytywanie danych pomiarowych z rejestratorów w przypadku urządzeń nie transmitujących danych pomiarowych
– minimum raz na 3 miesiące,
c) wymiana baterii lub akumulatorów zasilających rejestratory i sprzęt pomiarowy na stacjach badawczych – wykonywane w zależności od zaleceń producenta,
d) wymiana zużytych baterii i ładowanie wyczerpanych
akumulatorów,
e) okresowe czyszczenie i konserwacja urządzeń pomiarowych wymagających tego typu zabiegów,
f) inne działania związane z dbałością o sprzęt, zachowanie
ładu i porządku na powierzchni stacji hydrologicznej.

§ 19
Przy projektowaniu decyzji, o której mowa w § 6, komórka organizacyjna DGLP właściwa ds. gospodarki leśnej uwzględni w niej
szczegółową kartę obowiązków ciążących na poszczególnych
jednostkach organizacyjnych LP, a w ramach DGLP na poszczególnych komórkach organizacyjnych.
§ 20
1. Tworzenie w LP sieci leśno-hydrologicznej uznaje się za kolejny
projekt rozwojowy w Lasach Państwowych.
2. Naczelnika komórki organizacyjnej DGLP właściwej ds. gospodarki leśnej zobowiązuje się do zaprojektowania decyzji zarządczej Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych ustalającej
pracownika DGLP do objęcia funkcji tzw. kierownika ww. projektu
rozwojowego
§ 21
Ustala się, że aktualizacja, konkretyzacja i nowelizacja niniejszego zarządzenia będzie mogła następować w formie notatek
służbowych zatwierdzanych przez Dyrektora Generalnego Lasów
Państwowych.
§ 22
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Część IX
Postanowienia końcowe
§ 18
Głównego Księgowego Lasów Państwowych oraz komórkę
organizacyjną DGLP właściwą ds. księgowości zobowiązuje się do
opracowania projektu decyzji zarządczej, zawierającej mapę księgowań zjawisk związanych z tworzeniem, utrzymywaniem i wykorzystywaniem sieci leśno-hydrologicznej. W decyzji, o której mowa
w zdaniu poprzedzającym, należy uwzględnić problematykę
rodzaju dowodów rozliczeniowych (faktura, nota księgowa) oraz
problematykę dokumentowania zdarzeń.
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ZARZĄDZENIE NR 35
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 10 października 2017 r.
w sprawie stanowiska pracy brakarza regionalnego w regionalnych dyrekcjach
Lasów Państwowych oraz doskonalenia zawodowego pracowników
tworzących służbę brakarską w Lasach Państwowych
ZD.7603.3.2017
Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.
o lasach1, w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa
Leśnego Lasy Państwowe2 (zwanego dalej Statutem) – w wykonaniu zadania Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, określonego m.in. w art. 33 ust. 3 pkt 1a3 ustawy o lasach, a także § 8 ust. 1
pkt 24, pkt 35, pkt 46 i pkt 57, ust. 2 pkt 68 i 79 ww. Statutu Państwowego
Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe – mając na względzie, że:
1) zgodnie z § 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
6 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym
Lasy Państwowe (Dz. U. 1994 Nr 134 poz. 692) – działalność
Lasów Państwowych i jednostek organizacyjnych Lasów
Państwowych powinna być prowadzona na podstawie
rachunku ekonomicznego;
2) podstawowym obowiązkiem regionalnych dyrekcji Lasów
Państwowych powinno być prowadzenie działalności pomocniczej na rzecz dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów w
wypełnianiu przez nich funkcji wspomagania Dyrektora
Generalnego Lasów Państwowych w realizacji obowiązku
kierowania Lasami Państwowymi;
3) dyrektorzy regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych wspomaganie to powinni wykonywać m.in. poprzez:
a) kierowanie regionalnymi dyrekcjami LP w trakcie prowadzenia w tych jednostkach działalności kontrolingowej
oraz innej działalnością analitycznej, a także nadzorczej
i kontrolnej dotyczącej funkcjonowania nadleśnictw, w tym
w zakresie użytkowania głównego lasu,
b) kierowanie LP poprzez stanowienie decyzji i zarządzeń
mających za przedmiot zapewnienie funkcjonowania
nadleśnictw w sposób należycie zorganizowany, zaplanowany i skoordynowany, w tym w zakresie użytkowania
głównego lasu,
c) doprowadzenie do świadczenie wszelkich potrzebnych
usług na rzecz nadleśnictw –
– zarządzam, co następuje:

zacji regulaminu organizacyjnego regionalnej dyrekcji Lasów
Państwowych, polegającej na:
1) wykreowaniu stanowiska pracy brakarza regionalnego,
2) organizacyjnym usytuowaniu oraz ustaleniu sposobu funkcjonowania w regionalnych dyrekcjach Lasów Państwowych
stanowiska pracy brakarza regionalnego i wymagań formalnych, stawianych pracownikom wypełniającym funkcję
(zajmującym stanowisko) brakarza regionalnego – stosownie
do wytycznych zawartych w załączniku nr 1 do niniejszego
zarządzenia.
2. Zobowiązuje się dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów
Państwowych do przekazania Dyrektorowi Generalnemu Lasów
Państwowych projektu nowelizacji regulaminu, o której mowa w
ust. 1, do zatwierdzenia w ramach nadzoru.

§1
1. Zobowiązuje się dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów
Państwowych do doprowadzenia do zaprojektowania noweli-
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§2
Wprowadza się do stosowania w Lasach Państwowych
„Ramowe wytyczne dotyczące kursów brakarskich”, stanowiące
załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§3
Z dniem 1 stycznia 2018 r. traci moc Zarządzenie nr 73 Dyrektora
Generalnego Lasów Państwowych z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie zasad organizacji i działania pracowników nadzoru gospodarki
drewnem oraz organizacji kursów brakarskich w jednostkach organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe,
przy czym pracownicy jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, którzy w wykonaniu tego zarządzenia lub w wykonaniu innych
postanowień uzyskali uprawnienie do legitymowania się umiejętnościami o danej klasie brakarskiej, uprawnienie to zachowują.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą
obowiązującą od 1 stycznia 2018 r.

Art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 788) stanowi, że „Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy
dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych”.
Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z
dnia 18 maja 1994 r.; w § 6 Statut stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do ustawy, a także innych
przepisów prawnych, Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.
Art. 33 ust. 3 pkt 1a ustawy o lasach stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych inicjuje, koordynuje oraz nadzoruje działalność dyrektorów regionalnych
dyrekcji Lasów Państwowych oraz kierowników innych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych o zasięgu krajowym.
§ 8 ust. 1 pkt 2 Statutu stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych ustala ramowy regulamin organizacyjny jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych
z wyłączeniem zakładów.
§ ust. 1 pkt. 3 Statutu stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych kształtuje strukturę zatrudnienia w Lasach Państwowych.
§ 8 ust. 1 pkt 4 Statutu stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych ustala zasady sporządzania i realizacji planów gospodarczo-finansowych Lasów
Państwowych.
§ 8 ust. 1 pkt 5 Statutu stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych ustala system sprzedaży przez Lasy Państwowe drewna i innych produktów i usług.
§ 8 ust. 2 pkt 6 Statutu stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych inicjuje i koordynuje działania w zakresie podwyższania kwalifikacji pracowników Lasów
Państwowych.
§ 8 ust. 2 pkt 7 Statutu stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych prowadzi działania zmierzające do stałego podnoszenia bezpieczeństwa i higieny pracy
w Lasów Państwowych.
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Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 35
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
z dnia 10 października 2017 r.
WYTYCZNE
co do organizacyjnego usytuowania oraz sposobu funkcjonowania
w regionalnych dyrekcjach Lasów Państwowych stanowiska pracy brakarza regionalnego,
a także co do wymagań formalnych, stawianych pracownikom wypełniającym funkcję
(zajmującym stanowisko) brakarza regionalnego
1. Usytuowanie organizacyjne stanowiska pracy brakarza
regionalnego oraz jego obsada:
1) w regulaminie organizacyjnym poszczególnych regionalnych
dyrekcji Lasów Państwowych należy wykreować stanowisko
pracy brakarza regionalnego;
2) stanowisko pracy brakarza regionalnego należy usytuować w
ramach komórki organizacyjnej regionalnej dyrekcji Lasów
Państwowych właściwej do spraw użytkowania głównego lasu lub/i
obrotu drewnem. Wyklucza się postulowane przez niektórych
dyrektorów regionalnych Lasów Państwowych odmienne usytuowanie stanowiska pracy brakarza regionalnego, albowiem naruszałoby to podstawowe zasady przejrzystości organizacyjno-zadaniowej funkcjonowania jednostek organizacyjnych jako takich;
3) obsada stanowiska pracy brakarza regionalnego może być
jednoosobowa lub wieloosobowa – stosownie do decyzji zarządczej dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych, przy
stanowieniu której dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych powinien wziąć pod uwagę: (1) liczbę nadleśnictw funkcjonujących w zasięgu danej regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych, (2) poziom pozyskania drewna w regionalnej dyrekcji LP,
(3) strukturę drzewostanów, wyznaczającą stopnień złożoność
sortymentów drewna pozyskiwanych w danej regionalnej
dyrekcji Lasów Państwowych, (4) liczbę oraz wolumen drewna
podlegający manipulacji lub innym działaniom prowadzonym
przez zakłady LP o zasięgu regionalnym;
4) decyzja zarządcza, o której mowa w pkt 3, powinna być przekazana wraz z uzasadnieniem do wiadomości Dyrektorowi Generalnemu Lasów Państwowych celem jej oceny z uwzględnieniem
§ 7 Statutu Lasów Państwowych;
5) pracownik (pracownicy) zajmujący stanowisko pracy brakarza
regionalnego powinien być bezpośrednio podporządkowany
(powinni bezpośrednio podlegać) służbowo osobie kierownika
komórki organizacyjnej właściwej do spraw użytkowania głównego lasu lub/i obrotu drewnem – odbierając od niej polecenia i
rozliczając się przed nią z wykonania zadań;
6) dopuszcza się nadawanie jednemu z pracowników wypełniającemu funkcję brakarza regionalnego statusu koordynatora;
7) w przypadku wykreowania w regulaminie organizacyjnym danej
regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych wieloosobowego
stanowiska pracy brakarza regionalnego – należy w ślad za tym
ustalić w tymże regulaminie tzw. obwody nadzoru brakarskiego,
przy czym jeden taki obwód powinien pokrywać się z zasięgiem
terytorialnym określonej liczby nadleśnictw, funkcjonujących w
ramach tejże dyrekcji;
8) jeden obwód nadzoru brakarskiego powinien być zadaniowo
przyporządkowany jednemu pracownikowi zajmującemu stanowisko pracy brakarza regionalnego.
2. Wymagania formalne, jakie powinien spełniać pracownik
pełniący funkcję brakarza regionalnego:
1) w regulaminie organizacyjnym regionalnej dyrekcji należy
zawrzeć następujące wymagania stawiane pracownikom
mogącym wypełniać funkcję brakarza regionalnego:
a) co do zasady funkcję brakarza regionalnego może pełnić
osoba legitymująca się umiejętnościami brakarskimi, odpoBILP 11/2017

wiadającymi co najmniej tzw. I klasie brakarskiej, przy czym
respektuje się uzyskanie takich umiejętności w wykonaniu
postanowień aktów ogólnego zarządu dotychczas obowiązujących w Lasach Państwowych,
b) jeżeli w dacie wejścia w życie zarządzenia, którego częścią
składową jest niniejszy załącznik, określeni pracownicy
wykonywali de facto zadania przypisane (w rozumieniu tegoż
zarządzenia) do stanowiska pracy brakarza regionalnego, a
nie legitymują się umiejętnościami, o których mowa w lit. a,
będą oni mogli nadal pełnić tę funkcję pod warunkiem
złożenia do akt personalnych oświadczenia, zawierającego
zobowiązanie, iż w ciągu okresu dwóch lat, licząc od
1 stycznia 2018 r., zdobędą zaświadczenie o posiadaniu
umiejętności brakarskich, odpowiadających co najmniej
tzw. I klasie brakarskiej,
c) jeżeli w danej regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych
wystąpi z dniem 1 stycznia 2018 r. brak możliwości zatrudnienia na stanowisku pracy brakarza regionalnego pracowników o wymaganych umiejętnościach – pełnienie funkcji
brakarza regionalnego może zostać powierzone innym
pracownikom pod warunkiem złożenia przez nich do akt
personalnych oświadczenia, że w ciągu okresu trzech lat,
licząc od 1 stycznia 2018 r., uzyskają ww. wymagane umiejętności brakarskie,
d) w szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor Generalny Lasów Państwowych będzie mógł podjąć decyzję
zarządczą przedłużającą okres, o którym mowa w pkt b oraz c;
2) w regulaminie organizacyjnym poszczególnych regionalnych
dyrekcji Lasów Państwowych należy zawrzeć zastrzeżenie, że
nabywanie umiejętności brakarskich, o których mowa w pkt
2.1.2. oraz 2.1.3., powinno następować w ramach kursów
brakarskich, stanowiących przedmiot załącznika nr 2 do wyżej
wymienionego zarządzenia (pod warunkiem zdania egzaminu i
uzyskania przez kursanta liczby punktów z zajęć teoretycznych
i praktycznych, ustalonych w regulaminie organizacyjnym
kursu).
3. Zakres obowiązków ciążących na stanowisku
brakarza regionalnego i sposób ich wypełniania:

pracy

1) w regulaminie organizacyjnym regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych należy utrwalić, że stanowisko pracy brakarza regionalnego
ma wykonywać działania pomocnicze na rzecz dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych jako organu obowiązanego do:
a) ustalania na drodze działalności kontrolingowej, innej działalności analitycznej oraz nadzorczej, czy użytkowanie główne
w nadleśnictwach przebiega w sposób prawidłowy z punktu
widzenia obowiązujących w LP zasad, norm i warunków
technicznych, w szczególności zaś, czy w zgodzie z kryteriami legalności, gospodarności, celowości oraz rzetelności
odbywa się:
– wyróbka drewna (podział surowca drzewnego na klasy
jakościowo-wymiarowe),
– odbiórka drewna,
– koncentrowanie drewna w stosy, mygły i inne formy grupowania,
– konserwowanie surowca drzewnego,
– wydawanie surowca drzewnego nabywcom,
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b) ustalania na drodze działalności kontrolingowej, innej działalności analitycznej oraz nadzorczej, czy w zakładach o
zasięgu regionalnym w sposób zgodny z kryteriami legalności, gospodarności, celowości oraz rzetelności odbywa się
przyjmowanie surowca drzewnego na stan magazynowy,
jego składowanie, konserwowanie lub/oraz manipulowanie,
lub/oraz przetwarzanie oraz wywóz do nabywców, w tym w
postaci wyrobów z drewna;
2) w regulaminie organizacyjnym regionalnej dyrekcji Lasów
Państwowych należy ponadto utrwalić, że stanowisko pracy
brakarza regionalnego wykonuje działania pomocnicze na rzecz
dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych poprzez opracowywanie projektów decyzji zarządczych mających na celu:
a) usunięcie ewentualnych nieprawidłowości:
– w użytkowaniu głównym, ustalonych w wyniku ww. działalności kontrolingowej (innej działalności analitycznej) oraz
w trakcie kontroli funkcjonalnych prowadzonych w ramach
ww. działalności nadzorczej,
– w gospodarowaniu surowcem drzewnym w zakładach LP
o zasięgu regionalnym;
b) zapewnienie prowadzenia użytkowania głównego lasu w
nadleśnictwach oraz gospodarowania surowcem drzewnym
w zakładach o zasięgu regionalnym w sposób należycie
zaplanowany i skoordynowany;
3) w regulaminie organizacyjnym regionalnej dyrekcji Lasów
Państwowych należy również utrwalić, że stanowisko pracy
brakarza regionalnego imieniem dyrektora regionalnej dyrekcji
Lasów Państwowych wykonuje działania usługowe, w tym
doradcze i instruktażowe:
a) na rzecz nadleśnictw, jeżeli jest ona związana z:
– problematyką wyróbki (sortymentacji), grupowania surowca
drzewnego w stosy, mygły lub inne formy koncentrowania
oraz odbiórki i wydawania surowca drzewnego,
– ochroną mienia Skarbu Państwa w ramach reklamowania
surowca drzewnego przez nabywców,
b) na rzecz zakładów o zasięgu regionalnym, jeżeli wiąże się
ona z problematyką gospodarowania surowcem drzewnym
przez te zakłady, nie wyłączając procedur reklamacyjnych;
4) w regulaminie organizacyjnym regionalnej dyrekcji Lasów
Państwowych należy przewidzieć wspomaganie przez stanowisko pracy brakarza regionalnego dyrektora regionalnej
dyrekcji Lasów Państwowych przy wypełnianiu jego obowiązków:
a) ustalonych w zarządzeniu dotyczącym sprzedaży surowca
drzewnego w Lasach Państwowych w odniesieniu do aukcji i
submisji drewna cennego,
b) w zakresie usług na rzecz Dyrekcji Generalnej Lasów
Państwowych, dotyczących:

– doskonalenia zasobów pracy w Lasach Państwowych w
drodze szkoleń w zakresie zasad użytkowania głównego
w LP, a także w ramach kursów brakarskich,
– wprowadzania do praktyki gospodarczej nowych rozwiązań
technologicznych i technicznych związanych z użytkowaniem głównym w Lasach Państwowych,
– formułowania postulatów co do kierunków dalszej profesjonalizacji użytkowania głównego w Lasach Państwowych,
– wspomagania działań prowadzonych przez Zespół Weryfikacji Terenowej Zjawisk i Procesów Związanych z Przerobem Drewna – na warunkach każdorazowo operacyjnie
uzgadnianych z dyrektorem regionalnej dyrekcji Lasów
Państwowych;
5) w regulaminie organizacyjnym regionalnej dyrekcji Lasów
Państwowych należy zastrzec możliwość nakładania na stanowisko pracy brakarza regionalnego innych obowiązków, wiążących się z użytkowaniem głównym lasu i obrotem surowca
drzewnego;
6) w regulaminie organizacyjnym regionalnej dyrekcji Lasów
Państwowych należy ustalić następujący sposób wypełniania
obowiązków przez stanowisko pracy brakarza regionalnego:
a) podstawą działania stanowiska pracy brakarza regionalnego
powinien być roczny plan pracy, zatwierdzany decyzją
zarządczą dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych,
b) głównymi formami działania stanowiska pracy brakarza
regionalnego powinny być:
– kameralne prace analityczne wykonywane w ramach
kontrolingu z wykorzystaniem wiedzy dostępnej w bazie
danych Systemu Informatycznego Lasów Państwowych,
zmierzające do generowania różnych raportów kontrolingowych, wskazujących na prawdopodobne nieprawidłowości
w użytkowaniu głównym lasu, wymagające odpowiednio
doradztwa, instruktażu lub kontroli funkcjonalnej,
– wideokonferencyjne spotkania osób pełniących funkcje
brakarza regionalnego z pracownikami wybranych nadleśnictw dla udzielania porad i instruktażu na odległość,
– wyjazdy delegacyjne osób pełniących funkcje brakarza
regionalnego na teren obwodu nadzoru brakarskiego w
celu udzielenia in situ porad, instruktażu lub przeprowadzenia kontroli funkcjonalnej,
– wideokonferencyjny lub bezpośredni udział osób pełniących funkcje brakarza regionalnego w naradach gospodarczych i spotkaniach operacyjnych o tematyce dotyczącej
użytkowania głównego lasu,
– prace kameralne polegające w szczególności na projektowaniu decyzji zarządczych dyrektora regionalnego Lasów
Państwowych.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 35
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
z dnia 10 października 2017 r.
RAMOWE WYTYCZNE
dotyczące kursów brakarskich
A. Uwagi wstępne
1. Ustala się, że stały element szkoleń pracowniczych prowadzonych w Lasach Państwowych stanowią kursy brakarskie – z
następującą ich funkcją celu:
1) utworzenie w Lasach Państwowych i utrzymywanie odpowiednio licznej oraz w należytej strukturze quasi-służby
brakarskiej, obejmującej stanowiska pracy w nadleśnictwach,
zakładach Lasów Państwowych, regionalnych dyrekcjach
Lasów Państwowych oraz w Dyrekcji Generalnej Lasów
Państwowych, zajmowane przez pracowników legitymujących się oznaczonymi co do klasy brakarskiej:
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a) umiejętnościami w zakresie ustalania wad surowca drzewnego, jego najbardziej racjonalnej klasyfikacji sortymentowej, konserwacji oraz prawidłowej, uwzględniającej
wymogi ergonomii i bhp, koncentracji sztuk drewna w
mygły, stosy i inne formy grupowania,
b) wiedzą o:
– systemach klasyfikacyjnych surowca drzewnego,
– normach oraz warunkach technicznych odnoszących się
do surowca drzewnego,
– zasadach, technikach i technologiach dotyczącą użytkowania głównego lasu,
– systemie sprzedaży drewna w Lasach Państwowych,
BILP 11/2017

– innej wiedzy fachowej, związanej z użytkowaniem
głównym lasu i obrotem drewna;
2) systematyczne doskonalenie zasobów pracy pod względem
umiejętności i wiedzy, o których mowa w pkt1 lit. a oraz b.
B. Klasy brakarskie
2. Ustala się cztery klasy brakarskie stanowiące o profesjonalności
pracownika z punktu widzenia posiadanych umiejętności i
wiedzy, o których mowa w ust. 1 pkt 1 (tj. z punktu widzenia
umiejętności brakarskich):
1) klasę instruktorską,
2) I klasę brakarską,
3) II klasę brakarską,
4) III klasę brakarską (najniższą).
3. Z zastrzeżeniem ust. 4 i 5 – uprawnienie do legitymowania się w
Lasach Państwowych umiejętnościami brakarskimi o określonej
klasie brakarskiej nabywa się w następstwie odbycia z wynikiem
pozytywnym kursu brakarskiego (tj. nie tylko po zaliczeniu kursu
brakarskiego w wyniku egzaminu, lecz również po uzyskaniu
przez kursanta wymaganej dla danej klasy brakarskiej liczby
punktów z zajęć praktycznych i teoretycznych, określonych w
regulaminie kursu), przy czym obowiązuje reguła, zgodnie z
którą:
1) pracownik, rozpoczynający nabywanie umiejętności brakarskich, po odbyciu z wynikiem pozytywnym kursu brakarskiego uzyskuje uprawnienie do legitymowania się
umiejętnościami, określanymi jako umiejętności III klasy
brakarskiej;
2) pracownik legitymujący się umiejętnościami brakarskimi
danej klasy brakarskiej może nabyć uprawnienie do legitymowania się umiejętnościami tylko o jedną klasę brakarską
wyższymi – i to po:
a) co najmniej dwuletnim okresie funkcjonowania z wykorzystaniem umiejętności brakarskich danej (niższej) klasy
brakarskiej,
b) uzyskaniu od pracodawcy rekomendacji co do zasadności
podniesienia swoich umiejętności brakarskich,
c) odbyciu z wynikiem pozytywnym kursu brakarskiego
uprawniającego do legitymowania się umiejętnościami
brakarskimi o wyższej klasie brakarskiej w stosunku do
umiejętności aktualnie posiadanych.
4. Niezależenie od postanowień ust. 3 pkt 2 lit. a–c, nabycie uprawnień do legitymowania się umiejętnościami brakarskimi klasy
instruktorskiej wymaga:
1) wykazania, że pracownik zabiegający o nabycie prawa do
legitymowania się umiejętnościami brakarskimi klasy instruktorskiej (kandydat) samodzielnie prowadził zajęcia (polegające np. na samodzielnym dokonywaniu instruktażu dla
kursantów) w ramach co najmniej dwóch kursów brakarskich
(co powinno nastąpić poprzez przedłożenie potwierdzonego
za zgodność z oryginałem odpisu lub kopii dokumentacji
zawierającej program kursów oraz listy osób prowadzących
zajęcie w ich trakcie);
2) przedłożenia opinii kierownika wyżej wymienionych kursów
zawierającej pozytywną ocenę kandydata jako prowadzącego zajęcia dla kursantów (a w przypadku, gdy kandydat
sam wypełniał funkcję kierownika kursu brakarskiego – pozytywną opinię osoby legitymującej się umiejętnościami brakarskimi klasy instruktorskiej zasiadającej w komisji
egzaminacyjnej w ramach danego kursu brakarskiego).
5. Z posiadaniem uprawnień do legitymowania się umiejętnościami
brakarskimi stopnia pierwszego wiąże się prawo do prowadzenia samodzielnie zajęć (w tym prawo do samodzielnego
prowadzenia instruktażu) w ramach kursów brakarskich dla
kursantów ubiegających się o uzyskanie prawa do legitymowania się umiejętnościami brakarskimi II lub III klasy brakarskiej.
6. Z posiadaniem uprawnień do legitymowania się umiejętnościami
brakarskimi klasy instruktorskiej wiąże się prawo do prowaBILP 11/2017

dzenia samodzielnie zajęć (w tym prawo do samodzielnego
prowadzenia instruktażu) w ramach kursów brakarskich dla
kursantów ubiegających się o uzyskanie prawa do legitymowania się umiejętnościami brakarskimi wszystkich klas brakarskich.
C. Sposób prowadzenia kursów brakarskich
7. Komórka organizacyjna Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych właściwa w sprawach użytkowania lasu we współpracy z
komórką organizacyjną Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych właściwą ds. pracowniczych oraz Ośrodkiem Rozwojowo-Wdrożeniowym Lasów Państwowych w Bedoniu, korzystając z
doradztwa pracowników zaliczanych do quasi-służby brakarskiej, przygotowuje oraz systematycznie doskonali projekty
regulaminów organizacyjnych kursów brakarskich – odrębnie
dla kursantów mających podlegać szkoleniu w celu uzyskania
przez nich prawa do legitymowania się umiejętnościami brakarskimi klasy instruktorskiej i I klasy brakarskiej oraz II klasy
brakarskiej i III klasy brakarskiej. Projekty regulaminów, o których
mowa w zdaniu poprzedzającym, powinny:
1) przewidywać minimum 70 godzin zajęć z podziałem na
zajęcia teoretyczne i praktyczne (z zastrzeżeniem, że zajęcia
praktyczne w trakcie kursów brakarskich skutkujących nadawaniem uprawnień do legitymowania się umiejętnościami
brakarskimi klasy instruktorskiej oraz I klasy brakarskiej
mogą prowadzić wyłącznie czynne zawodowo osoby legitymowane umiejętnościami brakarskimi klasy instruktorskiej);
2) ustalać:
a) szczegółową formę prowadzenia kursu,
b) prawa i obowiązki kursantów,
c) prawa i obowiązki jednostki organizacyjnej prowadzącej
kurs,
d) szczegółowe warunki ukończenia kursu, w tym zwłaszcza
obowiązek poddania się kursantów egzaminowi,
e) sposób wyłaniania komisji egzaminacyjnej oraz scenariusz
ww. egzaminu (z zastrzeżeniem, że funkcję przewodniczącego komisji egzaminacyjnej może pełnić wyłącznie
czynna zawodowo osoba legitymująca się umiejętnościami
brakarskimi klasy instruktorskiej),
f) wzór zaświadczenia potwierdzającego nabycie przez
kursanta uprawnień do legitymowania się umiejętnościami
brakarskimi danej klasy brakarskiej,
g) obieg zaświadczenia, o którym mowa w lit. f.
8. Projekty regulaminów, o których mowa w ust. 7, zatwierdza w
drodze decyzji zarządczej Dyrektor Generalny Lasów Państwowych. Regulaminy kursów brakarskich obowiązujące w dacie
wejścia w życie zarządzenia, którego częścią składową jest
niniejszy załącznik, zachowują moc do czasu zastąpienia regulaminami, o których mowa w zadaniu poprzedzającym – w
takim zakresie, w jakim nie są sprzeczne z tymże zarządzeniem.
9. Obowiązek planowania, organizowania i przeprowadzania
kursów brakarskich na podstawie ww. regulaminów organizacyjnych, każdorazowo konkretyzowanych w programie kursu,
spoczywa na regionalnych dyrekcjach Lasów Państwowych
oraz na Ośrodku Rozwojowo-Wdrożeniowym Lasów Państwowych w Bedoniu.
10. Regionalne dyrekcje Lasów Państwowych planują, organizują i
przeprowadzają kursy brakarskie uprawniające przeszkolonych
do legitymowania się umiejętnościami brakarskimi II i III klasy
brakarskiej. Dyrektorzy regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych mogą zlecić usługę zorganizowania i przeprowadzenia
kursów brakarskich, o których mowa w zdaniu poprzedzającym,
Ośrodkowi Rozwojowo-Wdrożeniowemu Lasów Państwowych.
11. Z zastrzeżeniem ust. 10, Ośrodek Rozwojowo-Wdrożeniowy
Lasów Państwowych w Bedoniu, działając na zlecenie, z
upoważnienia i pod nadzorem Dyrekcji Generalnej Lasów
Państwowych, planuje, organizuje i przeprowadza kursy brakar-
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skie uprawniające przeszkolonych do legitymowania się umiejętnościami brakarskimi I klasy brakarskiej i klasy instruktorskiej.
12. Dyrektorzy regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych raz do
roku, w ramach planowania finansowo-gospodarczego, przedstawiają Dyrektorowi Generalnemu Lasów Państwowych
umotywowany wniosek co do potrzeb w zakresie skierowania
pracowników nadleśnictw, zakładów o zasięgu regionalnym
oraz biur regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych na kursy
brakarskie. Wzór wniosku w trybie operacyjnym ustala kierownik
komórki organizacyjnej Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych właściwej ds. użytkowania głównego lasu.
13. Kierownik komórki organizacyjnej Dyrekcji Generalnej Lasów
Państwowych właściwej ds. użytkowania głównego lasu,

współpracując z komórką organizacyjną Dyrekcji Generalnej
Lasów Państwowych właściwą w sprawach pracowniczych,
opracowuje i przedkłada Dyrektorowi Generalnemu Lasów
Państwowych projekt decyzji zarządczej zatwierdzającej
wnioski, o których mowa w ust. 12, oraz ustalającej pracowników Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych oraz
zakładów LP do skierowania w danym roku na kursy brakarskie.
14. Osoby, będące pracownikami jednostek organizacyjnych
Lasów Państwowych, prowadzą zajęcia teoretyczne i praktyczne w trakcie kursów brakarskich w ramach swoich
obowiązków służbowych, w tym, w razie takiej potrzeby, na
podstawie poleceń wyjazdu służbowego.

ZARZĄDZENIE NR 36
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 19 października 2017 r.
w sprawie zmiany zarządzeń dotyczących ramowych regulaminów organizacyjnych
jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych
– biura Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych oraz nadleśnictwa:
– Zarządzenia nr 94 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie ramowego regulaminu organizacyjnego
biura Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych (znak: EO-0110-1/2012);
– Zarządzenia nr 90 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 grudnia 2012 r.
w sprawie ramowego regulaminu organizacyjnego nadleśnictwa (EO-014-24/2012)
OR.013.35.2017
Na podstawie art. 33 ust. 11 ustawy z dnia 28 września 1991 r.
o lasach (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 788 z późn. zm.) oraz w związku
ze Statutem Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy
Państwowe § 62 i § 8 ust 1 pkt 43 – w wykonaniu zadania Dyrektora
Generalnego Lasów Państwowych, o którym mowa w art. 33 ust. 3
pkt 1a4 ustawy o lasach, a także załącznikiem nr 1 do zasad zarządzania przedsięwzięciami rozwojowymi – projektami w PGL LP,
stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 40 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 1 września 2016 r. w sprawie
wprowadzenia przejściowych zasad dotyczących realizacji przedsięwzięć rozwojowych, przed opracowaniem dokumentu kompleksowo regulującego działalność rozwojową w Lasach Państwowych
(znak: OS.011.5.1.2016)5 oraz § 1 Zarządzenia nr 35 Dyrektora
Generalnego Lasów Państwowych z dnia 10 października 2017 r. w
sprawie stanowiska brakarza regionalnego w regionalnych dyrekcjach Lasów Państwowych oraz doskonalenia zawodowego
pracowników tworzących służbę brakarską w Lasach Państwowych
(znak: ZD.7603.3.2017)6, zarządza się, co następuje:

1

2

3
4

5

6

§1
W ramowym regulaminie organizacyjnym biura Regionalnej
Dyrekcji Lasów Państwowych wprowadza się następujące zmiany:
1) dotychczasowe nazwy komórek organizacyjnych, użyte w
różnej formie i przypadkach, zastępuje się odpowiednio
nowymi nazwami:
a) Wydział Gospodarowania Ekosystemami (ZG) zastępuje
się nową nazwą w brzmieniu:
– Wydział Gospodarki Leśnej (ZG),
b) Wydział Ochrony Ekosystemów (ZO) zastępuje się nową
nazwą w brzmieniu:
– Wydział Ochrony Lasu (ZO),
c) Wydział Rozwoju i Innowacji (ZR) zastępuje się nową
nazwą w brzmieniu:
– Wydział Infrastruktury Leśnej (ZI),
d) Zespół/Wydział Informatyki (EI) zastępuje się nową nazwą
w brzmieniu:
– Wydział Informatyki (EI);

