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AKTY OGÓLNEGO ZARZĄDU
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

ZARZĄDZENIA DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
(od 20 czerwca 2017 r. do 22 sierpnia 2017 r.)

l

l

l

l

l

Zarządzenie nr 25 z dnia 14 lipca 2017 r. zmieniające Zarządzenie nr 4 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 23 stycznia
2009 r. w sprawie Zasad (polityki) rachunkowości Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe i Planu Kont z komentarzem
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe (znak: EK-0102-1/09) (EG.0210.1.2017)
Zarządzenie nr 26 z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie prowadzenia przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe działań
zapobiegających rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terenach pozostających w zarządzie PGL LP
(ZŁ.0314.8.2017)
Zarządzenie nr 27 z dnia 28 lipca 2017 r. zmieniające wzornik druków wprowadzony Zarządzeniem nr 75 Dyrektora Generalnego
Lasów Państwowych z dnia 18 lipca 2003 r. (znak: OI-021-08-01-2/2003) w sprawie wzornika druków obowiązujących w Lasach
Państwowych (ZD.7600.5.2017)
Zarządzenie nr 28 z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Instrukcji Ochrony Lasu, stanowiącej załącznik do Zarządzenia nr 57
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 22 listopada 2011 roku (ZO.0210.1.2017)
Zarządzenie nr 29 z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia docelowej koncepcji zagospodarowania terenu na potrzeby
uprawnionej działalności Centrum Szkolenia Strzeleckiego Lasów Państwowych im. Jana Wendy w Plaskoszu k. Tucholi
(GS.0210.3.2017)

DECYZJE DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
(od 20 czerwca 2017 r. do 21 sierpnia 2017 r.)
l

l

l

l

l

l

l

l

l

Decyzja nr 167 z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie narady kierowników komórek organizacyjnych Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, zwanej w dalszej części niniejszej decyzji naradą kierowników (GD.001.10.2017)
Decyzja nr 168 z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie powołania doraźnego Zespołu doradczego Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych do opracowania założeń nowelizacji rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (GZ.0070.1.2017)
Decyzja nr 169 z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia przez Inspekcję Lasów Państwowych kontroli doraźnej skargowej
dot. postępowania na świadczenie usług leśnych w roku 2017 na terenie Nadleśnictwa Łobez oraz realizacji umów w tym zakresie
(GI.02.10.14.2017)
Decyzja nr 170 z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia przez Inspekcję Lasów Państwowych kontroli doraźnej skargowej
dot. remontów osady w Nadleśnictwie Chojnów (GI.0210.13.2017)
Decyzja nr 171 z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do udziału w pracach Zespołu analizującego szanse i
zagrożenia oraz potencjalne kierunki rozwoju obszarów wiejskich w województwie podkarpackim (GK.016.36.2017)
Decyzja nr 172 z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie utworzenia zespołów realizujących zadania związane z funkcjonowaniem stanowiska kierowania w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie
wojny (GN.2601.4.2017)
Decyzja nr 173 z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Decyzji nr 95 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 8 grudnia
2015 r. w sprawie:
1) ustalenia, do czasu nowelizacji Regulaminu organizacyjnego Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych (DGLP), zakresu obowiązków
oraz uprawnień zastępców Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych;
2) uszczegółowienia niektórych aspektów zarządzania korespondencją pozaksięgową;
3) podjęcia prac nad zmianą Regulaminu organizacyjnego DGLP (OR.012.3.2017)
Decyzja nr 174 z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zlecenia konsorcjum pięciu instytucji: Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu,
Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Instytutu Technologii Drewna, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w
Warszawie, Instytutu Badawczego Leśnictwa realizacji usługi badawczej pod nazwą „Repozytorium dendrometryczne, modelowanie
grubości kory drewna dłużycowego oraz wzory do obliczania miąższości drewna kłodowanego i średniowymiarowego (Kora)”
(OR.5001.3.3.2017)
Decyzja nr 175 z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie narady dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych oraz dyrektorów
zakładów o zasięgu krajowym (GD.0050.5.2017)
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Decyzja nr 176 z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej ogólnopolskiej imprezy pracowniczej pod nazwą własną „Regaty Żeglarskie Leśników” organizowanej przez Nadleśnictwo Gołdap (GK.166.12.2017)
Decyzja nr 177 z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie określenia orientacyjnego jednostkowego kosztu netto na 1 ha prac dotyczących
sporządzenia uproszczonego planu urządzenia lasu przewidzianego do dofinansowania ze środków funduszu leśnego w 2018 roku
(ZU.6007.60.2017)
Decyzja nr 178 z dnia 29 czerwca 2017 r. zmieniająca Decyzję nr 87 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 17 marca
2017 r. w sprawie powołania grupy roboczej do opracowania zasad współpracy pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Lasów Państwowych i Gminą Miejską Biała Podlaska w zakresie realizacji inwestycji wspólnej polegającej na zagospodarowaniu i rewitalizacji terenów
Doliny Krzny (ZG.7000.4.2017)
Decyzja nr 179 z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego i rzeczowego działań Centrum Szkolenia Strzeleckiego Lasów Państwowych do końca roku 2017 (GS.0210.2.2017)
Decyzja nr 180 z dnia 30 czerwca 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.001.10.2017)
Decyzja nr 181 z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia do realizacji w roku 2017 nowych przedsięwzięć drogowych, finansowanych z wykorzystaniem środków funduszu leśnego, polegających na budowie lub przebudowie dróg wewnętrznych, będących drogami
leśnymi oraz budowie, przebudowie lub istotnym remontowaniu drogowej infrastruktury technicznej w ramach wspomagania przez Lasy
Państwowe administracji publicznej (EI.770.11.2017)
Decyzja nr 182 z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie wydzielenia z rezerwy ogólnej funduszu leśnego dodatkowych środków na finansowanie
wniosku dotyczącego przedsięwzięcia publicznego (EI.770.11.2017)
Decyzja nr 183 z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie wzorów porozumień i wzoru umowy na realizację 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 (EI.770.11.2017)
Decyzja nr 184 z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie ustaleń przyjętych przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w trakcie
narady odbytej w Warszawie w dniu 3 lipca 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.0050.5.2017)
Decyzja nr 185 z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia przez Inspekcję Lasów Państwowych kontroli doraźnej z zakresu
zamawiania robót budowlanych, o wartościach poniżej progu stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych w Nadleśnictwie Kluczbork, w latach 2007–2016 (GI.0210.15.2017)
Decyzja nr 186 z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia przez Inspekcję Lasów Państwowych kontroli doraźnej skargowej z
zakresu spraw kadrowych w Nadleśnictwie Gościeradów (GI.0210.16.2017)
Decyzja nr 187 z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu dla użytkowników Business Objects pt. „Raportujemy na
mapie” (OI.0414.13.2017)
Decyzja nr 188 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.0210.4.3.2017)
Decyzja nr 189 z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej ogólnopolskiej imprezy pracowniczej
pod nazwą własną „Otwarte Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Górskim – na Wilczym Szlaku w Mucznem” organizowanej przez Nadleśnictwo Stuposiany (GK.166.13.2017)
Decyzja nr 190 z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Miłośników Żubrów realizacji usługi badawczej pod nazwą
„Ocena postaw i wiedzy lokalnych społeczności względem wolnożyjących żubrów w ramach Kompleksowego projektu ochrony żubra
przez Lasy Państwowe” (OR.5001.12.1.2017)
Decyzja nr 191 z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie zlecenia Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie realizacji usługi
badawczej pod nazwą „Wszechstronny monitoring populacji i siedliska żubra w ramach Kompleksowego projektu ochrony żubra przez
Lasy Państwowe” (OR.5001.5.3.2017)
Decyzja nr 192 z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie makrowskaźników do planu finansowo-gospodarczego Państwowego Gospodarstwa
Leśnego Lasy Państwowe na rok 2018 (EP.0300.2.1.2017)
Decyzja nr 193 z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie zrelacjonowania obrad XIX Kongresu Europejskiej Unii Leśników (GW.0701.2.2017)
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Decyzja nr 194 z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie zlecenia Instytutowi Badawczemu Leśnictwa realizacji usługi badawczej pod nazwą
„Inwentaryzacja wybranych gatunków saproksylicznych w lasach za pomocą technik molekularnych – nowe możliwości oceny różnorodności biologicznej i stanu siedlisk leśnych” (OR.5001.14.1.2017)
Decyzja nr 195 z dnia 14 lipca 2017 r. zmieniająca Decyzję nr 101 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 7 kwietnia 2017 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej ds. przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę pod
nazwą „Wykonanie lotniczych zdjęć fotogrametrycznych oraz ortofotomap dla zasięgów terytorialnych wybranych nadleśnictw Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe” w trybie przetargu nieograniczonego (EZ.272.1.1.2017)
Decyzja nr 196 z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie powołania doraźnego Zespołu doradczego Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych do analizy materiałów z rozpoznania Zespołu ds. Kontrolingu Terenowego dotyczących sprawy ewentualnej sprzedaży nieruchomości w Nadleśnictwie Dojlidy, RDLP w Białymstoku (GI.0210.17.2017)
Decyzja nr 197 z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia przez Inspekcję Lasów Państwowych kontroli doraźnej w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku w zakresie legalności trybu zawarcia umowy pomiędzy Skarbem Państwa PGL LP
– nadleśnictwami nadzorowanymi przez RDLP w Szczecinku a Powiatem Szczecineckim o realizację wspólnego przedsięwzięcia pod
nazwą „Budowa i przebudowa istniejących obiektów na Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej poprzedzone rozbiórką części
istniejących obiektów – Ponadregionalny Ośrodek Rewitalizacji Jezior” (GI.0210.18.2017)
Decyzja nr 198 z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia przez Inspekcję Lasów Państwowych kontroli doraźnej prawidłowości realizacji przebudowy siedziby Nadleśnictwa Koszęcin w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach
(GI.0210.19.2017)
Decyzja nr 199 z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej ogólnopolskiej imprezy pracowniczej
pod nazwą własną „VI Mistrzostwa Polski Leśników w maratonie MTB – Obiszów 2017”organizowanej przez Nadleśnictwo Głogów
(GK.166.15.2017)
Decyzja nr 200 z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie zlecenia Instytutowi Badawczemu Leśnictwa realizacji usługi badawczej pn. „Klasyfikacja działalności pomocniczej na różnych szczeblach zarządzania w Lasach Państwowych”, stanowiącej I etap usługi badawczej
pn. „Obiektywizacja kosztów działalności pomocniczej nadleśnictw” (OR.5001.11.3.2017)
Decyzja nr 201 z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie zlecenia Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie realizacji usługi
badawczej pod nazwą „Alternatywne metody zakładania upraw dębowych: ocena efektów hodowlanych i ekonomicznych”
(OR.5001.15.1.2017)
Decyzja nr 202 z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie zlecenia Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie realizacji usługi
badawczej pod nazwą „Wpływ sukcesyjnych modeli hodowli drzewostanów mieszanych z udziałem dębu na sekwestrację dwutlenku
węgla” (OR.5001.16.1.2017)
Decyzja nr 203 z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie zlecenia Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie realizacji usługi
badawczej pod nazwą „Bezzrębowy sposób zagospodarowania Leśnych Gospodarstw Węglowych” (OR.5001.17.1.2017)
Decyzja nr 204 z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie wzorów wniosków na realizację 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 (EI.770.11.2017)
Decyzja nr 205 z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie terminów i warunków składania wniosków na realizację 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 (EI.770.11.2017)
Decyzja nr 206 z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie wydzielenia z rezerwy ogólnej funduszu leśnego środków na finansowanie wniosków
dotyczących przedsięwzięcia publicznego (EI.770.11.2017)
Decyzja nr 207 z dnia 28 lipca 2017 r. zmieniająca 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.0210.4.4.2017)
Decyzja nr 208 z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie kontynuacji programu rozwojowego jako wspólnego przedsięwzięcia jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych (OR.011.1.2017)
Decyzja nr 209 z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia oceny dokumentacji niearchiwalnej (kat. B)
wstępnie zakwalifikowanej do likwidacji (EL.0192.1.2017)
Decyzja nr 210 z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zarządzenia organizacji wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej wyczerpującej
znamiona wspólnego przedsięwzięcia jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych pod nazwą własną „XXI Ogólnopolska Pielgrzymka Leśników na Jasną Górę” (GK.166.17.2017)
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Decyzja nr 211 z dnia 16 sierpnia 2017 r. 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 (ZM.800.19.2017)
Decyzja nr 212 z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie narady kierowników komórek organizacyjnych Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, zwanej w dalszej części niniejszej decyzji naradą kierowników (GD.001.11.2017)
Decyzja nr 213 z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie Krajowej Narady Leśników w Częstochowie (GD.0050.6.2017)