Art. 33. 1. ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 788 z późn. zm.) stanowi, że „Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy
pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych”.
Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z
dnia 18 maja 1994 r.; § 6 stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę o lasach oraz przepisy wykonawcze do ustawy, a także innych przepisów prawnych, Dyrektor Generalny LP wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.
§ 8 ust. 1 pkt 4 stanowi, że Dyrektor Generalny LP ustala w szczególności ramowy regulamin organizacyjny jednostek organizacyjnych LP z wyłączeniem zakładów.
Art. 33 ust. 3 pkt 1a stanowi, że Dyrektor Generalny „inicjuje, koordynuje oraz nadzoruje działalność dyrektorów regionalnych dyrekcji LP oraz kierowników innych
jednostek organizacyjnych LP o zasięgu krajowym”.
Załącznik nr 1 do zasad zarządzania przedsięwzięciami rozwojowymi – projektami w PGL LP, stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 40 Dyrektora Generalnego
Lasów Państwowych z dnia 1 września 2016 r., określa zakres zadaniowy oraz wprowadza w strukturę organizacyjną biur RDLP Stanowisko ds. Koordynacji Wdrażania Projektów Rozwojowych.
§ 1 zobowiązuje dyrektorów RDLP do doprowadzenia do zaprojektowania nowelizacji regulaminu organizacyjnego RDLP polegającego na: 1) wykreowaniu stanowiska
pracy brakarza regionalnego, organizacyjnym usytuowaniu oraz ustaleniu sposobu funkcjonowania w RDLP stanowisk pracy brakarza regionalnego i wymagań formalnych stawianych pracownikom wypełniającym funkcję brakarza regionalnego – stosownie do wytycznych zawartych w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
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2) wprowadza się nowe komórki organizacyjne:
a) Stanowisko Pracy Brakarza Regionalnego,
b) Stanowisko ds. Koordynacji Wdrażania Projektów Rozwojowych.
§2
W ramowym regulaminie organizacyjnym biura Regionalnej
Dyrekcji Lasów Państwowych, stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 94 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia
17 grudnia 2012 r. w sprawie ramowego regulaminu organizacyjnego biura Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych (EO-01101/2012), szczegółowo wprowadza się następujące zmiany:
3) w § 2 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych jako
jednostka organizacyjna wykonująca zadania na rzecz
obronności i bezpieczeństwa państwa jest jednostką przewidzianą do militaryzacji.”;
4) w § 6 dodaje się ust 1a w brzmieniu:
„1a. W uzasadnionych przypadkach, na podstawie pisemnej
akceptacji Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych,
może zostać utworzony dodatkowy pion oraz stanowisko
zastępcy ds. rozwoju, na wniosek Dyrektora Regionalnej
Dyrekcji Lasów Państwowych.”;
5) wprowadza się § 8 ust. 3 i 4 w brzmieniu:
„3. Organizacyjne usytuowanie oraz zakres zadaniowy
komórki organizacyjnej pn. Stanowisko Pracy Brakarza
Regionalnego reguluje Zarządzenie nr 35 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 10 października 2017 r.
w sprawie stanowiska brakarza regionalnego w regionalnych
dyrekcjach Lasów Państwowych oraz doskonalenia zawodowego pracowników tworzących służbę brakarską w Lasach
Państwowych (znak: ZD.7603.3.2017).
4. Organizacyjne usytuowanie oraz zakres zadaniowy
komórki organizacyjnej pn. Stanowisko ds. Koordynacji
Wdrażania Projektów Rozwojowych reguluje Zarządzenie nr 40
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 1 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia przejściowych zasad
dotyczących realizacji przedsięwzięć rozwojowych, przed
opracowaniem dokumentu kompleksowo regulującego działalność rozwojową w Lasach Państwowych (znak:
OS.011.5.1.2016).”;
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6) w § 12 dodaje się pkt 14 i 15 w brzmieniu:
„14) Stanowisko Pracy Brakarza Regionalnego realizuje
zadania określone w odrębnym zarządzeniu Dyrektora
Generalnego LP, o którym mowa w § 8 ust. 3;
15) Stanowisko ds. Koordynacji Wdrażania Projektów
Rozwojowych realizuje zadania określone w odrębnym
zarządzeniu Dyrektora Generalnego LP, o którym mowa w §
8 ust. 4.”.
§3
1. Zobowiązuję się, Dyrektorów Regionalnych Dyrekcji Lasów
Państwowych do dostosowania, w terminie do 1 stycznia 2018
roku, regulaminów organizacyjnych biur RDLP zgodnie z postanowieniami zawartymi w niniejszym zarządzeniu.
2. Znowelizowane regulaminy organizacyjne, o których mowa w
ust. 1, należy przesłać do Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.
§4
1. W ramowym regulaminie organizacyjnym nadleśnictwa, stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 90 Dyrektora Generalnego
Lasów Państwowych z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie ramowego regulaminu nadleśnictwa (EO-014-24/2012), wprowadza
się § 3a w brzmieniu:
„§ 3a. Nadleśnictwo jako jednostka organizacyjna wykonująca
zadania na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa jest
jednostką przewidzianą do militaryzacji.”.
2. Regulaminy organizacyjne nadleśnictw należy dostosować do
postanowień § 4 ust. 1 w terminie 30 dni od daty podpisania
niniejszego zarządzenia.
§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr. inż. Konrad Tomaszewski
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DECYZJA NR 252
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 22 września 2017 r.
w sprawie ustaleń przyjętych przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
w trakcie narady odbytej z kierownikami komórek organizacyjnych
Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych oraz dyrektorami: Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych,
Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, Zakładu Informatyki Lasów Państwowych,
Ośrodka Rozwojowo-Wdrożeniowego Lasów Państwowych
GD.001.12.2017
Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.
o lasach1, w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa
Leśnego Lasy Państwowe2 – w wykonaniu zadania Dyrektora
Generalnego Lasów Państwowych, wynikającego m.in. z całokształtu obowiązków nałożonych na Dyrektora Generalnego Lasów
Państwowych jako reprezentanta pracodawcy, skutkujących w
szczególności nakazem zapewnienia przez niego należytej funkcjonalności Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych (DGLP) –
postanawiam, co następuje:

§2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega upublicznieniu z wykorzystaniem, funkcjonującego w ramach DGLP, elektronicznego systemu zarządzania dokumentami (EZD) lub
doręczeniu do komórek organizacyjnych DGLP funkcjonujących
jeszcze poza tym systemem.

§1
Jako wiążące kierowników komórek organizacyjnych DGLP
przyjmuję ustalenia z narady, która odbyła się w dniu 21 września
2017 r., zawarte w załączniku nr 1 do niniejszej decyzji. (Załącznika
nr 1 nie drukujemy – przyp. red.).

1

2

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Konrad Tomaszewski

Art. 33. 1. ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2100 ze zmianami) stanowi, że „Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy
pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych”.
Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z
dnia 18 maja 1994 r.; w § 6 Statut Lasów Państwowych stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do
ustawy, a także innych przepisów prawnych, Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.

DECYZJA NR 254
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 25 września 2017 r.
w sprawie zmiany Decyzji nr 192 z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie makrowskaźników
do planu finansowo-gospodarczego
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe na rok 2018
EP.0300.2.3.2017
Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.
o lasach1 (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 788), w związku z § 6 Statutu
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe2, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r.,
mając na względzie § 6 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z

dnia 6 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki
finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy
Państwowe3 (Dz. U. Nr 134 poz. 692), w wykonaniu zadania Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych wynikającego z § 8 ust. 1
pkt 2 Statutu4
– ustalam, co następuje:

1 Art. 33.1. ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 788) stanowi, że „Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych”.
2 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z
dnia 18 maja 1994 r.; w § 6 Statut Lasów Państwowych stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przepisy wykonawcze do ustawy,
a także innych przepisów prawnych, Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.
3 § 6 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym
Lasy Państwowe (Dz. U. Nr 134 poz. 692) stanowi, że „Plan finansowo-gospodarczy Lasów Państwowych obejmuje plan Dyrekcji Generalnej i plany dyrekcji regionalnych, zatwierdzane przez Dyrektora Generalnego”.
4 W § 8 ust. 1 pkt 2 Statut Lasów Państwowych stanowi, że „ Dyrektor Generalny ustala w szczególności zasady sporządzania i realizacji planów gospodarczo-finansowych Lasów Państwowych”.
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§1
W związku z zapisami § 8 ust. 2 Decyzji nr 192 z dnia 14 lipca
2017 r. w sprawie makrowskaźników do planu finansowo-gospodarczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe
na rok 2018, w decyzji, o której mowa wyżej, wprowadza się następujące zmiany:
1. Załącznik 1, o którym mowa w § 7 decyzji nr 192 z dnia
14 lipca 2017 r., zastępuje się załącznikiem 1 do niniejszej
decyzji (Załącznika nie drukujemy – przyp. red.).
2. W treści załącznika 2, o którym mowa w § 8 ust.1 decyzji
nr 192 z dnia 14 lipca 2017 r., wyrażenie „25 września” zastępuje się wyrażeniem „27 września”.

§2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w
odniesieniu do planu finansowo-gospodarczego Lasów Państwowych na rok 2018 w jego wersji prowizorycznej, zwanej w zarządzeniu nr 10 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia
24 lutego 2010 r. – prowizorium planu finansowo-gospodarczego
(§ 2 ust. 5 pkt 1).
DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Konrad Tomaszewski

DECYZJA NR 257/2017
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 29 września 2017 r.
zmieniająca decyzję Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych nr 218
z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie planu finansowo-rzeczowego
zagospodarowania klęskowiska w odniesieniu do działań w roku 2017
EP.0210.9.2017
Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.
o lasach1, zwanej dalej ustawą, w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe2, zwanego Statutem – w wykonaniu zadania Dyrektora Generalnego Lasów
Państwowych, wynikającego z § 24 ust. 2 decyzji nr 211/2017
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 16 sierpnia
2017 r.3 (zwanej dalej decyzją 211/2017) – postanawiam, co następuje:
§1
Postanowieniu § 5 Decyzji nr 218 Dyrektora Generalnego Lasów
Państwowych z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie planu finansowo-rzeczowego zagospodarowania klęskowiska w odniesieniu
do działań w roku 2017 nadaje się następujące brzmienie:
„§ 5
1. Dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych w
Poznaniu, Toruniu, Gdańsku i Szczecinku upoważnia się do

1

2

3

podjęcia, po konsultacji z właściwymi nadleśniczymi, decyzji
zarządczej o niewykonywaniu postanowienia § 4 i utrzymaniu do
końca roku 2017 parametrów rozrachunków wewnątrzinstytucjonlanych z Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych, związanych z funduszem leśnym.
2. Bez względu na to, czy w stosunku do nadleśnictw klęskowych
zostaną zmienione lub utrzymane parametry, o których mowa w
ust. 1, nadleśnictwa te za pośrednictwem dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych mogą występować o czasowe
udostępnienie środków związanych z funduszem leśnym w razie
groźby utraty płynności finansowej w tych nadleśnictwach.”
§2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYVH
dr inż. Konrad Tomaszewski

Art. 33. 1. ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. 2017 poz. 788) stanowi, że „Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych”.
Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z
dnia 18 maja 1994 r.; w § 6 Statut Lasów Państwowych stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do
ustawy, a także innych przepisów prawnych, Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.
Powołana decyzja została wydana w sprawie konkretyzacji i uszczegółowienia postępowania nadzwyczajnego w związku z wystąpieniem w dniu 11 i 12 sierpnia 2017 r.
w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (dalej Lasy Państwowe lub LP) stanu siły wyższej o zasięgu ponadlokalnym. Paragraf 24 ust. 2 tej decyzji
stanowi, że sprawie planu finansowo-rzeczowego zagospodarowania klęskowiska na etapie porządkowania stanu sanitarnego lasu zostanie poświęcona odrębna
decyzja zarządcza Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.
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DECYZJA NR 259
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 3 października 2017 r.
w sprawie rozszerzenia katalogu osób uprawnionych do otrzymywania wynagrodzenia
z tytułu wyręczania administracji publicznej
w kształtowaniu bezpieczeństwa publicznego, o którym mowa w Decyzji 217/2017
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 24 sierpnia 2017 r.
ZG.750.10.2017
Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.
o lasach1, zwanej dalej ustawą, w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe2, zwanego dalej
Statutem – w wykonaniu zadania Dyrektora Generalnego Lasów
Państwowych, określonego w art. 56. ust. 2 ustawy3 – mając na
względzie:
1) przepis art. 58 ust. 2 w powiązaniu z art. 57 ust. 2 ustawy o
lasach4,
2) przepisy Decyzji 217/2017 Dyrektora Generalnego Lasów
Państwowych z dnia 24 sierpnia 2017 r.5
– postanawia się, co następuje:
§1
Wynagrodzenie z tytułu wyręczania administracji publicznej w
kształtowaniu bezpieczeństwa publicznego, o którym mowa w
Decyzji 217/2017 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z
dnia 24 sierpnia 2017 r., przysługuje wszystkim właścicielom lasów
niestanowiących własności Skarbu Państwa.

1

2

3
4

5

§2
Procedura wykorzystania środków, o których mowa w § 1,
została określona w § 2 Decyzji Dyrektora Generalnego Lasów
Państwowych z dnia 24 sierpnia 2017 r.
§3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Konrad Tomaszewski

Art. 33. 1. ustawy z. dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. 2017 poz. 788) stanowi, że „Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych”.
Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z
dnia 18 maja 1994 r.; w § 6 Statut Lasów Państwowych stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do
ustawy, a także innych przepisów prawnych, Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.
Powołany przepis ustawy o lasach stanowi, że środkami związanymi z funduszem leśnym dysponuje Dyrektor Generalny Lasów Państwowych.
Z powołanych przepisów ustawy o lasach wynika, że środki związane z funduszem leśnym (jeżeli środki te stanowią następstwo realizacji należności, kar i opłat, a
także należności z tytułu przedwczesnego wyrębu drzewostanów w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa oraz lasów we władaniu parków narodowych),
powinny być przeznaczane m.in. na prace związane m.in. z usuwaniem skutków klęsk w lasach niepaństwowych – inne aniżeli zalesianie gruntów oraz realizowanie
zadrzewień.
Decyzja 217/2017 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych określa katalog właścicieli lasów, wysokość oraz procedurę wykorzystania środków, związanych z
funduszem leśnym, na łagodzenie zagrożenia bezpieczeństwa publicznego oraz zagrożenia pożarowego od zdewastowanych lasów w wyniku działania żywiołu w
sierpniu 2017 r.
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DECYZJA NR 260
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 4 października 2017 r.
w sprawie narady dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych
oraz dyrektorów zakładów o zasięgu krajowym
GD.0050.8.2017
Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.
o lasach1, w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa
Leśnego Lasy Państwowe2 (LP) – w wykonaniu zadania Dyrektora
Generalnego Lasów Państwowych, związanego m.in. z przepisem
art. 33 ust. 2 pkt 1a ustawy o lasach3 – postanawiam, co następuje:
§1
1. Na dzień 11 października 2017 r., z moim udziałem i udziałem:
moich zastępców, dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów
Państwowych, dyrektorów zakładów o zasięgu krajowym oraz
kierowników komórek organizacyjnych Dyrekcji Generalnej
Lasów Państwowych (DGLP) na godzinę 11.00 do Ośrodka
Szkoleniowego LP w Solcu Kujawskim, Regionalna Dyrekcja
Lasów Państwowych w Toruniu, zwołuję pod moim przewodnictwem naradę dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów
Państwowych oraz dyrektorów zakładów Lasów Państwowych o zasięgu krajowym, zwaną dalej naradą. Do udziału w
naradzie, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, zaprasza się
przedstawicieli central związkowych i przewodniczącego Rady
Konsultacyjnej przy Dyrektorze Generalnym Lasów Państwowych.
2. Szefowa Gabinetu Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
zwróci się z prośbą o udział w naradzie przedstawiciela departamentu właściwego w Ministerstwie Środowiska w sprawach leśnictwa.
3. W zależności od potrzeb do udziału w naradzie mogą być zaproszone inne osoby – stosownie do roboczych ustaleń w tym
zakresie.
§2
Porządek narady stanowi załącznik do niniejszej decyzji.
(Załącznika nie drukujemy – przyp. red.).
§3
1. Ustala się następujące zasady przebiegu narady:
1) przewodniczenie naradzie przypada Dyrektorowi Generalnemu Lasów Państwowych;
2) realizację każdego z punktów porządku narady będzie rozpoczynać wprowadzenie dokonywane przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych;
3) po każdym ww. wprowadzeniu, ze wskazania Dyrektora
Generalnego Lasów Państwowych, następować będzie co
najwyżej pięciominutowe uszczegółowienie danego z
punktów porządku narady;

1

2

3

4) po każdym wystąpieniu i uszczegółowieniu będzie odbywać
się dyskusja lub odnoszenie się do poruszonych kwestii;
5) przerwy w przebiegu narady są ogłaszane z inicjatywy przewodniczącego naradzie lub na wniosek;
6) w ramach podsumowania narady Dyrektor Generalny Lasów
Państwowych sformułuje robocze wersje ustaleń.
2. Gabinet Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, w ciągu
2 dni od zakończenia narady, przygotuje projekt decyzji Dyrektora
Generalnego Lasów Państwowych w sprawie jej ustaleń. Decyzja
w sprawie ustaleń z narady zostanie podana do wiadomości z
wykorzystaniem intranetu, a docelowo będzie przedmiotem publikacji w Biuletynie Informacyjnym Lasów Państwowych.
§4
1. Uczestników narady, zatrudnionych w LP, w tym kierowników
komórek organizacyjnych DGLP, zobowiązuję do przygotowania
się do ewentualnych, co najwyżej pięciominutowych wystąpień
uszczegóławiających poszczególne punkty porządku narady.
2. Dyrektora zakładu Lasów Państwowych o zasięgu krajowym,
działającego pod firmą Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, zobowiązuję do zapewnienia rejestracji przebiegu narady
na potrzeby leśnej telewizji internetowej.
§5
1. Koszty związane z naradą są kosztami działania Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych oraz regionalnych dyrekcji Lasów
Państwowych, finansowanymi z wpłat nadleśnictw na utrzymanie tych jednostek organizacyjnych LP.
§6
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Konrad Tomaszewski

Art. 33. 1. ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2100 ze zmianami) stanowi, że „Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy
pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych”.
Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z
dnia 18 maja 1994 r.; w § 6 Statut Lasów Państwowych stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do
ustawy, a także innych przepisów prawnych, Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.
Przepis art. 33 ust. 2 pkt 1a ustawy o lasach stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych inicjuje, koordynuje oraz nadzoruje działalność dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych oraz kierowników innych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych o zasięgu krajowym.
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DECYZJA NR 261
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 4 października 2017 r.
w sprawie zmiany Decyzji nr 141 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie kontynuowania finansowania w roku 2017
realizacji przedsięwzięć drogowych
EI.770.11.2017
Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.
o lasach1, zwanej dalej ustawą o lasach, w związku z § 6 Statutu
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe2 – w
wykonaniu zadań Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych,
wynikających z uprawnień i obowiązków Dyrektora Generalnego
Lasów Państwowych, określonych w:
1) art. 33 ust. 3 pkt 3 ustawy o lasach, stanowiącym, że Dyrektor
Generalny Lasów Państwowych inicjuje, organizuje oraz
koordynuje przedsięwzięcia na rzecz ochrony lasu, racjonalnej gospodarki leśnej i rozwoju leśnictwa;
2) art. 33 ust. 3 pkt 8 ustawy o lasach, stanowiącym, że Dyrektor
Generalny Lasów Państwowych organizuje wspólne przedsięwzięcia jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych;
3) art. 56 ust. 2 ustawy o lasach, stanowiącym, że Dyrektor
Generalny Lasów Państwowych dysponuje środkami, związanymi z funduszem leśnym –
– mając na względzie: (1) postanowienia § 8 pkt 1 ppkt b Zarządzenia nr 22 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia
7 czerwca 2017 r. w sprawie realizacji w Lasach Państwowych, z
wykorzystaniem środków związanych z funduszem leśnym, wspólnych przedsięwzięć jednostek organizacyjnych o charakterze infrastrukturalnym, mających związek z gospodarką leśną lub inną
uprawnioną działalnością Lasów Państwowych, z uwzględnieniem
zintegrowania tych przedsięwzięć z działalnością Lasów Państwowych w zakresie wspomagania administracji publicznej (znak
sprawy: EI.770.11.2017), zwane dalej Zarządzeniem nr 22/2017;
(2) a także konsultacje przeprowadzone z Powiatem Janowskim i
Nadleśnictwem Janów Lubelski, oraz na podstawie wystąpienia z
dnia 21 września 2017 r. i zmianę kosztorysu zadań „Przebudowa
drogi powiatowej 2817L (Jarocin) gr. Woj. – Momoty Górne –
Władysławów 12,278 – 13,425” i „Przebudowa drogi powiatowej
2817L (Jarocin) gr. Woj. – Momoty Górne – Władysławów 15,385
– 17,405” w roku 2017, postanawiam, co następuje:
§1
1. W załączniku nr 1 do Decyzji nr 141 Dyrektora Generalnego
Lasów Państwowych z dnia 9 czerwca 2017 r. w części B. Realizacja przedsięwzięć drogowych w zakresie wspomagania administracji publicznej w zakresie budowy, przebudowy lub istotnego remontowania drogowej infrastruktury technicznej (P1kf)
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zmienia się treść pkt 17 z: Nadleśnictwo Janów Lubelski – Przebudowa drogi powiatowej 2817L (Jarocin) gr. Woj. – Momoty
Górne – Władysławów 12,278 – 13,425 na: Nadleśnictwo Janów
Lubelski – Przebudowa drogi powiatowej 2817L (Jarocin)
gr. Woj. – Momoty Górne – Władysławów w lokalizacji od km
9+280 do km 10+279, i 12,278 – 13,425.
2. W załączniku nr 2 do Decyzji nr 141 Dyrektora Generalnego
Lasów Państwowych z dnia 9 czerwca 2017 r. w części P1kf
zmienia się treść pkt 17 z: Przebudowa drogi powiatowej 2817L
(Jarocin) gr. Woj. – Momoty Górne – Władysławów 12,278 –
13,425 na: Przebudowa drogi powiatowej 2817L (Jarocin)
gr. Woj. – Momoty Górne – Władysławów w lokalizacji od km
9+280 do km 10+279, i 12,278 – 13,425.
3. W załączniku nr 2 do Decyzji nr 141 Dyrektora Generalnego
Lasów Państwowych z dnia 9 czerwca 2017 r. wpisuje się w
części P1kf w pkt 17: Przebudowa drogi powiatowej 2817L
(Jarocin) gr. Woj. – Momoty Górne – Władysławów w lokalizacji
od km 9+280 do km 10+279, i 12,278 – 13,425, w kolumnie nr 10
otrzymuje brzmienie o treści: 1 182 800, oraz w kolumnie nr 11
otrzymuje brzmienie o treści: 1 044 900.
4. W załączniku nr 2 do Decyzji nr 141 Dyrektora Generalnego
Lasów Państwowych z dnia 9 czerwca 2017 r. zmienia się w
części P1kf w pkt 18: Przebudowa drogi powiatowej 2817L
(Jarocin) gr. Woj. – Momoty Górne – Władysławów 15,385 –
17,405, w kolumnie nr 11 otrzymuje brzmienie o treści: 749 800.
§2
Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem podjęcia.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Konrad Tomaszewski

Art. 33. 1. ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2017 r. poz. 788 z późn. zm.) stanowi, że „Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy
pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych”.
Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z
dnia 18 maja 1994 r.; w § 6 Statut Lasów Państwowych stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do
ustawy, a także innych przepisów prawnych, Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.
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DECYZJA NR 263/2017
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 5 października 2017 r.
w sprawie zmiany Decyzji nr 217/2017 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie wykorzystania środków, związanych z funduszem leśnym,
na łagodzenie zagrożenia bezpieczeństwa publicznego oraz zagrożenia pożarowego
od zdewastowanych lasów w posiadaniu osób fizycznych na terenie gmin,
określonych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 sierpnia 2017 r.
w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu w sierpniu 2017 r.,
w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych
ZG.750.11.2017
Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.
o lasach1, w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa
Leśnego Lasy Państwowe2 – w wykonaniu zadania Dyrektora
Generalnego Lasów Państwowych, określonego w art. 56 ust. 2
ustawy3 – postanawiam, co następuje:
§1
W § 2 pkt 4 Decyzji nr 217 z dnia 24 sierpnia 2017 r. wykreślić
słowa: „Kolejnym warunkiem zaangażowania środków, o których
mowa w § 1, jest zawarcie umowy pomiędzy właściwym terytorialnie nadleśniczym a starostą, w sprawie pośrednictwa4 w przekazywaniu środków, związanych z funduszem leśnym, do wyżej
wymienionych osób fizycznych.” i zastąpić je słowami: „Kolejnym
warunkiem zaangażowania środków, o których mowa w § 1, jest
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zawarcie umowy pomiędzy właściwym terytorialnie nadleśniczym a
starostą, w sprawie przekazywania staroście środków, związanych
z funduszem leśnym.”.
§2
Decyzja niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Konrad Tomaszewski

Art. 33. 1. ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. 2017 poz. 788) stanowi, że „Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych”.
Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z
dnia 18 maja 1994 r.; w § 6 Statut Lasów Państwowych stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do
ustawy, a także innych przepisów prawnych , Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.
Powołany przepis ustawy o lasach stanowi, że środkami związanymi z funduszem leśnym dysponuje Dyrektor Generalny Lasów Państwowych.
Pośrednictwo w przekazaniu środków rozumiane jako przekazanie środków.

BILP 11/2017

23

DECYZJA NR 264
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 6 października 2017 r.
w sprawie zlecenia konsorcjum czterech instytucji: Instytutu Badawczego Leśnictwa,
Instytutu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, F.H.U. BIODATA Michał Kocik, Fundacji HEREDITAS
usługi badawczej pod nazwą „Ocena stanu różnorodności biologicznej w wybranych nadleśnictwach RDLP Krosno
na podstawie wybranych elementów przyrodniczych i kulturowych – kontynuacja”
OR.5001.13.3.2017
Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy o lasach1, w związku z § 6
Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe2,
w wykonaniu zadań wynikających z obowiązków Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, określonych w art. 33 ust. 3 pkt 6
ustawy o lasach3, mając na względzie art. 4 pkt 3 lit. e ustawy z
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych4 i § 5 Zarządzenia nr 42 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 1 lipca
2014 r. w sprawie powołania Stałej Komisji do zamawiania usług w
zakresie badań naukowych przez Dyrektora Generalnego Lasów
Państwowych oraz procedur postępowania z tym związanych5 –
postanawiam, co następuje:
§1
1. Realizację usługi badawczej pod nazwą „Ocena stanu różnorodności biologicznej w wybranych nadleśnictwach RDLP
Krosno na podstawie wybranych elementów przyrodniczych i kulturowych – kontynuacja” należy zlecić konsorcjum
czterech instytucji: Instytutu Badawczego Leśnictwa, Instytutu
Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, F.H.U. BIODATA
Michał Kocik, Fundacji HEREDITAS, zgodnie z ustalonym
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poniżej okresem i kosztami realizacji oraz na warunkach, które
zostaną określone w umowie:
a) okres realizacji badań – około 19 miesięcy,
b) koszty planowane ogółem – 7 098 953 zł brutto, w tym na
2017 r. – 1 583 876 brutto.
2. Ustalono przewidywane wykorzystanie uzyskanych w ramach
realizacji ww. usługi badawczej wyników badań przez jednostki
organizacyjne Lasów Państwowych oraz przez podmioty spoza
jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych.
§2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu
do wiadomości poprzez kolportaż intranetowy oraz opublikowanie
w Biuletynie Informacyjnym Lasów Państwowych.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Konrad Tomaszewski

Art. 33. ust. 1 ustawy o lasach z 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 788) stanowi, że Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy
dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych.
Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z
18 maja 1994 r. § 6 Statutu stanowi, że Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.
Art. 33 ust. 3 pkt 6 ustawy o lasach z 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 788) stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych inicjuje, popiera
i finansuje badania w zakresie leśnictwa oraz nadzoruje wykorzystanie wyników tych badań.
Art. 4 pkt 3 lit. e ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) stanowi, że ustawy nie stosuje się do zamówień, których przedmiotem
są usługi badawcze i rozwojowe, chyba że są one objęte kodami CPV od 73000000-2 do 73120000-9, 73300000-5, 73420000-2 i 73430000-5, określonymi w rozporządzeniu (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) (Dz. Urz. WE L 340 z
16.12.2002, str. 0001–0562; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 5, str. 3, z późn. zm.), zwanym dalej „Wspólnym Słownikiem Zamówień”, oraz jeżeli
spełnione są łącznie następujące warunki: korzyści z tych usług przypadają wyłącznie zamawiającemu na potrzeby jego własnej działalności, całość wynagrodzenia
za świadczoną usługę wypłaca zamawiający.
§ 5 Zarządzenia nr 42 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 1 lipca 2014 r. w sprawie powołania Stałej Komisji do zamawiania usług w zakresie badań
naukowych przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych oraz procedur postępowania z tym związanych stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych
ma prawo podjęcia decyzji o zleceniu badań naukowych z pominięciem procedur przedstawionych w załączniku do niniejszego zarządzenia.
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DECYZJA NR 265
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 6 października 2017 r.
w sprawie organizacji kursu podstawowego
dla kandydatów do pracy w Straży Leśnej
GS.0210.4.2017
Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.
o lasach1, w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa
Leśnego Lasy Państwowe2 (zwanego dalej Statutem) – w wykonaniu zadania Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, określonego m.in. w art. 33 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 28 września 1991 r.
o lasach3, mając na względzie, że:
1) według § 1 i § 2 zał. nr 2 do Zarządzenia nr 45 Dyrektora
Generalnego Lasów Państwowych z dnia 28 kwietnia 1999 r.
w sprawie określenia organizacji i zakresu działania posterunków Straży Leśnej w nadleśnictwach i grup interwencyjnych Straży Leśnej w regionalnych dyrekcjach Lasów
Państwowych oraz szczegółowych zasad szkolenia strażników leśnych – szkolenie i doskonalenie zawodowe obejmuje wszystkich strażników leśnych zatrudnionych w
jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych, a na
szczeblu centralnym prowadzi się kurs dla kandydatów do
pracy w Straży Leśnej;
2) według § 7–9 załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 19 Dyrektora
Generalnego Lasów Państwowych z dnia 23 marca 2016 r. w
sprawie szczegółowych zasad posiadania broni i środków
przymusu bezpośredniego przez Straż Leśną4 szkolenie dla
kandydatów do pracy w Straży Leśnej, o którym mowa w § 6
ust. 1, organizuje Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych,
natomiast według § 8 zasady organizacji szkolenia, jego tematykę, tryb przeprowadzenia egzaminu, jego zakres oraz skład
komisji egzaminacyjnej określa odrębne zarządzenie DGLP –
– zarządzam, co następuje:
§1
W celu przygotowania pracowników Służby Leśnej do wykonywania zadań polegających na zwalczaniu przestępstw i wykroczeń w
zakresie szkodnictwa leśnego i ochrony przyrody oraz związanych z
wykonywaniem innych zadań w zakresie ochrony mienia, określonych w art. 45 ust. 1 pkt 3 ustawy o lasach, polecam podjęcie działań
mających na celu organizację kursu podstawowego dla kandydatów
do pracy w Straży Leśnej w dniach 23 października – 18 listopada
2017 r. w Tucholi i w Solcu Kujawskim na terenie RDLP w Toruniu.
§2
Kurs, o którym mowa w § 1, będzie obejmował zagadnienia
określone w programie szkolenia, określonym w załączniku nr 2 do
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Zarządzenia nr 45 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z
dnia 28 kwietnia 1999 r. w sprawie określenia organizacji i zakresu
działania posterunków Straży Leśnej w nadleśnictwach i grup interwencyjnych Straży Leśnej w regionalnych dyrekcjach Lasów
Państwowych oraz szczegółowych zasad szkolenia strażników leśnych (GO-021-230/99 ze zm.)5.
§3
1. Kierownik kursu sporządza harmonogram zajęć kursantów i
nadzoruje jego realizację, a w szczególności:
1) organizuje zakwaterowanie i wyżywienie kursantom;
2) zabezpiecza lokalizację, urządzenia i amunicję do przeprowadzenia ćwiczeń i treningów;
3) zapewnia w porozumieniu z Głównym Inspektorem Straży
Leśnej wykładowców i instruktorów;
4) prowadzi w czasie kursu na bieżąco dziennik obecności na
wykładach i ćwiczeniach.
2. Po zakończonym kursie przedstawia do zatwierdzenia przez komisję
egzaminacyjną protokół i zaświadczenia o ukończonym kursie.
§4
1. Mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa i poziomu
wykładów, wykładowcy i instruktorzy powinni prezentować
niezbędny poziom wiedzy merytorycznej, właściwy dla funkcjonariuszy policji i służby zdrowia, którzy predysponowani są do
prowadzenia zajęć z zakresu nauki o broni palnej, kryminalistyki, kontroli ruchu drogowego czy udzielania pomocy
medycznej.
2. Poza wykazaniem kwalifikacji, takich jak wyższe wykształcenie i
doświadczenie, każdy wykładowca i instruktor przed szkoleniem
powinien przedstawić skrypt, zawierający podstawowe tezy
wykładów i opis ćwiczeń, który po zatwierdzeniu przez Dyrektora
Generalnego stanowiłby pomoc dydaktyczną dla uczestników i
absolwentów kursu.
3. Mając na uwadze § 3 pkt 3, preferowane jest w pierwszej kolejności wykorzystanie potencjału intelektualnego pracowników
PGL LP, którzy mogliby przeprowadzić zajęcia zgodnie z ich
kompetencjami w ramach delegacji służbowych lub za zgodą
pracodawcy odpłatnie w czasie wolnym na podstawie stosunku
pracy w formie umowy cywilnoprawnej, przy czym należy
kierować się rachunkiem ekonomicznym.

Art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 788) stanowi, że „Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy
dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych”.
Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z
dnia 18 maja 1994 r.; w § 6 Statut stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do ustawy, a także innych
przepisów prawnych, Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.
Na podstawie art. 33 ust.1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 788) Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy
pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych, a także nadzoruje i koordynuje zadania w zakresie kształcenia kadr dla leśnictwa oraz popularyzacji
wiedzy leśnej (art. 33 ust. 3 pkt 5).
Według § 7 załącznika nr 1 Zarządzenia nr 19 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie szczegółowych zasad posiadania broni
i środków przymusu bezpośredniego przez Straż Leśną (znak: GS.0210.1.2016) szkolenie dla kandydatów do Straży Leśnej, o którym mowa w § 6 ust. 1, organizuje
Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych, natomiast według § 8 zasady organizacji szkolenia, jego tematykę, tryb przeprowadzenia egzaminu, jego zakres oraz skład
komisji egzaminacyjnej określa odrębne zarządzenie DGLP. Koszty związane z wydaniem orzeczeń lekarskich i psychologicznych ponosi pracodawca (§ 9).
Załącznik nr 2 zmieniony Zarządzeniem nr 90 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych dnia 20 listopada 2008 r. (GS-021-2/08).
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§5
Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu
zapewni warunki organizacyjne mające na celu realizację kursu
podstawowego dla kandydatów do pracy w Straży Leśnej.
§6
Do nadzoru nad realizacją kursu podstawowego dla kandydatów
do pracy w Straży Leśnej zobowiązuję Głównego Inspektora Straży
Leśnej, który sporządzi sprawozdanie z realizacji szkolenia.