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
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ZARZĄDZENIE NR 25
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 14 lipca 2017 r.
zmieniające Zarządzenie nr 4 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
z dnia 23 stycznia 2009 r. w sprawie Zasad (polityki) rachunkowości
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe i Planu Kont z komentarzem
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe (znak: EK-0102-1/09)
EG.0210.1.2017
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 zadań Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, wynikających w szczególności
z przepisu art. 50 ust. 23 oraz § 8 ust. 1 pkt 3 Statutu Państwowego
Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe4, w związku z art. 8 ust. 25
i art. 10 ust. 26 z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
– postanawiam, co następuje:
§1
Wprowadza się zmiany do Zarządzenia nr 4 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 23 stycznia 2009 r. w sprawie
Zasad (polityki) rachunkowości Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe i Planu Kont z komentarzem Państwowego
Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe (tekst jednolity wprowa-

1

2

3

4

5

6

dzony Zarządzeniem nr 87 Dyrektora Generalnego Lasów
Państwowych z dnia 4 grudnia 2012 r. ze zmianami), w zakresie
podanym w załącznikach nr 1 i nr 2 do niniejszego zarządzenia.
(Załączników nie drukujemy – przyp. red.).
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą
obowiązującą do ksiąg rachunkowych za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia w 2017 r.

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.
Art. 50. 2. ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach stanowi, że „Dyrektor Generalny Lasów Państwowych ustala dla wszystkich jednostek organizacyjnych Lasów
Państwowych zasady (politykę) rachunkowości”.
§ 8. 1.3. Statutu Lasów Państwowych stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz innych przepisów prawnych, Dyrektor Generalny
ustala zasady prowadzenia rachunkowości w Lasach Państwowych.
Art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. 2016 poz. 1047 z późn. zm.) stanowi, że w celu rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji
jednostka może, ze skutkiem od pierwszego dnia roku obrotowego, bez względu na datę podjęcia decyzji, zmienić dotychczas stosowane rozwiązania na inne, przewidziane ustawą.
Art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości stanowi, że kierownik jednostki ustala w formie pisemnej i aktualizuje dokumentację opisującą
przyjęte przez nią zasady (politykę) rachunkowości.