§8
Kierownik kursu ze swojej pracy sporządzi protokół w terminie 7
dni od zakończenia kursu i przeprowadzenia egzaminu, który
przedstawi Dyrektorowi Regionalnej Dyrekcji LP w Toruniu i Głównemu Inspektorowi Straży Leśnej.
§9
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

§7
Koszty organizacji kursu i szkolenia ponosi Dyrekcja Generalna
Lasów Państwowych, natomiast koszty wyżywienia, zakwaterowania oraz badań lekarskich pokrywają nadleśnictwa delegujące
kandydatów do pracy w Straży Leśnej.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Konrad Tomaszewski

DECYZJA NR 266
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 10 października 2017 r.
w sprawie zarządzenia organizacji wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej
wyczerpującej znamiona wspólnego przedsięwzięcia jednostek organizacyjnych
Lasów Państwowych pod nazwą własną
„IX Hubertus Węgrowski Mazowiecko-Podlaski 2017” w Węgrowie
GK.166.21.2017
Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.
o lasach1, w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa
Leśnego Lasy Państwowe2 – w wykonaniu zadania Dyrektora
Generalnego Lasów Państwowych, określonego m.in. w art. 33 ust. 3
pkt 1a ustawy o lasach3, a także w § 8 ust. 2 pkt 44 ww. Statutu –
postanawiam, co następuje:
§1
W wykonaniu zapisów § 12 ust. 2 Zarządzenia nr 15 Dyrektora
Generalnego Lasów Państwowych z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie systemu imprez pracowniczych w Państwowym Gospodarstwie
Leśnym Lasy Państwowe, znak: GK.166.3.2016, zarządzam organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej wyczerpującej
znamiona wspólnego przedsięwzięcia jednostek organizacyjnych
Lasów Państwowych pod nazwą własną „IX Hubertus Węgrowski
Mazowiecko-Podlaski 2017” i zobowiązuję:
1. Dyrektora RDLP w Warszawie do organizacji imprezy oraz do
sporządzenia sprawozdania z powyższej imprezy pracowniczej
zgodnie z przytoczonym wyżej zarządzeniem. Wyznaczam
RDLP w Warszawie jako jednostkę wiodącą, której zakres
działań w powyższym zakresie określa § 12 i § 13 powyższego
Zarządzenia nr 15.
2. Dyrektora RDLP w Warszawie, Dyrektora Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych, Dyrektora RDLP w Białymstoku do

1

2

3

4

współdziałania z Siedlecką Organizacją Łowiecką w zakresie
organizacji powyższej imprezy w ramach porozumienia wielostronnego regulującego zakres zadań, system rozliczeń finansowych i odpowiedzialności wynikający z prac organizacyjnych
powyższej imprezy.
3. Naczelnika Wydziału Zarządzania Zasobami Pracy Dyrekcji
Generalnej Lasów Państwowych do archiwizacji w celach
kontrolingowych sprawozdania z zorganizowanej imprezy
pracowniczej.
§2
Niniejszą decyzję otrzymują: Dyrektor RDLP w Warszawie,
Dyrektor Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych, Dyrektor
RDLP w Białymstoku, Wydział Zarządzania Zasobami Pracy Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.
§3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Konrad Tomaszewski

Art. 33. 1. ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 788) stanowi, że „Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych”.
Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z
dnia 18 maja 1994 r.; w § 6 Statut Lasów Państwowych stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do
ustawy, a także innych przepisów prawnych, Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.
Przepis art. 33 ust.3 pkt 1a ustawy o lasach stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych inicjuje, koordynuje oraz nadzoruje działalność dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych oraz kierowników innych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych o zasięgu krajowym.
Przepis § 8 ust. 2 pkt 4 Statutu Lasów Państwowych stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych kontroluje jednostki organizacyjne Lasów Państwowych.
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DECYZJA NR 267
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 12 października 2017 r.
w sprawie ustaleń przyjętych przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
w trakcie narady odbytej w Solcu Kujawskim w dniu 11 października 2017 r.
z dyrektorami regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych, dyrektorami zakładów
o zasięgu krajowym, kierownikami komórek organizacyjnych Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych,
przedstawicielami Ministerstwa Środowiska,
ogólnokrajowych organizacji związków zawodowych działających w leśnictwie
i innymi zaproszonymi osobami
GD.0050.8.2017
Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.
o lasach1, w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa
Leśnego Lasy Państwowe2 – w wykonaniu zadania Dyrektora
Generalnego Lasów Państwowych, określonego m.in. w art. 33 ust. 3
pkt 1a ustawy o lasach3 – postanawiam, co następuje:

§2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega doręczeniu do dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych,
dyrektorów zakładów o zasięgu krajowym oraz kierowników komórek organizacyjnych Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.

§1
Jako wiążące dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych, dyrektorów zakładów o zasięgu krajowym oraz kierowników
komórek organizacyjnych DGLP przyjmuję ustalenia z narady, o
której mowa w tytule decyzji, zawarte w załączniku nr 1 do niniejszej decyzji. (Załącznika nie drukujemy – przyp. red.).

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Konrad Tomaszewski

1

2

3

Art. 33. 1. ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2100 ze zmianami) stanowi, że „Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy
pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych”.
Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z
dnia 18 maja 1994 r.; w § 6 Statut Lasów Państwowych stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do
ustawy, a także innych przepisów prawnych, Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.
Przepis art. 33 ust. 2 pkt 1a ustawy o lasach stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych inicjuje, koordynuje oraz nadzoruje działalność dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych oraz kierowników innych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych o zasięgu krajowym.
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SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY
NA PODSTAWIE ART. 40A USTAWY O LASACH,
ZATWIERDZONE PRZEZ DYREKTORA GENERALNEGO
LASÓW PAŃSTWOWYCH
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Białystok
Ponownie zatwierdzony, skorygowany wykaz nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży

Lp.
1.

Nazwa nadleśnictwa,
obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.
Dojlidy
Katrynka
56w, gx (cz.),
cx (cz.), dx

Nazwa obrębu
ewidencyjnego,
gmina,
adres nieruchomości
Rybniki
Wasilków
Rybniki 1/2 m. 2
16-010 Wasilków

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,
pow. działki (m2)
596/19
BI1B/00109396/4
945
596/28
BI1B/00119668/5
2284
(udział 2/24)

Rodzaj zabudowy
i sposób zagospodarowania
samodzielny lokal mieszkalny
w budynku dwurodzinnym,
zasiedlony wraz z udziałem
w budynku gospodarczym
oraz infrastrukturze osiedlowej

596/20
BI1B/00119667/8
428
(udział 2/24)
596/24
BI1B/00120705/7
585
(udział 1/3)
2.

Dojlidy
Katrynka
56fx, gx (cz.),
cx (cz.), bx

Rybniki
Wasilków
Rybniki 1/4 m. 2
16-010 Wasilków

596/15
BI1B/00120706/4
372
(udział 6070/14140)
596/28
BI1B/00119668/5
2284
(udział 1/24)

samodzielny lokal mieszkalny
w budynku trzyrodzinnym,
zasiedlony wraz z udziałem
w budynku gospodarczym
oraz infrastrukturze osiedlowej

596/20
BI1B/00119667/8
428
(udział 1/24)
596/23
BI1B/00119666/1
611
(udział 1/3)
Dokończenie na str. 29
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Dokończenie ze str. 28

Lp.
3.

Nazwa nadleśnictwa,
obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.
Dojlidy
Katrynka
56y, gx (cz.),
cx (cz.), dx

Nazwa obrębu
ewidencyjnego,
gmina,
adres nieruchomości
Rybniki
Wasilków
Rybniki 1/4 m. 4
16-010 Wasilków

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,
pow. działki (m2)
596/16
BI1B/00109396/4
494
596/28
BI1B/00119668/5
2284
(udział 2/24)

Rodzaj zabudowy
i sposób zagospodarowania
samodzielny lokal mieszkalny
w budynku trzyrodzinnym,
zasiedlony wraz z udziałem
w budynku gospodarczym
oraz infrastrukturze osiedlowej

596/20
BI1B/00119667/8
428
(udział 2/24)
596/24
BI1B/00120705/7
585
(udział 1/3)
4.

Dojlidy
Katrynka
56z, gx (cz.),
cx (cz.), dx

Rybniki
Wasilków
Rybniki 1/5 m. 2
16-010 Wasilków

596/8
BI1B/00109396/4
444
596/28
BI1B/00119668/5
2284
(udział 2/24)

samodzielny lokal mieszkalny
w budynku dwurodzinnym,
zasiedlony wraz z udziałem
w budynku gospodarczym
oraz infrastrukturze osiedlowej

596/20
BI1B/00119667/8
428
(udział 2/24)
596/22
BI1B/00119679/5
616
(udział 1/3)
Zatwierdzam:
Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO
LASÓW PAŃSTWOWYCH

Warszawa, 19 października 2017 r.
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Naczelnik
Wydziału Infrastruktury
Piotr Młynarczyk
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Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Gdańsk

Lp.
1.

Nazwa nadleśnictwa,
obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.
Kartuzy
Wieżyca
119k01

Nazwa obrębu
ewidencyjnego,
gmina,
adres nieruchomości
Szymbark
Stężyca
Drozdowo 6a
83-315 Szymbark

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,
pow. działki (m2)
3119/7
GD1R/00001574/4
783

Rodzaj zabudowy
i sposób zagospodarowania
budynek mieszkalny,
jednorodzinny w zabudowie
bliźniaczej, zasiedlony
wraz z budynkiem
gospodarczym
i przyłączem wodnym
Zatwierdzam:
Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO
LASÓW PAŃSTWOWYCH

Zastępca Dyrektora Generalnego
ds. Finansów i Zasobów Majątkowych
Krzysztof Janeczko

Warszawa, 10 października 2017 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.

Kędzierzyn
Kędzierzyn
29d

Kędzierzyn
Kędzierzyn – Koźle
ul. Bałtycka 3/2
47-220 Kędzierzyn-Koźle

29/3
OP1K/00068932/7
1137
(udział 249/1000)

samodzielny
lokal mieszkalny
w budynku pięciorodzinnym,
pustostan wraz z garażem,
pomieszczeniem
przynależnym w budynku
gospodarczym
oraz piecem c.o.

2.

Prószków
Prószków
152b

Prószków
Prószków
Osiedle Leśne 4 m. 14
46-060 Prószków

152/24
OP1O/00112029/2
7580
(udział 409/10000)

samodzielny
lokal mieszkalny
w budynku czterorodzinnym,
zasiedlony wraz z udziałem
w budynku gospodarczym

3.

Siewierz
Łysa Góra
105 l99

Siewierz
Siewierz
ul. Łysa Góra 7
42-470 Siewierz

4087/44
CZ1Z/00051844/2
1906

budynek mieszkalny,
jednorodzinny, zasiedlony
wraz z budynkiem
gospodarczym,
garażem, piwnicą
i oczyszczalnią ścieków
Zatwierdzam:
Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO
LASÓW PAŃSTWOWYCH

Warszawa, 10 października 2017 r.
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Zastępca Dyrektora Generalnego
ds. Finansów i Zasobów Majątkowych
Krzysztof Janeczko

BILP 11/2017

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Lublin

Lp.

Nazwa nadleśnictwa,
obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu
ewidencyjnego,
gmina,
adres nieruchomości

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

Rodzaj zabudowy
i sposób zagospodarowania

1.

Krasnystaw
Łopiennik
228c (cz.)

Widniówka Kolonia
Krasnystaw
Widniówka 48
22-300 Krasnystaw

87/1
ZA1K/00049028/1
1940

budynek mieszkalny,
jednorodzinny, zasiedlony

2.

Rudnik
Nisko
64i

Nisko
Nisko
ul. Rzeszowska 54E m. 8
37-400 Nisko

7491/1
TB1N/00089671/7
9992
(udział 7237/253411)

samodzielny
lokal mieszkalny
w budynku wielorodzinnym,
pustostan
wraz z pomieszczeniem
przynależnym w piwnicy
oraz boksem garażowym

3.

Nowa Dęba
Babule
154d (cz.)

Huta Komorowska
Majdan Królewski
Huta Komorowska 286
36-110 Majdan Królewski

1597/4
TB1K/00041032/5
1961

budynek mieszkalny,
jednorodzinny, zasiedlony
wraz z budynkiem
gospodarczym
Zatwierdzam:
Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO
LASÓW PAŃSTWOWYCH
Zastępca Dyrektora Generalnego
ds. Finansów i Zasobów Majątkowych
Krzysztof Janeczko

Warszawa, 10 października 2017 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Łódź
Ponownie zatwierdzony, skorygowany wykaz nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży

Lp.
1.

Nazwa nadleśnictwa,
obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.
Brzeziny
Regny
202c

Nazwa obrębu
ewidencyjnego,
gmina,
adres nieruchomości
Wykno
Ujazd
Zaosie 108
97-225 Ujazd

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,
pow. działki (m2)
362/2
PT1T/00045405/5
1607

Rodzaj zabudowy
i sposób zagospodarowania
budynek mieszkalny,
jednorodzinny,
pustostan
wraz z trzema budynkami
gospodarczymi
i infrastrukturą towarzyszącą
Zatwierdzam:
Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO
LASÓW PAŃSTWOWYCH

Warszawa, 22 września 2017 r.
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Zastępca Dyrektora Generalnego
ds. Finansów i Zasobów Majątkowych
Krzysztof Janeczko
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Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Łódź

Lp.

Nazwa nadleśnictwa,
obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu
ewidencyjnego,
gmina,
adres nieruchomości

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

Rodzaj zabudowy
i sposób zagospodarowania

1.

Przedbórz
Przedbórz
17m01

Zuzowy
Przedbórz
Zuzowy 61
97-570 Przedbórz

1016/4
PT1R/00052579/5
1442

budynek mieszkalny,
jednorodzinny, zasiedlony
wraz z budynkiem
gospodarczym, ogrodzeniem,
szambem
i dwiema studniami

2.

Przedbórz
Przedbórz
17h01, g01

Zuzowy
Przedbórz
Zuzowy 62
97-570 Przedbórz

1016/6
PT1R/00052579/5
1497

budynek mieszkalny,
jednorodzinny, zasiedlony
wraz z ogrodzeniem,
szambem, studnią
i kotłem c.o.
Zatwierdzam:
Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO
LASÓW PAŃSTWOWYCH
Zastępca Dyrektora Generalnego
ds. Finansów i Zasobów Majątkowych
Krzysztof Janeczko

Warszawa, 10 października 2017 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Olsztyn

Lp.

Nazwa nadleśnictwa,
obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu
ewidencyjnego,
gmina,
adres nieruchomości

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

Rodzaj zabudowy
i sposób zagospodarowania

1.

Jedwabno
Zimna Woda
136b

Wały
Nidzica
Zimna Woda 12/2
13-100 Nidzica

390
OL1N/00014347/7
1546

budynek mieszkalny,
jednorodzinny, zasiedlony
wraz z budynkiem
gospodarczym

2.

Jedwabno
Zimna Woda
134j

Wały
Nidzica
Zimna Woda 4/2
13-100 Nidzica

3134/3
OL1N/00014347/7
1436

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

3.

Olsztyn
Olsztyn
491c

Tylkowo
Pasym
Tylkowo 52
12-130 Pasym

3336/2
OL1S/00028959/5
1993

budynek mieszkalny,
jednorodzinny, zasiedlony
wraz z trzema budynkami
gospodarczymi, piwnicą
z hydrofornią oraz studnią
Dokończenie na str. 33
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Dokończenie ze str. 32

Lp.
4.

Nazwa nadleśnictwa,
obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.
Olsztyn
Olsztyn
123b

Nazwa obrębu
ewidencyjnego,
gmina,
adres nieruchomości
Zalbki
Dywity
Zalbki 3
10-370 Olsztyn

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,
pow. działki (m2)
3148
OL1O/00065910/8
1600

Rodzaj zabudowy
i sposób zagospodarowania
budynek mieszkalny,
jednorodzinny, zasiedlony
wraz z dwoma budynkami
gospodarczymi i przyłączem
wodociągowym
Zatwierdzam:
Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO
LASÓW PAŃSTWOWYCH

Zastępca Dyrektora Generalnego
ds. Finansów i Zasobów Majątkowych
Krzysztof Janeczko

Warszawa, 22 września 2017 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Olsztyn

Lp.

Nazwa nadleśnictwa,
obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu
ewidencyjnego,
gmina,
adres nieruchomości

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

Rodzaj zabudowy
i sposób zagospodarowania

1.

Wipsowo
Wipsowo
229 l (cz.),
m (cz.), k (cz.)

Ruszajny
Barczewo
Czerwony Bór 2/1
11-010 Barczewo

3229/12
OL1O/00056566/5
2353
(udział 2034/3787)

lokal w budynku
dwurodzinnym, zasiedlony
wraz z pomieszczeniem
w budynku gospodarczym

2.

Wipsowo
Wipsowo
229 l (cz.),
m (cz.), k (cz.)

Ruszajny
Barczewo
Czerwony Bór 2/2
11-010 Barczewo

3229/12
OL1O/00056566/5
2353
(udział 1753/3787)

lokal w budynku
dwurodzinnym, zasiedlony
wraz z pomieszczeniem
w budynku gospodarczym

Zatwierdzam:
Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO
LASÓW PAŃSTWOWYCH

Warszawa, 22 września 2017 r.
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Zastępca Dyrektora Generalnego
ds. Finansów i Zasobów Majątkowych
Krzysztof Janeczko
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Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Olsztyn

Lp.

Nazwa nadleśnictwa,
obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu
ewidencyjnego,
gmina,
adres nieruchomości

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

Rodzaj zabudowy
i sposób zagospodarowania

1.

Nowe Ramuki
Nowe Ramuki
365j (cz.),
n (cz.), o (cz.)

Przykop
Purda
Przykop 35
11-030 Purda

3365/4
OL1O/00055765/3
1798

budynek mieszkalny,
jednorodzinny, zasiedlony
wraz z budynkiem
gospodarczym

2.

Iława
Iława
126b

Iława
Iława
ul. Mickiewicza 24/1
14-200 Iława

255
EL1I/00006984/0
760
(udział 263/1000)

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

3.

Iława
Iława
126b

Iława
Iława
ul. Mickiewicza 24/2
14-200 Iława

255
EL1I/00006984/0
760
(udział 737/1000)

lokal mieszkalny w budynku
dwurodzinnym, zasiedlony
wraz z pomieszczeniami
w budynku gospodarczym
oraz dwoma budynkami
gospodarczymi
Zatwierdzam:
Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO
LASÓW PAŃSTWOWYCH
Zastępca Dyrektora Generalnego
ds. Finansów i Zasobów Majątkowych
Krzysztof Janeczko

Warszawa, 10 październik 2017 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Olsztyn
Ponownie zatwierdzony, skorygowany wykaz nieruchomości
przeznaczonej do sprzedaży

Lp.
1.

Nazwa nadleśnictwa,
obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.
Iława
Smolniki
137d, c

Nazwa obrębu
ewidencyjnego,
gmina,
adres nieruchomości
Smolniki
Iława
Smolniki 10/3
14-200 Iława

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,
pow. działki (m2)
3137/3
EL1I/00042356/3
7064
(udział 26/1000)
3137/4
EL1I/00042357/0
2481
(udział 2/76)

Rodzaj zabudowy
i sposób zagospodarowania
samodzielny
lokal mieszkalny
w budynku wielorodzinnym
wraz z pomieszczeniem
gospodarczym, zasiedlony

Zatwierdzam:
Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO
LASÓW PAŃSTWOWYCH

Warszawa, 10 październik 2017 r.
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Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Poznań

Lp.

Nazwa nadleśnictwa,
obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu
ewidencyjnego,
gmina,
adres nieruchomości

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

Rodzaj zabudowy
i sposób zagospodarowania

1.

Antonin
Moja Wola
132Aj, k01

Szklarka Śląska
Sośnie
Szklarka Śląska 26/1
63-435 Sośnie

560/2
KZ1W/00077761/0
2316
(udział 11010/46660)

samodzielny
lokal mieszkalny
w budynku czterorodzinnym,
pustostan wraz z budynkiem
gospodarczym

2.

Włoszakowice
Wschowa
70n01

Osowa Sień
Wschowa
Osowa Sień 1
67-400 Osowa Sień

3070/4
ZG1W/00005329/9
2450

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

3.

Syców
Syców
144m

Dziadowa Kłoda
Dziadowa Kłoda
Szklarka 1/1
56-504 Dziadowa Kłoda

963/4
WR1E/00065177/8
1257
(udział 4058/10000)

samodzielny
lokal mieszkalny
w budynku dwurodzinnym,
zasiedlony

4.

Syców
Syców
144m

Dziadowa Kłoda
Dziadowa Kłoda
Szklarka 1/2
56-504 Dziadowa Kłoda

963/4
WR1E/00065177/8
1257
(udział 5942/10000)

samodzielny
lokal mieszkalny
w budynku dwurodzinnym,
zasiedlony

5.

Grodzisk
Grodzisk
214c, b (cz.)

Grodzisk Wielkopolski
Grodzisk Wielkopolski
ul. Strumykowa 50/1
62-065 Grodzisk Wielkopolski

3421/2
PO1S/00000687/5
1003
(udział 8782/15491)

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

6.

Grodzisk
Grodzisk
214c, b (cz.)

Grodzisk Wielkopolski
Grodzisk Wielkopolski
ul. Strumykowa 50/2
62-065 Grodzisk Wielkopolski

3421/2
PO1S/00000687/5
1003
(udział 6709/15491)

samodzielny
lokal mieszkalny
w budynku dwurodzinnym,
zasiedlony,
wraz z pomieszczeniem
gospodarczym
Zatwierdzam:
Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO
LASÓW PAŃSTWOWYCH
Zastępca Dyrektora Generalnego
ds. Finansów i Zasobów Majątkowych
Krzysztof Janeczko

Warszawa, 22 września 2017 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Poznań

Lp.
1.

Nazwa nadleśnictwa,
obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.
Przedborów
Ostrzeszów
75d01

Nazwa obrębu
ewidencyjnego,
gmina,
adres nieruchomości
Kuźniki
Ostrzeszów
Kuźniki 9A/1
63-500 Ostrzeszów

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,
pow. działki (m2)
288/1
KZ1O/00043981/5
2788
(udział 18924/37924)

Rodzaj zabudowy
i sposób zagospodarowania
samodzielny
lokal mieszkalny
w budynku dwurodzinnym,
zasiedlony
wraz z budynkiem
gospodarczym
i infrastrukturą
Dokończenie na str. 36
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Dokończenie ze str. 35

Lp.
2.

Nazwa nadleśnictwa,
obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.
Przedborów
Ostrzeszów
75d01

Nazwa obrębu
ewidencyjnego,
gmina,
adres nieruchomości
Kuźniki
Ostrzeszów
Kuźniki 9A/2
63-500 Ostrzeszów

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,
pow. działki (m2)
288/1
KZ1O/00043981/5
2788
(udział 19000/37924)

Rodzaj zabudowy
i sposób zagospodarowania
samodzielny
lokal mieszkalny
w budynku dwurodzinnym,
zasiedlony
wraz z budynkiem
gospodarczym
i infrastrukturą
Zatwierdzam:
Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO
LASÓW PAŃSTWOWYCH

Zastępca Dyrektora Generalnego
ds. Finansów i Zasobów Majątkowych
Krzysztof Janeczko

Warszawa, 22 września 2017 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Poznań

Lp.

Nazwa nadleśnictwa,
obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu
ewidencyjnego,
gmina,
adres nieruchomości

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

Rodzaj zabudowy
i sposób zagospodarowania

1.

Antonin
Antonin
209s01

Bledzianów
Ostrzeszów
Bledzianów 82/1
63-500 Ostrzeszów

464/1
KZ1W/00087368/8
3066
(udział 18226/48415)

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

2.

Antonin
Antonin
209s01

Bledzianów
Ostrzeszów
Bledzianów 82/2
63-500 Ostrzeszów

464/1
KZ1W/00087368/8
3066
(udział 30189/48415)

samodzielny
lokal mieszkalny
w budynku dwurodzinnym,
zasiedlony wraz z budynkiem
gospodarczym
Zatwierdzam:
Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO
LASÓW PAŃSTWOWYCH

Warszawa, 10 października 2017 r.
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Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Poznań

Lp.

Nazwa nadleśnictwa,
obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu
ewidencyjnego,
gmina,
adres nieruchomości

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

Rodzaj zabudowy
i sposób zagospodarowania

1.

Antonin
Moja Wola
189cx01

Sośnie
Sośnie
ul. Leśna 6/1
36-435 Sośnie

858
KZ1W/00091640/0
4280
(udział 20306/62942)

samodzielny lokal mieszkalny
w budynku trzyrodzinnym,
zasiedlony wraz z udziałem
w budynku gospodarczym,
kotłowni, zbiorniku
bezodpływowym,
studni i hydroforni

2.

Antonin
Moja Wola
189cx01

Sośnie
Sośnie
ul. Leśna 6/2
36-435 Sośnie

858
KZ1W/00091640/0
4280
(udział 19135/62942)

samodzielny lokal mieszkalny
w budynku trzyrodzinnym,
zasiedlony wraz z udziałem
w dwóch budynkach
gospodarczych, kotłowni,
zbiorniku bezodpływowym,
studni i hydroforni

3.

Antonin
Moja Wola
189cx01

Sośnie
Sośnie
ul. Leśna 6/3
36-435 Sośnie

858
KZ1W/00091640/0
4280
(udział 23501/62942)

samodzielny lokal mieszkalny
w budynku trzyrodzinnym,
zasiedlony
wraz z budynkiem
gospodarczym oraz udziałem
w budynku gospodarczym,
kotłowni, zbiorniku
bezodpływowym,
studni i hydroforni

4.

Konstantynowo
Podłoziny
89r

Dopiewo
Dopiewo
Podłoziny 2A/1
62-070 Dopiewo

881/1
PO1P/00150268/6
2289
(udział 15376/43617)

samodzielny lokal mieszkalny
w budynku trzyrodzinnym,
zasiedlony
wraz z pomieszczeniami
przynależnymi w budynku
garażowo-gospodarczym

5.

Konstantynowo
Podłoziny
89r

Dopiewo
Dopiewo
Podłoziny 2A/2
62-070 Dopiewo

881/1
PO1P/00150268/6
2289
(udział 12744/43617)

samodzielny lokal mieszkalny
w budynku trzyrodzinnym,
zasiedlony
wraz z budynkiem
gospodarczym
i pomieszczeniami
przynależnymi w budynku
garażowo-gospodarczym

6.

Konstantynowo
Podłoziny
89r

Dopiewo
Dopiewo
Podłoziny 2A/3
62-070 Dopiewo

881/1
PO1P/00150268/6
2289
(udział 15497/43617)

samodzielny lokal mieszkalny
w budynku trzyrodzinnym,
zasiedlony
wraz z pomieszczeniami
przynależnymi w budynku
garażowo-gospodarczym

7.

Taczanów
Taczanów
335c01

Lewków
Ostrów Wielkopolski
Lewków, ul. Żwirowa 5
63-410 Ostrów Wielkopolski

518/1
KZ1W/00094748/8
1641

budynek mieszkalny,
jednorodzinny z częścią
gospodarczą, zasiedlony wraz
z budynkiem gospodarczym

8.

Łopuchówko
Kąty
163f01

Białęgi
Murowana Goślina
Kąty 5/1
62-095 Murowana Goślina

230/2
PO1P/00156996/0
2687
(udział 19899/40689)

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

9.

Łopuchówko
Kąty
163f01

Białęgi
Murowana Goślina
Kąty 5/2
62-095 Murowana Goślina

230/2
PO1P/00156996/0
2687
(udział 20790/40689)

samodzielny lokal mieszkalny
w budynku dwurodzinnym,
zasiedlony
wraz z pomieszczeniem
gospodarczym
Dokończenie na str. 38
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Dokończenie ze str. 37

Lp.
10.

Nazwa nadleśnictwa,
obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.
Kościan
Kościan
97n99

Nazwa obrębu
ewidencyjnego,
gmina,
adres nieruchomości
Nowe Oborzyska
Kościan
Pianowo 5/8
64-000 Kościan

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,
pow. działki (m2)
7097/12
PO1K/00048305/5
7529
(udział 10660/89562)

Rodzaj zabudowy
i sposób zagospodarowania
samodzielny
lokal mieszkalny
w budynku
dziewięciorodzinnym,
pustostan
Zatwierdzam:
Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO
LASÓW PAŃSTWOWYCH

Zastępca Dyrektora Generalnego
ds. Finansów i Zasobów Majątkowych
Krzysztof Janeczko

Warszawa, 10 października 2017 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Poznań
Ponownie zatwierdzony, skorygowany wykaz nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży

Lp.
1.

Nazwa nadleśnictwa,
obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.
Krotoszyn
Gliśnica
161g01

Nazwa obrębu
ewidencyjnego,
gmina,
adres nieruchomości
Gliśnica
Odolanów
ul. Nowa 17/2
63-430 Odolanów

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,
pow. działki (m2)
1263/2
KZ1W/00094892/2
3139
(udział 7928/39017)

Rodzaj zabudowy
i sposób zagospodarowania
samodzielny
lokal mieszkalny
w budynku dwurodzinnym,
pustostan

KW lokalu
KZ1W/00094894/6
Zatwierdzam:
Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO
LASÓW PAŃSTWOWYCH

Warszawa, 13 października 2017 r.

38

Naczelnik
Wydziału Infrastruktury
Piotr Młynarczyk
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Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Radom

Lp.

Nazwa nadleśnictwa,
obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu
ewidencyjnego,
gmina,
adres nieruchomości

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

Rodzaj zabudowy
i sposób zagospodarowania

1.

Radom
Radom
113h, i01

Różki
Kowala
Różki 48 lok. 1
26-624 Kowala

53/6
RA1R/00106967/3
2312
(1450/2312)

samodzielny
lokal mieszkalny
w budynku dwurodzinnym,
zasiedlony wraz z udziałem
w budynku gospodarczym
i przyłączu wodociągowym

2.

Radom
Radom
113h, i01

Różki
Kowala
Różki 48 lok. 2
26-624 Kowala

53/6
RA1R/00106967/3
2312
(862/2312)

samodzielny
lokal mieszkalny
w budynku dwurodzinnym,
zasiedlony wraz z udziałem
w budynku gospodarczym
i przyłączu wodociągowym

3.

Suchedniów
Bliżyn
32m

Kucębów
Bliżyn
Kucębów Dolny 76
26-120 Bliżyn

614/1
KI1R/00019215/8
2313

budynek mieszkalny,
jednorodzinny, zasiedlony

Zatwierdzam:
Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO
LASÓW PAŃSTWOWYCH
Zastępca Dyrektora Generalnego
ds. Finansów i Zasobów Majątkowych
Krzysztof Janeczko

Warszawa, 10 października 2017 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Szczecin

Lp.

Nazwa nadleśnictwa,
obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu
ewidencyjnego,
gmina,
adres nieruchomości

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

Rodzaj zabudowy
i sposób zagospodarowania

1.

Mieszkowice
Mieszkowice
483r

Mieszkowice 1
Mieszkowice – M
ul. Moryńska 2
74-505 Mieszkowice

1179/1
SZ1Y/00053321/8
1478

budynek mieszkalny,
jednorodzinny, zasiedlony
wraz z budynkiem
gospodarczym

2.

Łobez
Łobez
234j

Miasto Łobez
Łobez – miasto
ul. Sawickiej 15B/2
73-150 Łobez

715/4
SZ1L/00026349/2
1436
(udział 1906/10000)

samodzielny
lokal mieszkalny
w budynku wielorodzinnym,
zasiedlony
wraz z pomieszczeniem
garażowym

3.

Głusko
Głusko
60nx

Głusko
Dobiegniew
Głusko 20B/4
66-520 Dobiegniew

320
GW1K/00024126/1
1425
(udział 68/1000)

samodzielny
lokal mieszkalny
w budynku wielorodzinnym,
pustostan
Dokończenie na str. 40
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Dokończenie ze str. 39

Lp.
4.

Nazwa nadleśnictwa,
obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.
Gryfice
Kamień Pomorski
506z

Nazwa obrębu
ewidencyjnego,
gmina,
adres nieruchomości
Pobierowo
Rewal
ul. Wojska Polskiego 46/1
72-346 Pobierowo

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,
pow. działki (m2)
506/9
SZ1G/00029262/4
810
(udział 6100/24400)

Rodzaj zabudowy
i sposób zagospodarowania
samodzielny
lokal mieszkalny
w budynku czterorodzinnym,
pustostan
Zatwierdzam:
Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO
LASÓW PAŃSTWOWYCH

Zastępca Dyrektora Generalnego
ds. Finansów i Zasobów Majątkowych
Krzysztof Janeczko

Warszawa, 22 września 2017 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Warszawa

Lp.
1.

Nazwa nadleśnictwa,
obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.
Drewnica
Zielonka
172n

Nazwa obrębu
ewidencyjnego,
gmina,
adres nieruchomości
Zielonka
Zielonka
ul. Mokry Ług 40B/4
05-220 Zielonka

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,
pow. działki (m2)
219
WA1W/00128677/1
1281
(udział 2599/10000)

Rodzaj zabudowy
i sposób zagospodarowania
samodzielny lokal mieszkalny,
zasiedlony
wraz z przynależnościami

220
WA1W/00128669/2
481
(udział 618/10000)
2.

Drewnica
Zielonka
172n

Zielonka
Zielonka
ul. Mokry Ług 40/3
05-220 Zielonka

217
WA1W/00128667/8
1499
(udział 1080/10000)

samodzielny lokal mieszkalny,
zasiedlony
wraz z przynależnościami

220
WA1W/00128669/2
481
(udział 272/10000)
Zatwierdzam:
Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO
LASÓW PAŃSTWOWYCH

Warszawa, 22 września 2017 r.
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Zastępca Dyrektora Generalnego
ds. Finansów i Zasobów Majątkowych
Krzysztof Janeczko
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Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Warszawa

Lp.