BILP 8–9/2017

9

ZARZĄDZENIE NR 26
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 28 lipca 2017 r.
w sprawie prowadzenia przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe działań zapobiegających
rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terenach pozostających w zarządzie PGL LP
ZŁ.0314.8.2017
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 zadań Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, wynikających z całokształtu przepisów
ustawy o lasach, obligujących Dyrektora Generalnego Lasów
Państwowych do wspomagania administracji publicznej, skonkretyzowanych w poleceniu Ministra Środowiska skierowanym do Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych pismem z dnia 17 lipca 2017 r.3,
wydanym w oparciu o art. 34a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r.
o Radzie Ministrów4, mając na względzie art. 58 ust. 2 pkt 1 ustawy z
dnia 28 września 1991 r. o lasach5, zarządzam, co następuje:
§1
1. Zobowiązuję nadleśniczych zarządzających gruntami położonymi w całości lub części w strefie WAMTA, obejmującej terytorium Polski w odległości 50 km od granicy państwowej z Rosją,
Litwą, Białorusią i Ukrainą, do prowadzenia z częstotliwością raz
w miesiącu przeszukiwania tych gruntów w celu wykrywania
zwłok padłych dzików lub ich szczątków.
2. Przeszukiwanie należy prowadzić również w strefach wyznaczonych przez inspekcję weterynaryjną w związku ze stwierdzeniem ogniska ASF poza strefą WAMTA, z częstotliwością 2–3
razy w miesiącu, do czasu zniesienia strefy.
3. Do wykonania zadań, o których mowa w ust. 1 i 2, należy zaprosić
koła łowieckie Polskiego Związku Łowieckiego w oparciu o porozumienie zawarte pomiędzy Dyrektorem Generalnym Lasów
Państwowych a Przewodniczącym Zarządu Głównego Polskiego
Związku Łowieckiego dnia 12 stycznia 2016 r.
4. Przeszukiwanie należy prowadzić w ścisłej współpracy z
inspekcją weterynaryjną – powiatowym lekarzem weterynarii,
uwzględniając wytyczne i zalecenia tych organów.
5. Przeszukiwanie należy prowadzić na wszystkich gruntach pozostających w zarządzie PGL LP, ze szczególnym uwzględnieniem
miejsc i ostoi wykorzystywanych przez dziki.
§2
Poza poszukiwaniami zwłok padłych dzików lub ich szczątków,
o których mowa w § 1, zobowiązuję nadleśniczych do monitorowania obszarów leśnych pozostających w ich zarządzie, z wykorzystaniem do tego każdego pobytu pracowników w terenie, związanego
z wykonywaniem obowiązków służbowych, polowaniem, a także
wykonywaniem prac leśnych przez ZUL.
§3
1. Przeszukiwanie, o którym mowa w § 1 ust. 1, należy prowadzić
w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada.
1

2

3
4

5

2. Monitorowanie obszarów leśnych, o którym mowa w § 2, należy
prowadzić w ciągu całego roku.
§4
Znalezione zwłoki padłych dzików lub ich szczątki należy usunąć
pod nadzorem i wedle zaleceń i procedur określonych przez powiatowego lekarza weterynarii.
§5
Zobowiązuję dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych do sprawowania bieżącego nadzoru nad realizacją przez
nadleśniczych zadań określonych w § 1 i 2.
§6
1. Rozliczenie kosztów poniesionych przez nadleśnictwa na przeszukiwanie terenów pozostających w zarządzie PGL LP nastąpi
w oparciu o procedurę określoną w zarządzeniu Dyrektora
Generalnego Lasów Państwowych wprowadzającym do stosowania plan finansowo-gospodarczy Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe na dany rok.
2. Katalog możliwych wydatków koniecznych do zrealizowania nałożonego na nadleśnictwa zadania zawiera załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. (Załączników nie drukujemy – przyp. red.).
§7
1. Zobowiązuję dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych do przedkładania Dyrektorowi Generalnemu Lasów Państwowych, do dnia 7 każdego miesiąca następującego po miesiącu, w
którym prowadzono poszukiwania, sprawozdań zbiorczych dla
regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych, uwzględniających liczbę
wykrytych zwłok lub szczątków dzików. Przekazywanie sprawozdań dotyczy okresu od 1 kwietnia do 30 listopada.
2. Głównego Łowczego Lasów Państwowych – Naczelnika
Wydziału Gospodarki Łowieckiej DGLP zobowiązuję do przygotowania projektu sprawozdania zbiorczego dla LP w oparciu o
sprawozdania nadesłane przez RDLP i przedłożenie go do
podpisu Dyrektorowi Generalnemu Lasów Państwowych w
terminie do dnia 10 każdego miesiąca następującego po
miesiącu, w którym prowadzono poszukiwania.
§8
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2017 r.
DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Konrad Tomaszewski

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”. Art. 58 ust. 2 pkt 1 stanowi, że środki funduszu leśnego mogą być przeznaczone również na wspólne
przedsięwzięcia jednostek organizacyjnych 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.
Kopia pisma stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
Art. 34a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 1996 r. Nr 106, poz. 492) stanowi, że minister w celu dostosowania do polityki ustalonej przez
Radę Ministrów zasad i kierunków działania podległych lub nadzorowanych centralnych organów administracji rządowej i innych urzędów lub jednostek organizacyjnych
niemających osobowości prawnej może wydawać kierownikom urzędów centralnych i jednostek organizacyjnych wiążące ich wytyczne i polecenia.
Art.58 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach stanowi, że „Środki funduszu leśnego mogą być przeznaczone również na wspólne przedsięwzięcia
jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, w szczególności w zakresie gospodarki leśnej”.
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ZARZĄDZENIE NR 27
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 28 lipca 2017 r.
zmieniające wzornik druków wprowadzony Zarządzeniem nr 75 Dyrektora Generalnego
Lasów Państwowych z dnia 18 lipca 2003 r. (znak: OI-021-08-01-2/2003)
w sprawie wzornika druków obowiązujących w Lasach Państwowych
ZD.7600.5.2017
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 1a3 ustawy o lasach, a także § 8 ust. 1 pkt 24 i 65 ust. 2 pkt 46
ww. Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy
Państwowe:
§1
W Zarządzeniu nr 75 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 18 lipca 2003 r. w sprawie wzornika druków obowiązujących w Lasach Państwowych wprowadza się w drukach
wejściowych do SILP zmiany polegające na:
1) wycofaniu z obiegu druków, stanowiących część składową
ww. zarządzenia, oznaczonych we wzorniku symbolami:
2.5.13. Stary wzór: Raptularz terenowy do szacunków
brakarskich – pierwsza strona wzoru nr 1, 1a i 1b,
2.5.14.1. Stary wzór: Raptularz terenowy wzór nr 1 – strona
druga, strony trzecia i kolejne,
2.5.14.2. Stary wzór: Raptularz terenowy wzór nr 1a – strona
druga i następne,
2.5.14.3. Stary wzór: Raptularz terenowy wzór nr 1b – strona
druga;
2) nadaniu drukowi oznaczonemu w ww. wzorniku symbolem
2.5.13. Raptularz terenowy szacunków brakarskich –
pierwsza strona wzoru nr 1, 1a i 1b, nowej treści stanowiącej
przedmiot załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia;

§3
Zwalnia się z obowiązku sporządzania druku 2.5.13. Raptularz
terenowy szacunków brakarskich – pierwsza strona wzoru nr 1, 1a
i 1b w formie analogowej, jeżeli szacunki brakarskie są dokonywane z użyciem programów Brakarz lub ACER.
§4
Zmian w druku 2.5.13. Raptularz terenowy szacunków brakarskich – pierwsza strona wzoru nr 1, 1a i 1b, tj. aktualizacji druku
oraz zmian w instrukcji jego wypełniania, wynikających z odrębnych
zarządzeń Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych związanych z planowaniem krótkookresowym w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe lub wynikających z modyfikacji
SILP zatwierdzonych przez Dyrektora Generalnego Lasów
Państwowych, dokonuje Dyrektor Zakładu Informatyki Lasów
Państwowych po uzyskaniu akceptacji proponowanych zmian
przez właściwy wydział merytoryczny DGLP oraz Wydział Informatyki DGLP.
§5
Pozostałe postanowienia Zarządzenia nr 75 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 18 lipca 2003 r. pozostają bez
zmian.
§6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

3) wprowadzeniu nowych zasad wypełniania druku oznaczonego w ww. wzorniku symbolem 2.5.13. Raptularz terenowy
szacunków brakarskich – pierwsza strona wzoru nr 1, 1a i 1b,
stanowiących przedmiot załącznika nr 2 do niniejszego
zarządzenia.
§2
Dopuszcza się odmienną kolejność prezentacji poszczególnych
elementów druku 2.5.13. Raptularz terenowy szacunków brakarskich – pierwsza strona wzoru nr 1, 1a i 1b w stosunku do jego
układu wynikającego z załącznika nr 1, jeżeli wynika to z ograniczeń funkcjonalności programów Brakarz i ACER.
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DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Konrad Tomaszewski
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Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 27
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
z dnia 28 lipca 2017 r.
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Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 27
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
z dnia 28 lipca 2017 r.
ZASADY WYPEŁNIANIA PIERWSZEJ STRONY
„Raptularza terenowego do szacunków brakarskich” (okładki szacunku brakarskiego)
1) Adres leśny.
Wpisać adres według zasad obowiązujących w systemie LAS.
2) Grupa czynności.
Wybrać z listy i zaznaczyć właściwą grupę czynności, wpisując „X”.
3) Ocena pilności zabiegu.
Po ocenie, czy cięcie winno być koniecznie wykonane w danym
roku, czy możliwe jest przesunięcie na rok następny, zaznaczyć
tylko jedną wybraną pozycję, wpisując „X”.
4) Powierzchnia:
a) manipulacyjna (ar) – wpisać planowaną powierzchnię działki
zrębowej, strefy manipulacyjnej, trzebieży czy czyszczenia;
b) do odn./1 raz (ar) – dla rębni wpisać powierzchnię do odnowienia, a dla trzebieży i czyszczeń późnych, na których
wykonujemy zabieg po raz pierwszy w danej rewizji planu
UL, powierzchnię równą powierzchni manipulacyjnej. W
przypadku kolejnego nawrotu dla pozycji trzebieży i czyszczeń późnych wpisać powierzchnię zero;
c) zred. do odn. (ar) – dla rębni wpisać zredukowaną
powierzchnię planowaną do odnowienia, a dla czyszczeń
późnych i trzebieży wpisać powierzchnię zero.
5) Czynność pozyskania drewna.
Zaznaczyć „X” przy wybranej czynności:
CWDPN – dla pozycji planowanych do pozyskania pilarką
(ręczne) w warunkach nizinnych,
CWDPG – dla pozycji planowanych do pozyskania pilarką
(ręczne) w warunkach górskich,
CWDMN – dla pozycji planowanych obligatoryjnie do pozyskania harwesterem w warunkach nizinnych,
CWDMG – dla pozycji planowanych obligatoryjnie do pozyskania harwesterem w warunkach górskich,
CWDN-D – dla pozycji planowanych fakultatywnie do pozyskania harwesterem w nizinnych; dopuszczalne pozyskanie
ręczno-maszynowe,
CWDG-D – dla pozycji planowanych fakultatywnie do pozyskania harwesterem w warunkach górskich, dopuszczalne pozyskanie ręczno-maszynowe.
6) Stopień trudności pozyskania.
Wpisać cyfrę oznaczającą właściwy stopień trudności z zakresu
obowiązującego w katalogu norm czasu pracy przy pozyskaniu
drewna (zakres 1–4 w warunkach nizinnych oraz zakres 1–5 w
warunkach górskich).
7) Współczynnik trudności.
Wpisać wartości z zakresu od 1.00 do 1.30. W przypadku wystąpienia utrudnień nieuwzględnionych w katalogu nadleśniczy, na
uzasadniony wniosek, może zastosować na określonej pozycji
mnożnik zwiększający normę czasu do 30%.
8) Strefa trudności zrywki.
Wpisać cyfrę oznaczającą właściwą strefę trudności zrywki w
zakresie od 1 do 4 zgodnie z obowiązującym katalogiem norm
czasu pracy przy zrywce drewna.
9) Odległość.
Wpisać osobno dla drewna wielkowymiarowego (W) i średniowymiarowego (S) przeciętne odległości i procenty masy drewna
podlegającego zrywce oraz podwozowi (podanie wartości mniejszych od 100% oznacza, że dla części masy drewna nie będą
liczone koszty zrywki czy podwozu). Odległości zrywki podaje się
w pełnych metrach, a podwozu w kilometrach. Koszty zrywki
drewna małowymiarowego użytkowego M1 wyliczane są na
podstawie odległości wpisanych dla drewna średniowymiarowego (dla drewna M2 nie liczy się kosztów zrywki).
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10) Ochrona nalotów i podrostów.
Potrzebę ochrony nalotów i podrostów wskazać, wpisując „X”
(informacja wskaźnikowa do oceny zastosowania współczynnika trudności zwiększającego pracochłonność).
11) Cięcia rębne – procent podszytu.
Wpisać procent podszytu, który powinien być usunięty z
powierzchni przed rozpoczęciem cięć rębnych.
12) Cięcia rębne – wysokość podszytu.
Znakiem „X” zaznaczyć właściwy przedział wysokości
podszytu.
13) Okres niedostępności.
Zaznaczyć miesiące, w których powierzchnia jest niedostępna
dla środków transportowych.
14) Całkowity wyrób kosztem nabywcy.
Pozyskanie kosztem nabywcy drewna S3, S4 i M2 wskazać
przez wpisanie „X”. Wpisuje się „X” tylko w przypadku pozyskania kosztem nabywcy ponad 50% masy danego sortymentu.
15) Procentowy udział M1 w M.
Dla metody posztucznej, porównawczej i masowej wpisać
procent udziału drewna małowymiarowego użytkowego M1 w
ogólnej masie drewna małowymiarowego M planowanego do
pozyskania. Parametr niedostępny dla metody obrębowej.
16) Określenie procentowego udziału kłody krótkiej. Wpisanie
% udziału kłody krótkiej (na 3,00 m.b. ustalona została maksymalna długość kłody krótkiej) oznacza:
a) dla szacunków wykonanych metodą masową, porównawczą
i obrębową – % kłody krótkiej wyliczany jest z masy kłody
ogółem przypisanej do szacunku proporcjonalnie wg klas
jakości i klas wymiarowych;
b) dla szacunków wykonanych metodą posztuczną – % kłody
krótkiej wyliczany jest z masy kłody ogółem obliczonej dla
danego szacunku, proporcjonalnie wg klas jakości i klas
wymiarowych z uwzględnieniem parametrów technicznych
dla kłód zapisanych w programie Acer.
17) Kłodowanie drewna iglastego.
Wskazać przez wpisanie „X” w polu „PEŁNE” te pozycje
szacunków wykonywanych posztucznie, na których planowane
jest kłodowanie całych dłużyc drewna wielkowymiarowego iglastego.
Wskazać przez wpisanie „X” w polu „WIERZCHOŁKOWE” te
pozycje szacunków wykonywanych posztucznie, na których
planowane jest kłodowanie tylko wierzchołków po wymanipulowaniu dłużycy o długości H-MAX ustalonej w parametrach dla
drewna wielkowymiarowego iglastego.
18) Uwaga.
Miejsce na wpisanie krótkiej dodatkowej informacji tekstowej
(maksymalnie 15 znaków).
Szacunek wykonał(a) – osoba wykonująca szacunek brakarski. W
przypadku wypełnienia druku w programie Brakarz dane osoby
sporządzającej szacunek generowane są automatycznie na
podstawie danych osoby logującej się programu Brakarz.
Sprawdził(a) – osoba sprawdzająca poprawność sporządzanego
szacunku.
Wprowadził(a) – numer adresowy oraz podpis osoby wprowadzającej szacunek brakarski do SILP. W przypadku wypełnienia druku
w programie Brakarz i przesłaniu elektronicznie do baz SILP dane
osoby wprowadzającej szacunek lub korygującej go generowane
są automatycznie.
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ZARZĄDZENIE NR 28
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 3 sierpnia 2017 r.
w sprawie zmiany Instrukcji Ochrony Lasu, stanowiącej załącznik do Zarządzenia nr 57
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 22 listopada 2011 roku
ZO.0210.1.2017
Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.
o lasach1, w związku z § 62 i § 8 pkt 1.13 Statutu Państwowego
Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe – w wykonaniu zadania
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, określonego
m.in. w art. 33 ust. 3 pkt 34 ustawy o lasach – zarządzam, co następuje:
§1
W Instrukcji Ochrony Lasu zmienia się treść poniższych paragrafów:
1. Zmienia się treść § 6, który otrzymuje brzmienie:
„Nadleśnictwo zobowiązane jest do wypełnienia kwestionariusza występowania uszkodzeń spowodowanych przez owady, ssaki,
ptaki i wykonanych zabiegów ochronnych (formularz nr 3) oraz
kwestionariusza występowania uszkodzeń spowodowanych przez
czynniki abiotyczne i antropogeniczne oraz chorób drzew leśnych
spowodowanych przez grzyby patogeniczne i wykonanych zabiegów ochronnych (formularz nr 4).
Dane do formularzy nr 3 i 4 nadleśnictwo uzyskuje z raportów formularza nr 2 (SILP) oraz innych dokumentów źródłowych. Formularze nr 3
i 4 nadleśnictwo akceptuje w systemie SILPWeb w module Sprawozdawczość w terminie do 15 stycznia. W terminie do 31 stycznia RDLP,
po uzgodnieniu z ZOL, zatwierdza formularz 3 i 4. Zatwierdzone przez
RDLP w SILPWeb formularze 3 i 4 są dostępne dla DGLP, ZOL i IBL”.
2. Zmienia się treść § 93, ustępów 2, 3, 4 i 6, które otrzymują brzmienie:
„2. Nadleśnictwo, na podstawie danych z SILP, do dnia 15.01.
akceptuje w SILPWeb raport z pozyskania posuszu, wywrotów i
złomów w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia (formularz 17). W terminie do 31 stycznia RDLP zatwierdza formularz 17. Zatwierdzony przez
RDLP w SILPWeb formularz 17 jest dostępny dla DGLP, ZOL i IBL”.
„3. Szczegółową ocenę stopnia zagrożenia drzewostanów
świerkowych, sosnowych i dębowych przez owady kambio- i ksylofagiczne można wykonywać na podstawie wskaźnika NPC. Wskaźnik ten obliczany jest na podstawie danych zawartych w SILP.
Wykorzystanie wskaźnika NPC do oceny stopnia zagrożenia drzewostanów ma charakter nieobligatoryjny. Decyzję w tym zakresie
podejmuje RDLP po uzgodnieniu z ZOL”.
„4. Wskaźnik NPC, obrazujący tempo ubywania drzew z drzewostanu wskutek ich zasiedlenia przez owady kambio- i ksylofagiczne, wylicza się na podstawie raportu SILP. Wskaźnik ten jest
stosunkiem wielkości pozyskania posuszu zasiedlonego (PZ w
m3/ha) w danym roku kalendarzowym do aktualnej zasobności
gatunku drzewa w drzewostanie na początku tego roku (ZAS w
m3/ha), wyrażonym w formie procentowej, wg wzoru:

„6. Na podstawie tych danych dla nadleśnictwa generowany jest
wykaz zbiorczy powierzchni drzewostanów w poszczególnych
klasach wydzielania się posuszu według gatunków i leśnictw
(formularz nr 28)”.
3. Zmienia się treść § 104, który otrzymuje brzmienie:
„Wyniki oceny wprowadzone do SILP za pomocą formularza
nr 2 generowane są zbiorczo w formularzu nr 4. W terminie do 15
stycznia formularz akceptowany jest przez nadleśnictwo. W terminie do 31 stycznia RDLP, po uzgodnieniu z ZOL, zatwierdza formularz nr 4. Zatwierdzony przez RDLP w SILPWeb formularz nr 4 jest
dostępny dla DGLP, ZOL i IBL”.
4. Zmienia się treść § 105 ustęp 2. litera b, który otrzymuje
brzmienie:
„b) spałowanie (ponad 1/3 obwodu dla świerka, jodły i buka oraz
1/2 obwodu dla sosny),”.
5. Zmienia się treść § 106, który otrzymuje brzmienie:
„Wyniki oceny rozmiaru szkód wpisywane są do formularza
nr 18. Wykaz zbiorczy, formularz nr 19, akceptowany jest przez
nadleśnictwo do dnia 30.06. W terminie do 15 lipca RDLP zatwierdza formularz nr 19. Zatwierdzony przez RDLP w SILPWeb formularz nr 19 jest dostępny dla DGLP, ZOL i IBL”.
6. We wzorach formularzy obowiązujących w Lasach Państwowych
wprowadza się następujące zmiany:
1) formularz nr 3 – wykreśla się ramkę z terminem, odbiorcą i
formą przekazania;
2) formularz nr 4 – wykreśla się ramkę z terminem, odbiorcą i
formą przekazania;
3) formularz nr 17 – wykreśla się ramkę z terminem, odbiorcą i
formą przekazania;
4) formularz nr 19 – wykreśla się ramkę z terminem, odbiorcą i
formą przekazania.
Dla powyższych formularzy wprowadza się zapis: „Zgodnie z
zapisami Instrukcji Ochrony Lasu”.
§2
Zarządzenie podlega podaniu do wiadomości poprzez kolportaż
pocztą elektroniczną oraz opublikowaniu w Biuletynie Informacyjnym Lasów Państwowych.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

NPC = PZ/ZAS * 100 [%].
Na podstawie wyliczonego wskaźnika NPC każdemu wydzieleniu z raportu przyporządkowywana jest klasa nasilenia wydzielania
się posuszu (tabela 29)”.

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 zm.) 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.; § 6 Statutu 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.
3
Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z
dnia 18 maja 1994 r.; § 8 Statutu Lasów Państwowych stanowi, że Dyrektor Generalny ustala szczegółowe zasady prowadzenia gospodarki leśnej w lasach zarządzanych przez Lasy Państwowe.
4
Przepis art. 33 ust. 3 pkt 3 ustawy o lasach stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych inicjuje, organizuje oraz koordynuje przedsięwzięcia na rzecz ochrony
lasów, racjonalnej gospodarki leśnej i rozwoju leśnictwa.
1
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ZARZĄDZENIE NR 29
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 22 sierpnia 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia docelowej koncepcji zagospodarowania terenu
na potrzeby uprawnionej działalności Centrum Szkolenia Strzeleckiego Lasów Państwowych
im. Jana Wendy w Plaskoszu k. Tucholi
GS.0210.3.2017
Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.
o lasach1 (tj. z 2017 r. Dz. U. z 5 kwietnia 2017 r. poz. 788), w
związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy
Państwowe2, nadanego zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony
Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r.,
w wykonaniu zadania Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
wynikającego z § 8 ust. 1 pkt 7 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe3, zarządzam, co następuje:
§1
Na podstawie § 27 ust. 4 Zarządzenia nr 21 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 31 maja 2017 r., znak:
OR.0140.2.2017, w sprawie utworzenia innej jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych nieposiadającej osobowości prawnej o
zasięgu krajowym – Centrum Szkolenia Strzeleckiego Lasów
Państwowych im. Jana Wendy w Plaskoszu k. Tucholi, zatwierdzam docelową koncepcję zagospodarowania terenu na potrzeby