Nazwa nadleśnictwa,
obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu
ewidencyjnego,
gmina,
adres nieruchomości

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

Rodzaj zabudowy
i sposób zagospodarowania

1.

Pułtusk
Różan
104Aj (cz.),
p (cz.)

Łaś
Rzewnie
Łaś 74
06-225 Rzewnie

2014/2
OS1P/00027235/3
1661

budynek mieszkalny,
jednorodzinny, zasiedlony
wraz z budynkiem
gospodarczym

2.

Pułtusk
Lemany
201i (cz.)

Wielgolas
Obryte
Wielgolas 2
07-215 Obryte

2201/2
OS1U/00038258/4
1919

budynek mieszkalny,
jednorodzinny, zasiedlony
wraz z budynkiem
gospodarczym

3.

Sokołów
Sokołów
280f (cz.)

Sokołów Podlaski
Sokołów Podlaski
ul. Kosowska 71
08-300 Sokołów Podlaski

130/1
SI1P/00005814/2
1300

budynek mieszkalny,
jednorodzinny, zasiedlony
wraz z dwoma budynkami
gospodarczymi
i przyłączem kanalizacyjnym
Zatwierdzam:
Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO
LASÓW PAŃSTWOWYCH
Zastępca Dyrektora Generalnego
ds. Finansów i Zasobów Majątkowych
Krzysztof Janeczko

Warszawa, 22 września 2017 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Wrocław

Lp.
1.

Nazwa nadleśnictwa,
obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.
Legnica
Legnica
179m

Nazwa obrębu
ewidencyjnego,
gmina,
adres nieruchomości
Zimna Woda
Lubin
Zimna Woda 66
59-307 Raszówka

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,
pow. działki (m2)
372/180
LE1U/00036176/9
2267

Rodzaj zabudowy
i sposób zagospodarowania
budynek mieszkalny,
jednorodzinny, zasiedlony
wraz z budynkiem
gospodarczym
i składem opału
Zatwierdzam:
Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO
LASÓW PAŃSTWOWYCH

Warszawa, 22 września 2017 r.
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Zastępca Dyrektora Generalnego
ds. Finansów i Zasobów Majątkowych
Krzysztof Janeczko

41

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.

Świeradów
Świeradów
252p

Świeradów Zdrój
Świeradów Zdrój
ul. Polna 4
59-850 Świeradów Zdrój

52/252
JG1S/00026864/8
1778
(udział 5550/10000)

samodzielny lokal mieszkalny
w budynku dwurodzinnym,
zasiedlony
wraz z przynależnym
garażem

2.

Głogów
Duża Wólka
148b

Obiszów
Grębocice
Obiszów 32
59-150 Grębocice

209
LE1G/00036260/2
1137

budynek mieszkalny,
jednorodzinny, zasiedlony
wraz z budynkiem
gospodarczym

3.

Śnieżka
Kowary
229m

Kowary 0004
Kowary
ul. Rejtana 12/1
58-530 Kowary

515/1
JG1J/00071448/8
1259
(udział 523/1000)

samodzielny lokal mieszkalny
w budynku dwurodzinnym,
pustostan
wraz z przynależnymi
pomieszczeniami
gospodarczymi
i budynkiem gospodarczym

4.

Żmigród
Żmigród
263x

Laskowa
Żmigród
Przywsie 1/4
55-140 Żmigród

350/1
WR1W/00032898/4
2584
(udział 2399/10000)

samodzielny lokal mieszkalny
w budynku czterorodzinnym,
pustostan
wraz z pomieszczeniami
przynależnymi
w budynkach gospodarczych

5.

Jugów
Jugów
355gx

Jugów
Nowa Ruda
ul. Jana 32
57-430 Jugów

950/57
SW2K/00012433/7
267

budynek mieszkalny,
jednorodzinny w zabudowie
szeregowej, zasiedlony

Zatwierdzam:
Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO
LASÓW PAŃSTWOWYCH
Zastępca Dyrektora Generalnego
ds. Finansów i Zasobów Majątkowych
Krzysztof Janeczko

Warszawa, 22 września 2017 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Wrocław

Lp.
1.

Nazwa nadleśnictwa,
obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.
Oława
Oława
260p

Nazwa obrębu
ewidencyjnego,
gmina,
adres nieruchomości
Południe
Wrocław
ul. Paczkowska 30/9
50-504 Wrocław

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,
pow. działki (m2)
14
WR1K/00153304/8
1549
(udział 26/1000)

Rodzaj zabudowy
i sposób zagospodarowania
lokal mieszkalny w budynku
wielorodzinnym, pustostan
wraz z pomieszczeniem
przynależnym w piwnicy
Dokończenie na str. 43
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Dokończenie ze str. 42

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.

Lubin
Polkowice
175s

Gola
Lubin
Gola 13/8
59-300 Lubin

245/3
LE1U/00070294/2
2756
(udział 1094/10000)

lokal mieszkalny w budynku
wielorodzinnym, zasiedlony
wraz z pomieszczeniem
przynależnym w budynku
gospodarczym

3.

Głogów
Głogówko
99sx

Chociemyśl
Kotla
Chociemyśl 67
67-240 Kotla

99/555
LE1G/00036318/4
1101

budynek mieszkalno-gospodarczy, wolnostojący,
pustostan wraz z budynkiem
gospodarczym
Zatwierdzam:
Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO
LASÓW PAŃSTWOWYCH
Zastępca Dyrektora Generalnego
ds. Finansów i Zasobów Majątkowych
Krzysztof Janeczko

Warszawa, 10 października 2017 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.

Wolsztyn
Zbąszyń
107r01

Przychodzko
Zbąszyń
Przychodzko 1
64-360 Zbąszyń

624/1
PO1N/00028300/7
936

budynek mieszkalny,
jednorodzinny, zasiedlony

2.

Wolsztyn
Zbąszyń
191ax, bx, cx, z

Nowy Dwór Zbąszyń
Nowy Dwór 55c/4
64-360 Zbąszyń

774; 775
PO1N/00029758/9
2674; 1258
(udział 170/1000)

samodzielny lokal mieszkalny
w budynku sześciorodzinnym,
zasiedlony, wraz z pięcioma
pomieszczeniami w dwóch
budynkach gospodarczych
i udziałem
w budynku obsługi
oczyszczalni ścieków,
oświetleniu terenu,
zewnętrznej sieci
wodociągowej,
oczyszczalni ścieków,
drodze, nawierzchni,
placu, odwodnieniu terenu,
ogrodzeniu, małej
architekturze, pompie
i zespole wentylacyjnym

776
PO1N/00029759/6
1853
(udział 56/1000)
773
PO1N/00029756/5
708
(udział 56/1000)

Zatwierdzam:
Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO
LASÓW PAŃSTWOWYCH

Warszawa, 22 września 2017 r.
BILP 11/2017

Zastępca Dyrektora Generalnego
ds. Finansów i Zasobów Majątkowych
Krzysztof Janeczko
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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.

Krzystkowice
Krzystkowice
229 l, j01

Biedrzychowice
Żary
Biedrzychowice 61
66-200 Żary

524/1
ZG1R/00040200/2
2470

budynek mieszkalny,
jednorodzinny, zasiedlony
wraz z dwoma budynkami
gospodarczymi

2.

Szprotawa
Szprotawa
213k

Śliwnik
Małomice
Śliwnik 36
67-320 Małomice

819/7
ZG1G/00044519/9
1633

budynek mieszkalny,
jednorodzinny, zasiedlony
wraz z dwoma budynkami
gospodarczymi
Zatwierdzam:
Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO
LASÓW PAŃSTWOWYCH

Warszawa, 10 października 2017 r.
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Zastępca Dyrektora Generalnego
ds. Finansów i Zasobów Majątkowych
Krzysztof Janeczko
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NIERUCHOMOŚCI ZBYWANE I NABYWANE
przez Skarb Państwa – Lasy Państwowe

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Białystok
Nadleśnictwo Czerwony Dwór
Zgodnie z Ramowymi wytycznymi w sprawie zamian lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów
Państwowych, wytycznymi stanowiącymi załącznik do pisma Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 grudnia 2012 r.,
znak: ZS-D-2141-11-2/12, oraz zgodą dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku z dnia 29 września 2017 r.,
znak: ZS.2161.6.1.2016.2017, Nadleśnictwo Czerwony Dwór informuje o zamiarze przeprowadzenia transakcji zamiany nieruchomości z
osobą fizyczną.
Informacja o zamiarze transakcji zamiany z dnia 24 października 2017 r.
Data zgody
na zamianę

29.09.2017 r.

Nieruchomości zbywane przez Lasy Państwowe
adres leśny

adres administracyjny

kategoria
użytku

powierzchnia
(w ha)

01-07-2-09-58-d -00

28-18-012-0012_2058/2

Ls

0,3405

01-07-2-09-59-b -00

28-18-012-0012_2059/2

N

0,4238

01-07-2-09-59-c -00

28-18-012-0012_2059/2

Ls

0,9593

01-07-2-09-62-i -00

28-18-012-0012_62/8

Ls

0,8982

01-07-2-09-62-j -00

28-18-012-0012_62/8

N

0,7706

01-07-2-09-62-m -00

28-18-012-0012_62/8

Ls

0,5393

Razem:

wartość
(w tys. zł)

26,286

3,9317

26,286

Nieruchomości nabywane przez Lasy Państwowe
właściciel

adres administracyjny

kategoria
użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

Osoba fizyczna

28-18-035-0024_31

Ls IV

1,4317

52,972

Czerwony Dwór, 24 października 2017 r.
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Nadleśniczy
Nadleśnictwa Czerwony Dwór
inż. Mariusz Kimszal
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Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Kraków
Nadleśnictwo Gorlice
Zgodnie z Ramowymi wytycznymi w sprawie zamian lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów
Państwowych, w następstwie zgody dyrektora RDLP w Krakowie (pismo z dnia 20 października 2017 r., znak: OZ.2261.2.2017), Nadleśnictwo Gorlice informuje o transakcji zamiany gruntów.
Informacja o zamiarze przeprowadzenia transakcji zamiany gruntów z dnia 25 października 2017 r.
Data zgody
na zamianę

20.10.2017 r.

Nieruchomości zbywane przez Lasy Państwowe
adres leśny

adres administracyjny

kategoria
użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

03-05-1-08-285-j-00
03-05-1-08-285-l-00

12-05-09_2-0009-957

PS III

0,27

10,12

03-05-1-08-285-h-00

12-05-09_2-0009-938/3

R IVa

0,33

8,94

R IVa

1,52

R IVb

0,24

Ps IV

0,39

03-05-1-08-285-h-00
03-05-1-08-285-g-00

12-05-09_2-0009-934/3

03-05-1-08-285-f-00
Razem:

2,75

58,27

77,33

Nieruchomości nabywane przez Lasy Państwowe
właściciel

Osoba fizyczna

Razem:

Zagórzany, 25 października 2017 r.
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adres administracyjny

kategoria
użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

12-05-09_2-0003-27/111

Ls

0,94

23,40

12-05-09_2-0003-27/113

Ls

0,37

9,37

12-05-09_2-0003-27/117

Ls

0,40

11,20

12-05-09_2-0003-27/118

Ls

0,16

4,55

12-05-09_2-0003-27/124

Ls

0,05

1,33

12-05-09_2-0003-27/126

Ls

0,19

4,85

12-05-09_2-0003-27/127

Ls

0,14

3,67

12-05-09_2-0003-29/4

Ls

0,06

8,22

12-05-09_2-0003-29/5

Ls

0,11

3,18

12-05-09_2-0003-45/7

Ls

0,28

7,28

12-05-09_2-0003-45/8

Ls

0,04

0,92

2,74

77,97

Zastępca Nadleśniczego
Nadleśnictwa Gorlice
Konrad Barczyk

BILP 11/2017

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Krosno
Nadleśnictwo Cisna
Nadleśnictwo Cisna informuje o zamiarze przeprowadzenia transakcji zamiany nieruchomości między Nadleśnictwem Cisna a
jednostką administracji samorządowej Gminą Cisna na podstawie przepisów art. 38e ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach (Dz. U.
2017 r. poz. 788), zgodnie z Wytycznymi z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie zamian lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących
się w zarządzie nadleśnictw Lasów Państwowych nadzorowanych przez dyrektora RDLP w Krośnie i zgodą dyrektora RDLP w Krośnie
(pismo z dnia 17 października 2017 r., znak: ZS.2261.6.2017).
Informacja o zamiarze transakcji zamiany z dnia 19 października 2017 r.
Data zgody
na zamianę

Nieruchomości zbywane przez Lasy Państwowe
adres administracyjny

kategoria
użytku

powierzchnia
(w ha)

18-21-022-0008- 214/14

B

0,0068

18-21-022-0008- 214/15

B

0,0362

04-05-2-15-66 - ax - 00

18-21-022-0006- 463/3

Dr

0,0189

04-05-2-15-66 - bx - 00

18-21-022-0006- 463/9

Dr

0,0442

04-05-1-04-130A -bx- 00

18-21-022-0011- 205/17

Dr

0,3219

206,5

04-05-1-04-130A -cx- 00

18-21-022-0011- 205/22

Dr

0,1069

67,1

0,1320

95,8

0,1593

90,7

adres leśny
04-05-1-05-183- i - 00

04-05-1-04- 130A -y - 00
04-05-1-0-130A -~a - 00
17.10.2017 r.

04-05-1-04-130A - i - 00

7,2

4,1

Ls
18-21-022-0011- 205/34

Tk

04-05-1-04-130A - ix- 00

Lz

04-05-1-04-130A - j - 01

Lz-PsVI

04-05-1-04-130A - j - 99

wartość
(w tys. zł)

18-21-022-0011- 205/36

04-05-1-04-130A - k - 00

Dr
Ps V

04-05-2-13- 83 - y - 00

18-21-022-0012- 491/6

Ps IV

0,0389

0,6

04-05-2-13- 85 - a - 00

18-21-022-0015- 768/27

Lz

0,1821

141,2

04-05-1-03- 55 - n - 00

18-21-022-0017- 149/3

Dr

0,0822

04-05-1-03- 54 - f - 00

18-21-022-0017- 148/8

Dr

0,0198

36,9
650,1

Razem:
Nieruchomości nabywane przez Lasy Państwowe
właściciel

Gmina Cisna

adres administracyjny

kategoria
użytku

powierzchnia
(w ha)

18-21-022-0006 - 428

Dr

0,8803

18-21-022-0006 - 451

Dr

0,9486

18-21-022-0006 - 2

Dr

0,4267

Razem:

						
								
Cisna, 19 października 2017 r.
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wartość
(w tys. zł)
608,6
42,7
651,3

Nadleśniczy
Nadleśnictwa Cisna
Władysław Chmurski
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Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Krosno
Nadleśnictwo Strzyżów
Na podstawie przepisów art. 38e ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2017 r. poz. 788 z późn. zm.) oraz zgodnie z
zapisami Wytycznych w sprawie zamian lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie nadleśnictw Lasów Państwowych nadzorowanych przez dyrektora RDLP w Krośnie, Nadleśnictwo Strzyżów informuje o zamiarze przeprowadzenia transakcji zamiany
gruntów znajdujących się w zarządzie Nadleśnictwa Strzyżów.
Informacja o zamiarze transakcji zamiany z dnia 16 października 2017 r.
Data zgody
na zamianę

Nieruchomości zbywane przez Lasy Państwowe
adres leśny

adres administracyjny

kategoria
użytku

powierzchnia
(w ha)

04-22-2-03-358-f

18-19-045-007
dz. nr 816/1

Ls

0,0189

111,79

04-22-2-03-358-f

18-19-045-007
dz. nr 816/2

Ls

0,0183

108,24

04-22-2-03-358-f

18-19-045-006
dz. nr 561/1

Ls

0,1028

51 378,60

04-22-2-10-188-f

18-19-045-0018
dz. nr 3791/1

Ls

0,0224

129,09

04-22-2-10-188-f

18-19-045-0018
dz. nr 3791/2

Ls

0,0359

206,89

04-22-2-10-188-f

18-19-045-0018
dz. nr 3792/1

Ls

0,4604

64 141,00

11.10.2017 r.

wartość
(w tys. zł)

Nieruchomości nabywane przez Lasy Państwowe
właściciel

Gmina Strzyżów

Strzyżów, 16 października 2017 r.
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adres administracyjny

kategoria
użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

18-19-045-006
dz. nr 114

Dr

0,34

1 650,04

18-19-045-006
dz. nr 154

Dr

0,08

388,24

18-19-045-006
dz. nr 344

Dr

0,63

73 850,07

18-19-045-006
dz. nr 463

Dr

0,22

46 288,58

Nadleśniczy
mgr inż. Andrzej Modliszewski
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Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Olsztyn
Nadleśnictwo Nidzica
Zgodnie z Ramowymi wytycznymi w sprawie zamian lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów
Państwowych z dnia 12 grudnia 2012 r., zamian dokonywanych na podstawie art. 38e ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach
(Dz. U. z 2017 r. poz. 788), Nadleśnictwo Nidzica informuje o zamiarze przeprowadzenia transakcji zamiany nieruchomości gruntowych.