1

2

3

uprawnionej działalności Centrum Szkolenia Strzeleckiego Lasów
Państwowych im. Jana Wendy w Plaskoszu k. Tucholi, stanowiącą
załącznik do niniejszej decyzji. (Załącznika nie drukujemy – przyp.
red.).
§2
Zarządzenie 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 przepisy wykonawcze do ustawy,
a także innych przepisów prawnych, Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.
W § 8 ust. 1 pkt 7 Statut Lasów Państwowych stanowi, że „Dyrektor Generalny ustala w szczególności zasady tworzenia, łączenia, dzielenia, likwidacji i działania
zakładów”.
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DECYZJA NR 167
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 20 czerwca 2017 r.
w sprawie narady kierowników komórek organizacyjnych Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych,
zwanej w dalszej części niniejszej decyzji naradą kierowników
GD.001.10.2017
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 okoliczności, że zgodnie z § 12 Statutu Lasów Państwowych Dyrekcja
Generalnaa Lasów Państwowych (DGLP) jest jednostką organizacyjną Lasów Państwowych, stanowiącą aparat wykonawczy Dyrektora Generalnego LP – postanawiam, co następuje:
§1
1. Na dzień 28 czerwca 2017 r., z moim udziałem i moich zastępców,
zwołuję do sali nr 201 w siedzibie DGLP na godzinę 9.00 naradę
kierowników.
2. Oprócz osób, o których mowa w ust. 1, w naradzie kierowników
powinni uczestniczyć:
1) przedstawiciel komórki organizacyjnej Ministerstwa Środowiska właściwej w sprawie nadzorowania Lasów Państwowych, jeżeli zechce przyjąć zaproszenie;
2) dyrektor Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych;
3) dyrektor Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych;
4) dyrektor Zakładu Informatyki Lasów Państwowych;

1

2

5) dyrektor Ośrodka Rozwojowo-Wdrożeniowego LP;
6) przewodniczący Rady Konsultacyjnej przy Dyrektorze Generalnym Lasów Państwowych (lub członek tej Rady przez
niego wskazany);
7) przewodniczący organizacji związkowych działających w
DGLP (lub osoba przez niego wskazana), jeżeli będą tym
zainteresowani.
§2
1. Porządek obrad stanowi załącznik do niniejszej decyzji. (Załącznika nie drukujemy – przyp. red.).
2. W trakcie narady kierowników zapadną ustalenia co do ewentualnej kontynuacji narady w kolejnych dniach.
§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 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 172
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 26 czerwca 2017 r.
w sprawie utworzenia zespołów realizujących zadania związane z funkcjonowaniem
stanowiska kierowania w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych
na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny
GN.2601.4.2017
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, w wykonaniu zadania Dyrektora Generalnego
Lasów Państwowych, wynikającego z postanowienia § 4 ust. 1–7
Zarządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie
1

2

3

systemu kierowania w Ministerstwie Środowiska oraz w jednostkach
organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Środowiska3, mając na względzie uprawnienia Dyrektora Generalnego
Lasów Państwowych do stanowienia organizacji Dyrekcji Generalnej
Lasów Państwowych, postanawiam, co następuje:

Tekst jednolity ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach został ogłoszony w Dz. U. z 2017 r. pod poz. 788; art. 33 ust. 1 ustawy o lasach stanowi, że Lasami
Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny Lasów Państwowych, dokonując tego 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 28 maja 1994 r. § 6 Statutu Lasów Państwowych stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do
ustawy, a także innych przepisów prawnych, Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych, a § 10 stanowi, że Dyrektor
Generalny może powoływać inne, stałe lub doraźne zespoły doradcze dla określonych spraw i problemów z zakresu działalności Lasów Państwowych oraz określać
zasady i tryb działania takich zespołów.
Zarządzenie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Ministra Środowiska z 2017 r. poz. 6; powołane zarządzenie stanowi, że w skład stanowiska kierowania wchodzą
utworzone przez kierownika jednostki organizacyjnej zespoły, realizujące zadania związane z funkcjonowaniem stanowiska kierowania, złożone z wyznaczonych
pracowników jednostki organizacyjnej.
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1. Do wypełniania funkcji członków ZSK wyznaczam następujących pracowników Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych:
1) Pan Krzysztof Janeczko – do wypełniania funkcji kierownika
ZSK,
2) Pan Mariusz Kwieciński – do wypełniania funkcji zastępcy
kierownika ZSK,
3) Pan Sławomir Sawicki,
4) Pani Anna Trzeciak,
5) Pani Paulina Bień,
6) Pan Andrzej Ballaun,
7) Pani Aldona Perlińska.
2. Do wypełnienia funkcji członków ZZab. wyznaczam następujących pracowników Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych:
1) Pana Waleriana Żyndula – do wypełniania funkcji kierownika
ZZab.,
2) Pana Piotra Młynarczyka,
3) Pana Pawła Pogodę.

§4
Zakres obowiązków generujących zadania ZSK i ZZab. wynika z
dokumentu pod nazwą Plan operacyjny Funkcjonowania PGL LP w
warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w
czasie wojny.
§5
Komórkę organizacyjną DGLP właściwą ds. obronności zobowiązuję do ujmowania w „Rocznym planie szkolenia PGL LP” na
każdy rok kalendarzowy działań praktycznych polegających na
treningach doskonalących funkcjonowanie ZSK i ZZab. i systematycznego podnoszenia ich profesjonalizmu.
§6
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

§3
Zespoły ZSK i ZZab.:
1) przystępują do działania z chwilą ustanowienia stanu
zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa lub
stanu wojny,
2) kończą każdorazowo działalność po odwołaniu stanu zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i stanu wojny.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Konrad Tomaszewski

DECYZJA NR 173
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 26 czerwca 2017 r.
w sprawie zmiany Decyzji nr 95 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie:
1) ustalenia, do czasu nowelizacji Regulaminu organizacyjnego Dyrekcji Generalnej
Lasów Państwowych (DGLP), zakresu obowiązków oraz uprawnień
zastępców Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych;
2) uszczegółowienia niektórych aspektów zarządzania korespondencją pozaksięgową;
3) podjęcia prac nad zmianą Regulaminu organizacyjnego DGLP
OR.012.3.2017
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 – w wykonaniu zadania Dyrektora
Generalnego Lasów Państwowych określonego m.in. § 13 ust. 13
tegoż Statutu, postanawiam, co następuje:
§1
W Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych wprowadza się
następujące zmiany organizacyjne:
1) zmienia się dotychczasową nazwę Zespołu ds. Łowiectwa na
nowe brzmienie:
– Wydział Gospodarki Łowieckiej;

1

2

3

2) w Decyzji nr 95 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 8 grudnia 2015 r. § 9 ust. 2 lit e otrzymuje
brzmienie:
e) Wydział Gospodarki Łowieckiej (ZŁ) zajmuje się całokształtem spraw związanych z gospodarką łowiecką w
Lasach Państwowych. Wydziałem kieruje Główny Łowczy
Lasów Państwowych.
Do zadań Wydziału należą w szczególności sprawy dotyczące:
1) współdziałania w ustalaniu kierunków rozwoju łowiectwa
na terenach Lasów Państwowych, zapewniających realizację głównych celów gospodarki leśnej;

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.
§ 13 ust. 1 Statutu stanowi, że: „Organizację Dyrekcji Generalnej ustala regulamin nadany przez Dyrektora Generalnego”.
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2) nadzorowania racjonalnego prowadzenia gospodarki
łowieckiej w OHZ LP oraz koordynowania działań jednostek organizacyjnych LP w zakresie realizacji zadań
gospodarki łowieckiej;
3) przeprowadzania analizy realizacji planów pozyskania
zwierząt łownych, wysokości szkód wyrządzanych przez
zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych oraz uszkodzeń drzewostanów i przedkładania tych wyników ze
stosownymi wnioskami Dyrektorowi Generalnemu LP;
4) monitorowania wielkości szkód wyrządzanych przez zwierzynę w lasach i uprawach rolnych oraz inicjowania przeciwdziałań tym szkodom;
5) koordynacji sprzedaży polowań organizowanych na terenach obwodów łowieckich zarządzanych przez Lasy
Państwowe;
6) koordynacji działań jednostek organizacyjnych LP opracowujących oferty cenowe na polowania w obwodach łowieckich pozostających w zarządzie LP;
7) inicjowania i promocji sprzedaży bezpośredniej dziczyzny
przez LP oraz koordynowania działań jednostek organizacyjnych LP w tym zakresie;
8) współpracy z Polskim Związkiem Łowieckim w zakresie
realizacji zadań i kierunków gospodarki łowieckiej wynikających z przepisów prawa i uzgodnień pomiędzy
Dyrektorem Generalnym LP i Przewodniczącym Zarządu
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Głównego PZŁ w obwodach dzierżawionych przez koła
łowieckie;
9) koordynacji spraw związanych z występowaniem oraz
zwalczaniem chorób zwierząt łownych zwalczanych z
urzędu – współpraca w tym zakresie z Głównym Lekarzem
Weterynarii;
10) realizacji zadań z zakresu wspomagania administracji
rządowej w zakresie inwentaryzacji i wzbogacania bioróżnorodności łowisk polnych i leśnych.
§2
1. Z zastrzeżeniem zmian opisanych w § 1, pozostałe postanowienia Decyzji nr 95 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 8 grudnia 2015 r. pozostają bez zmian.
2. Schemat organizacyjny Dyrekcji Generalnej LP stanowi
załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.
§3
Decyzja wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2017 r.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Konrad Tomaszewski
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SCHEMAT ORGANIZACYJNY
Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych

Załącznik nr 1 do Decyzji nr 173
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
z dnia 26 czerwca 2017 r.

DECYZJA NR 174
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 26 czerwca 2017 r.
w sprawie zlecenia konsorcjum pięciu instytucji: Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu,
Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie,
Instytutu Technologii Drewna, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
Instytutu Badawczego Leśnictwa
realizacji usługi badawczej pod nazwą „Repozytorium dendrometryczne, modelowanie grubości kory drewna dłużycowego
oraz wzory do obliczania miąższości drewna kłodowanego i średniowymiarowego (Kora)”
OR.5001.3.3.2017
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 „Repozytorium dendrometryczne, modelowanie grubości kory drewna dłużycowego
oraz wzory do obliczania miąższości drewna kłodowanego i
średniowymiarowego (Kora)” należy zlecić konsorcjum pięciu
instytucji: Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Instytutu
Technologii Drewna, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie, Instytutu Badawczego Leśnictwa zgodnie z ustalonym poniżej okresem i kosztami realizacji oraz na warunkach,
które zostaną określone w umowie:
a) okres realizacji badań – około 18 miesięcy,
b) koszty planowane ogółem – 5 602 400 zł brutto, w tym na
2017 r. – 1 680 720 zł 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
Z dniem wejścia w życie niniejszej decyzji traci moc Decyzja
nr 81 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 10 marca
2017 r. w sprawie zlecenia Uniwersytetowi Przyrodniczemu
w Poznaniu realizacji usługi badawczej pod nazwą „Repozytorium
dendrometryczne, modelowanie grubości kory drewna dłużycowego oraz wzory do obliczania miąższości drewna kłodowanego i
średniowymiarowego (Kora)”.
§3
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

1 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.
2 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.
3 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.
4 Art. 4 pkt 3 lit. e ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) 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 § 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.

20

BILP 8–9/2017

DECYZJA NR 175
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 27 czerwca 2017 r.
w sprawie narady dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych
oraz dyrektorów zakładów o zasięgu krajowym
GD.0050.5.2017
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 3 lipca 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 10.00 do siedziby Dyrekcji
Generalnej Lasów Państwowych w Warszawie, ul. Grójecka
127 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 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. 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 176
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 27 czerwca 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej ogólnopolskiej
imprezy pracowniczej pod nazwą własną „Regaty Żeglarskie Leśników”
organizowanej przez Nadleśnictwo Gołdap
GK.166.12.2017
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, 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 nawiązaniu do przesłanego przez Dyrektora Regionalnej
Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku wniosku z dnia 20
czerwca br., znak: DO.166.144.2017, na podstawie 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,
wyrażam zgodę na zorganizowanie przez Nadleśnictwo Gołdap
wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą własną „Regaty
Żeglarskie Leśników”, organizowanej na terenie Nadleśnictwa
Gołdap, szczegółowo opisanej w cytowanym wniosku i zobowiązuję:
1. Nadleśniczego Nadleśnictwa Gołdap do organizacji imprezy
oraz do sporządzenia sprawozdania z powyższej imprezy
pracowniczej zgodnie z przytoczonym wyżej zarządzeniem.
2. Wyznaczam Nadleśnictwo Gołdap jako jednostkę wiodącą,
której zakres działań w powyższym zakresie określa § 12 i § 13
powyższego zarządzenia nr 15.

1
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3

4

3. Nadleśniczego Nadleśnictwa Gołdap do współdziałania z Nadleśnictwem Giżycko i Nadleśnictwem Borki w zakresie organizacji
powyższej imprezy w ramach Porozumienia regulującego
zakres zadań, system rozliczeń finansowych i odpowiedzialności wynikający z prac organizacyjnych powyższej imprezy.
4. Naczelnika Wydziału Zarządzania Zasobami Pracy Dyrekcji
Generalnej Lasów Państwowych do archiwizacji w celach
kontrolingowych sprawozdania z zorganizowanej imprezy
pracowniczej.
§2
Niniejszą decyzję otrzymują: Dyrektor Regionalnej Dyrekcji
Lasów Państwowych w Białymstoku, Nadleśniczy Nadleśnictwa
Gołdap, 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 177
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 29 czerwca 2017 r.
w sprawie określenia orientacyjnego jednostkowego kosztu netto na 1 ha prac
dotyczących sporządzenia uproszczonego planu urządzenia lasu
przewidzianego do dofinansowania ze środków funduszu leśnego w 2018 roku
ZU.6007.60.2017
Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy o lasach1, w związku z § 6
Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe2,
w wykonaniu zadania Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, wynikającego z uprawnienia i obowiązku tego organu, określonego w art. 56 ust. 2 ustawy o lasach3, mając na względzie, że:
1) uprawnionym obszarem działalności Lasów Państwowych
jest m.in. wspomaganie administracji publicznej w wypełnianiu jej obowiązków;
2) występujące zaległości w zakresie tworzenia uproszczonych
planów urządzenia lasu, o których mowa w tytule zarządzenia, zwanych dalej planami uproszczonymi lub w liczbie
pojedynczej planem uproszczonym, stwarza istotne trudności w wypełnianiu przez Lasy Państwowe między innymi
obowiązku prowadzenia banku danych o lasach wszystkich
form własności;
3) przepis art. 58 ust. 3a pkt 5 ustawy o lasach4 stwarza możliwość sporządzania planów urządzenia lasu z wykorzystaniem w tym celu środków związanych z funduszem leśnym,
pochodzących z realizacji:
a) należności, kar i opłat oraz należności z tytułu wyłączenia
z produkcji gruntów leśnych, będących lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa lub znajdującymi się w
użytkowaniu wieczystym parków narodowych, jak również
b) odszkodowań z tytułu przedwczesnego wyrębu drzewostanów niestanowiących własności Skarbu Państwa oraz
znajdujących się w użytkowaniu wieczystym parków narodowych, zwanych dalej środkami funduszu leśnego –
zarządzam, co następuje:
§1
1. W wykonaniu § 4 Zarządzenia nr 49 Dyrektora Generalnego LP
z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie przeznaczania środków
związanych z funduszem leśnym na sporządzanie uproszczonych planów urządzenia lasu, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 2
ustawy o lasach, ustala się orientacyjny koszt prac urządzeniowych na 1 ha lasu dotyczących sporządzenia uproszczonego
planu urządzenia lasu przewidzianego do dofinansowania ze
środków związanych z funduszem leśnym w 2018 roku.