Data zgody
na zamianę

Nieruchomości zbywane przez Lasy Państwowe
adres leśny
07-16-1-05-435-c-00

29.09.2017 r.

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

0,4400

23,90

2,4700

179,40

2,9100

203,30

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

28-11-022-0017-720

0,5518

14,20

28-11-022-0017-745

0,7545

35,40

28-11-022-0017-755

0,2218

6,50

0,9366

39,20

0,7299

22,60

28-11-022-0017-788

0,0705

3,40

28-11-022-0017-1021

1,2907

31,80

28-11-022-0017-1023

3,9735

180,90

8,5293

334,00

adres administracyjny

07-16-1-05-435-~b-00
07-16-1-05-345-a-00

kategoria
użytku

28-11-012-0026-3435/1
Ls
28-11-012-0032-3435/2

07-16-1-05-345-b-00
Razem:

Nieruchomości nabywane przez Lasy Państwowe
właściciel

adres administracyjny

Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „MLEKS”
Spółka z o.o. z siedzibą
w Wyszkowie

Razem:

Nidzica, 4 października 2017 r.
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28-11-022-0017-763
28-11-022-0017-787

kategoria
użytku

Ls

Nadleśniczy
Nadleśnictwa Nidzica
Ryszard Schuetz
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Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Szczecin
Nadleśnictwo Bierzwnik
Na podstawie art. 38e ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U z 2017 r. poz. 788 ze zm.), uwzględniając Ramowe
wytyczne w sprawie zamian lasów gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych oraz Wytyczne w
sprawie zamian lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych będących w zasięgu terytorialnego działania Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Bierzwnik informuje o zamiarze przeprowadzenia
transakcji zamiany nw. nieruchomości gruntowych własności Skarbu Państwa w zarządzie PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwa Bierzwnik
z Gminą Bierzwnik. Zgoda na dokonanie zamiany nieruchomości została wydana w dniu 12 września 2017 r. przez dyrektora Regionalnej
Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie (zn. spr.: ZS.2261.4.2017).

Data zgody
na zamianę

12.09.2017 r.

Nieruchomości zbywane przez Lasy Państwowe
adres leśny

adres administracyjny

kategoria
użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

10-02-1-02-127-l-00

32-02-012-0002 141/8

Ba

0,0076

31,6

10-02-1-02-127-o-00

32-02-012-0002 141/1

Dr

0,4689

98,1

10-02-1-02-127-o-00

32-02-012-0002 141/12

Dr

0,0433

8,4

Sieć wodociągowa o numerze inwentarzowym 211/01336

18,4

Razem:

0,5198

156,5

Nieruchomości nabywane przez Lasy Państwowe
właściciel

Gmina Bierzwnik

Razem:

Bierzwnik, 10 października 2017 r.

50

adres administracyjny

kategoria
użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

32-02-012-0002 610

Dr

2,0313

52,8

32-02-012-0002 611

Dr

0,7643

22,6

32-02-012-0002 616

Dr

0,4572

14,0

32-02-012-0012 256

Dr

2.0800

54,1

32-02-012-0003 336/4

Dr

0,2000

6,2

32-02-012-0003 337/5

Dr

0,2100

6,5

5,7428

156,2

Nadleśniczy
Nadleśnictwa Bierzwnik
Jan Rurek
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Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Szczecinek
Nadleśnictwo Czarne Człuchowskie
Zgodnie z Ramowymi wytycznymi w sprawie zamian lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów
Państwowych, na podstawie przepisów art. 38e ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2017 poz. 788 z późn. zm.), Nadleśnictwo Czarne Człuchowskie informuje o zamiarze przeprowadzenia transakcji zamiany nieruchomości po otrzymaniu zgody dyrektora
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku (pismo z dnia 19.10.2017 r., znak sprawy: ZS.2261.9.2017.KK).

Data zgody
na zamianę

19.10.2017 r.

Nieruchomości zbywane przez Lasy Państwowe
adres leśny

adres administracyjny

kategoria
użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w zł)

11-05-3-12-237-m-00

220306_2.0006.3237/4

N

0,0144

2 445,00

11-05-3-12-237-b-00

220306_2.0006.3237/11

RV

0,1301

24 042,00

Nieruchomości nabywane przez Lasy Państwowe
właściciel

adres administracyjny

kategoria
użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w zł)

Gmina Przechlewo

220306_2.0006.36

Dr

0,7300

26 499,00
Nadleśniczy
Zbigniew Wełniński

								
Czarne, 19 października 2017 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Szczecinek
Nadleśnictwo Leśny Dwór
Stosownie do zapisów punktu IX Ramowych wytycznych w sprawie zamian lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w
zarządzie Lasów Państwowych, zamian dokonywanych na podstawie art. 38e ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach, informuję, że
Nadleśnictwo Leśny Dwór otrzymało zgodę dyrektora RDLP w Szczecinku (zn. spr.: ZS.2261.19.2017.KK, pismo z dnia 4 października
2017 r.) na dokonanie zamiany gruntów z Gminą Słupsk.
Szczegółowy wykaz nieruchomości objętych zamianą:
Data zgody
na zamianę

4.10.2017 r.

Nieruchomości zbywane przez Lasy Państwowe
adres leśny

adres administracyjny

kategoria
użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w zł)

11-10-2-02-578-f-00
11-10-2-02-578-g-00

22-12-082-0019 dz. 578/2

Ls

0,8879
0,8321

327 144,00

11-10-2-02-578-h-00

22-12-082-0019 dz.578/3

Ls

0,4200

79 884,00

11-10-2-02-601-t-00

22-12-082-0014 dz. 601/9

Dr

0,3060

73 440,00

Dokończenie na str. 52
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Dokończenie ze str. 51
Nieruchomości nabywane przez Lasy Państwowe
właściciel

Jednostka administracji samorządowej

adres administracyjny

kategoria
użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w zł)

22-12-082-0029 dz. 58

Dr

0,0400

10 400,00

22-12-082-0029 dz. 27/2

Ls

0,6134

18 100,00

22-12-082-0029
dz. 148/3-148/9

Bp, Dr

0,7850

152 212,00

22-12-082-0009 dz. 315

Dr

0,2500

52 500,00

22-12-082-0014 dz. 16/4

Dr

0,1455

33 465,00

22-12-082-0014 dz. 198/18

Ps

1,5051

153 069,00

22-12-082-0014 dz. 198/10

Ps

0,1997

19 790,00
Nadleśniczy
Grzegorz Goliszek

										
Łysomiczki, 11 października 2017 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Szczecinek
Nadleśnictwo Osusznica
Nadleśnictwo Osusznica informuje, że otrzymało zgodę dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku – pismo z
dnia 9 października 2017 r., zn. spr.: SZ.2261.21.2017.KK – na zamianę gruntów z Gminą Tuchomie.

Data zgody
na zamianę

9.10.2017 r.

Nieruchomości zbywane przez Lasy Państwowe
adres leśny

adres administracyjny

kategoria
użytku

powierzchnia
(w ha)

11-15-1-01-8-j-00

220110_2.0011.233/28

Dr

0,0322

3,08

11-15-1-01-8-k-00

220110_2.0011.233/29

RVI

0,1673

42,11

11-15-1-03-67-c-00

220110_2.0001.67/5

Ls

0,0150

0,39

11-15-1-01-64-f-00

220110_2.0002.64/4

Ls

0,4799

33,02

11-15-1-01-8-f-00

220110_2.0011.8/12

Dr

0,0696

6,50

11-15-1-01-21-p-00

220110_2.0011.21/6

Dr

0,0745

5,65

0,8385

90,75

Razem:

wartość
(w tys. zł)

Dokończenie na str. 53
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Dokończenie ze str. 52
Nieruchomości nabywane przez Lasy Państwowe
właściciel

Gmina Tuchomie
ul. Mickiewicza
77-133 Tuchomie

adres administracyjny

kategoria
użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

220110_2.0004.16/5 /
SL1B/00030536/8

Dr

0,1550

11,50

220110_2.0002.87 /
SL1B/00017586/6

Dr

0,3700

26,12

220110_2.0002.75/6 /
SL1B/00029879/4

Dr

0,0800

5,66

RV

0,7300

RVI

0,1800

PsV

0,1500

PsVI

0,1000

LsIV

0,6300

LsVI

0,2800

Dr

0,0700

5,30

2,7450

90,97

220110_2.0010.478 /
SL1B/00034544/5

220110_2.0005.28/1 /
SL1B00018249/9

42,39

Razem:

Nadleśniczy
Jarosław Czarnecki

Osusznica, 20 października 2017 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Szczecinek
Nadleśnictwo Warcino
Stosownie do zapisów punktu IX Ramowych wytycznych w sprawie zamian lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w
zarządzie Lasów Państwowych, zamian dokonywanych na podstawie art. 38e ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach, Nadleśnictwo Warcino informuje, że otrzymało zgodę dyrektora RDLP w Szczecinku (pismo z dnia 9 października 2017 r., zn. spr.: ZS.2261.20.2017.
KK) na dokonanie zamiany gruntów z Gminą Kępice.

Data zgody
na zamianę

9.10.2017 r.

Nieruchomości zbywane przez Lasy Państwowe
kategoria
użytku

powierzchnia
(w ha)

22-12-054-0001-48/4

Ls
N
Ls
Bz
N
Dr

1,1516
0,1489
0,0616
0,0124
0,0512
0,1347

22-12-054-0001-48/14

Bz

0,2541

91,2

1,8145

573,6

adres leśny

adres administracyjny

11-21-2-07-48-a-01
11-21-2-07-48-p-01

22-12-054-0001-512/1
22-12-054-0001-512/1

11-21-2-07-48-o-00

22-12-054-0001-48/22

11-21-2-07-48-l-00
11-21-2-07-48-m-00
Razem:

wartość
(w tys. zł)
385,9
41,0
55,5

Dokończenie na str. 54
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Dokończenie ze str. 53
Nieruchomości nabywane przez Lasy Państwowe
właściciel

Gmina Kępice

Razem:

Kępice, 20 października 2017 r.

54

adres administracyjny

kategoria
użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

22-12-055-0010-180/1

Dr

0,1000

10,3

22-12-055-0017-48

W-PsV
W-LsVI
W

0,1600
0,0600
0,1000

27,9

22-12-055-0017-288/3

Dr

0,1000

15,7

22-12-055-0008-7/2

Dr

0,0015

0,14

22-12-055-0008-86

Lz

0,9100

101,8

22-12-055-0014-470

Dr

0,0700

7,2

22-12-055-0017-287/4

Dr

0,2900

45,5

22-12-055-0001-461

N

0,5500

60,7

22-12-055-0005-2/2

Ls IV
Lz

0,2000
0,0800

33,7

22-12-055-0001-131

R VI
Ls V

0,0981
0,1515

27,6

22-12-054-0001-265

Bi

0,0265

8,5

22-12-055-0007-38

Lzr-ŁIV

0,5400

24,8

22-12-055-0002-185

Dr

0,2500

44,6

22-12-055-0015-34

N

0,0600

10,3

22-12-055-0008-7/1

Dr

0,1698

17,5

22-12-055-0008-10

Dr

0,1200

12,4

22-12-055-0015-32

W

0,1200

7,0

22-12-055-0015-33/1

RIVb
N

1,5500
1,6300

109,4

22-12-055-0015-34

N

0,1700

10,1

22-12-055-0013-279/1

Dr

0,2600

23,6

22-12-055-0013-302

Dr

0,0900

8,2

22-12-055-0001-311

Dr

0,1906

11,7

22-12-055-0009-24

Dr

0,2600

29,3

22-12-055-0009-26

Dr

0,0200

2,3

22-12-055-0014-315

Dr

0,1700

23,5

22-12-055-0004-180

N

0,4300

26,82

8,9280

700,56

Nadleśniczy
Nadleśnictwa Warcino
Sławomir Piątkowski
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OGŁOSZENIA

***
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku
informuje, że na terenie Nadleśnictwa Damnica (leśnictwa
Karżniczka) zagubiono 40 nieużywanych płytek do cechowania drewna o numerach 4081–4120, kod jednostki – 112511.
W wypadku ujawnienia płytek prosimy o ich konfiskatę i
przekazanie informacji do Nadleśnictwa Damnica lub do RDLP
w Szczecinku.

***
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku
informuje, że na terenie Nadleśnictwa Sławno (leśnictwa
Malechowo) stwierdzono kradzież płytki do cechowania
drewna – znak jednostki: 111710, nr płytki: 04412.
W wypadku ujawnienia płytki prosimy o jej konfiskatę i
przekazanie informacji do Nadleśnictwa Sławno lub do RDLP
w Szczecinku.

Zastępca Dyrektora
ds. Ekonomicznych
Anna Paszkiewicz

Dyrektor
Andrzej Modrzejewski

Szczecinek, 26 września 2017 r.

***
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku
informuje, że na terenie Nadleśnictwa Sławno (leśnictwa Malechowo) stwierdzono kradzież 2 płytek do cechowania drewna
– znak jednostki: 111710, nry płytek: 04396 i 04399.
W wypadku ujawnienia płytek prosimy o ich konfiskatę i
przekazanie informacji do Nadleśnictwa Sławno lub do RDLP
w Szczecinku.

Szczecinek, 9 października 2017 r.

BILP 11/2017

Zastępca Dyrektora
ds. Gospodarki Leśnej
Tomasz Skowronek

Szczecinek, 12 października 2017 r.

***
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku
informuje, że na terenie Nadleśnictwa Polanów (leśnictwa
Zacisze) stwierdzono kradzież 14 płytek do cechowania
drewna – znak jednostki: 112411, nry płytek: od 5449 do 5462.
W wypadku ujawnienia płytek prosimy o ich konfiskatę i
przekazanie informacji do Nadleśnictwa Polanów lub do RDLP
w Szczecinku.
Dyrektor
Andrzej Modrzejewski
Szczecinek, 16 października 2017 r.
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Czasopisma Lasów Państwowych
„Echa Leśne”
Kwartalnik przyrodniczo-kulturalny nie tylko dla leśników. Ukazuje się od 1924 r. Pismo popularyzujące wiedzę o lesie i przyrodzie.
„Głos Lasu”
Miesięcznik branżowy dla leśników, w którym prezentowane są specjalistyczne artykuły na temat gospodarki leśnej.
Adres obydwu redakcji: ul. Grójecka 127, 02-124 Warszawa,
tel. 22 185 53 53, e-mail: echa.lesne@cilp.lasy.gov.pl, glos.lasu@cilp.lasy.gov.pl

CENNIK REKLAM

Obowiązuje od 1 stycznia 2017 roku
„Głos Lasu”

„Biuletyn Informacyjny LP”

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

Miejsce
IV strona okładki

4200

II i III strona okładki

3800

wewnątrz numeru

3500

2/3 kolumny

wewnątrz numeru

2500

1/2 kolumny

wewnątrz numeru

1900

1/3 kolumny

wewnątrz numeru

1400

1/4 kolumny

wewnątrz numeru

1000

1/6 kolumny

wewnątrz numeru

700

1/12 kolumny

wewnątrz numeru

350

Artykuł
promocyjny

1 kolumna

Cała kolumna

Wkładki dostarczone przez zamawiającego*)
*)

Cena
zł netto
+ 23% VAT

Rodzaj reklamy

Miejsce

Cena
zł netto
+ 23% VAT

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

II i III strona okładki

2000

IV strona okładki

2500

wewnątrz numeru

1800

wewnątrz numeru

1000

1/4 kolumny

wewnątrz numeru

600

1/8 kolumny

wewnątrz numeru

400

1/16 kolumny

wewnątrz numeru

200

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

3500
0,60 zł za szt..

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

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

Miejsce
IV strona okładki

4200

1/2 kolumny
1/3 kolumny

wewnątrz numeru
wewnątrz numeru
wewnątrz numeru

3500
1900
1400

1/4 kolumny

wewnątrz numeru

1000

1/6 kolumny

wewnątrz numeru

700

1/12 kolumny

wewnątrz numeru

350

Artykuł
promocyjny

1 kolumna

Cała kolumna

Wkładki dostarczone przez zamawiajacego*)
*)

Cena
zł netto
+ 23% VAT

Przygotowanie reklam
Pliki z rozszerzeniem:
*.eps, *.ai ( Adobe Illustrator), *.jpg, *.tiff, *.cdr (Corel),
kolory CMYK lub PANTONE,
czcionki zamienione na krzywe,
rozdzielczość 300 dpi przy zachowanych wymiarach reklamy.

3500
0,60 zł za szt.

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

Kontakt: Jolanta Stankiewicz,
tel.: 22 185 53 72
e-mail: jolanta.stankiewicz@cilp.lasy.gov.pl
CILP, ul. Grójecka 127, 02-124 Warszawa

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: Elanders Polska Sp. z o.o., ul. Mazowiecka 2, 09-100 Płońsk, tel. 23 662 23 16, www.elanders.com
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