1
2

3
4

2. Orientacyjny koszt jednostkowy o którym mowa w ust. 1, stosuje
się do oceny i rankingowania wniosków, o których mowa w § 3
Zarządzenia nr 49 Dyrektora Generalnego LP z 17 listopada
2016 r., złożonych przez starostwa do Dyrekcji Generalnej
Lasów Państwowych w terminie do dnia 30 września 2017 r.
3. Załącznik nr 1 do niniejszej decyzji określa orientacyjny koszt
jednostkowy netto na 1 ha prac urządzeniowych w 2018 r. dla
poszczególnych starostw.
§2
Ilekroć w niniejszej decyzji jest mowa o:
1) staroście – należy przez to również rozumieć prezydenta
miasta działającego na prawach powiatu,
2) planie uproszczonym – należy przez to rozumieć również
aneks do planu uproszonego, powstałego z wykorzystaniem
środków funduszu leśnego
§3
Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania i po raz
pierwszy ma zastosowanie do uproszczonych planów urządzenia
lasu, dofinansowanych ze środków związanych z funduszem
leśnym w 2018 r.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Konrad Tomaszewski

Art. 33 ust. 1 ustawy o lasach stanowi, że Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny.
Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe określa, że w wykonaniu zadań ustawy o lasach Dyrektor Generalny wydaje decyzje i zarządzenia
obowiązujące w Lasach Państwowych.
Art. 56 ust. 2 ustawy o lasach stanowi, że Dyrektor Generalny dysponuje środkami funduszu leśnego.
Art. 58 ust. 3a pkt 5 ustawy o lasach stanowi, że Dyrektor Generalny LP może przeznaczyć środki funduszu leśnego na opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasu sporządzanych na zlecenie starostów dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych.
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Załącznik nr 1 do Decyzji nr 177
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
z dnia 29 czerwca 2017 r.

Kod administracyjny

24

Nazwa powiatu

Stopień trudności prac u.l.

Orientacyjna cena
zł/ha

1

2

3

4

0201

powiat bolesławiecki

1,28

44,31

0202

powiat dzierżoniowski

2,15

70,37

0203

powiat głogowski

1,48

50,49

0204

powiat górowski

1,39

47,69

0205

powiat jaworski

2,01

66,27

0206

powiat jeleniogórski

1,79

59,70

0207

powiat kamiennogórski

1,94

64,24

0208

powiat kłodzki

1,92

63,59

0209

powiat legnicki

1,59

53,70

0210

powiat lubański

1,85

61,63

0211

powiat lubiński

1,46

49,90

0212

powiat lwówecki

2,07

68,03

0213

powiat milicki

1,59

53,77

0214

powiat oleśnicki

1,49

50,81

0215

powiat oławski

1,61

54,24

0216

powiat polkowicki

1,36

46,87

0217

powiat strzeliński

2,06

67,76

0218

powiat średzki

2,05

67,51

0219

powiat świdnicki

2,14

70,24

0220

powiat trzebnicki

1,67

56,20

0221

powiat wałbrzyski

2,10

69,00

0222

powiat wołowski

1,60

54,04

0223

powiat wrocławski

1,83

60,90

0224

powiat ząbkowicki

2,15

70,47

0225

powiat zgorzelecki

1,50

51,14

0226

powiat złotoryjski

1,87

62,15

0261

powiat Jelenia Góra

1,79

59,70

0262

powiat Legnica

1,59

53,70

0264

powiat Wrocław

1,83

60,90

0265

powiat Wałbrzych

2,10

69,00

0401

powiat aleksandrowski

1,00

36,00

0402

powiat brodnicki

1,54

52,30

0403

powiat bydgoski

1,16

40,86

0404

powiat chełmiński

1,49

50,84

0405

powiat golubsko-dobrzyński

1,43

48,95

0406

powiat grudziądzki

1,60

54,00

0407

powiat inowrocławski

1,23

42,95

0408

powiat lipnowski

1,34

46,20

0409

powiat mogileński

1,70

56,89

0410

powiat nakielski

1,33

45,88

0411

powiat radziejowski

1,53

51,96

0412

powiat rypiński

1,44

49,05
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0413

powiat sępoleński

1,68

56,27

0414

powiat świecki

1,19

41,68

0415

powiat toruński

1,17

41,10

0416

powiat tucholski

1,14

40,19

0417

powiat wąbrzeski

1,45

49,40

0418

powiat włocławski

1,51

51,30

0419

powiat żniński

1,47

50,02

0461

powiat Bydgoszcz

1,16

40,80

0462

powiat Grudziądz

1,60

54,00

0463

powiat Toruń

1,17

41,10

0464

powiat Włocławek

1,51

51,30

0601

powiat bialski

1,67

55,98

0602

powiat biłgorajski

1,55

52,45

0603

powiat chełmski

1,68

56,55

0604

powiat hrubieszowski

1,80

60,07

0605

powiat janowski

1,43

48,98

0606

powiat krasnostawski

1,93

63,87

0607

powiat kraśnicki

1,78

59,35

0608

powiat lubartowski

1,87

62,00

0609

powiat lubelski

1,82

60,60

0610

powiat łęczyński

1,74

58,28

0611

powiat łukowski

1,43

48,88

0612

powiat opolski

2,02

66,67

0613

powiat parczewski

1,63

54,78

0614

powiat puławski

1,60

54,14

0615

powiat radzyński

1,84

61,11

0616

powiat rycki

1,57

53,12

0617

powiat świdnicki

1,82

60,52

0618

powiat tomaszowski

1,69

56,82

0619

powiat włodawski

1,42

48,66

0620

powiat zamojski

1,64

55,20

0661

powiat Biała Podlaska

1,78

59,33

0662

powiat Chełm

1,68

56,40

0663

powiat Lublin

1,82

60,60

0664

powiat Zamość

1,64

55,20

0801

powiat gorzowski

1,29

44,70

0802

powiat krośnieński

1,04

37,09

0803

powiat międzyrzecki

1,14

40,12

0804

powiat nowosolski

1,29

44,59

0805

powiat słubicki

1,21

42,25

0806

powiat strzelecko-drezdenecki

1,33

46,05

0807

powiat sulęciński

1,16

40,86

0808

powiat świebodziński

1,27

44,14

0809

powiat zielonogórski

1,13

39,90

0810

powiat żagański

1,32

45,50

0811

powiat żarski

1,16

40,74

0812

powiat wschowski

1,19

41,63

0861

powiat Gorzów Wielkopolski

1,29

44,70
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0862

powiat Zielona Góra

1,13

39,90

1001

powiat bełchatowski

1,54

52,08

1002

powiat kutnowski

1,84

61,09

1003

powiat łaski

1,50

51,09

1004

powiat łęczycki

1,74

58,23

1005

powiat łowicki

1,74

58,26

1006

powiat łódzki wschodni

1,63

54,90

1007

powiat opoczyński

1,49

50,67

1008

powiat pabianicki

1,52

51,63

1009

powiat pajęczański

1,54

52,30

1010

powiat piotrkowski

1,56

52,80

1011

powiat poddębicki

1,44

49,23

1012

powiat radomszczański

1,53

51,76

1013

powiat rawski

1,66

55,83

1014

powiat sieradzki

1,43

48,78

1015

powiat skierniewicki

1,67

56,10

1016

powiat tomaszowski

1,50

51,11

1017

powiat wieluński

1,50

51,01

1018

powiat wieruszowski

1,22

42,72

1019

powiat zduńskowolski

1,49

50,81

1020

powiat zgierski

1,58

53,54

1021

powiat brzeziński

1,69

56,82

1061

powiat Łódź

1,63

54,90

1062

powiat Piotrków Trybunalski

1,56

52,80

1063

powiat Skierniewice

1,67

56,10

1201

powiat bocheński

2,11

69,15

1202

powiat brzeski

1,97

65,21

1203

powiat chrzanowski

1,44

49,30

1204

powiat dąbrowski

1,53

51,76

1205

powiat gorlicki

1,92

63,69

1206

powiat krakowski

1,71

57,30

1207

powiat limanowski

1,92

63,57

1208

powiat miechowski

1,67

56,22

1209

powiat myślenicki

1,89

62,55

1210

powiat nowosądecki

2,16

70,80

1211

powiat nowotarski

2,07

68,18

1212

powiat olkuski

1,38

47,41

1213

powiat oświęcimski

2,05

67,56

1214

powiat proszowicki

1,74

58,31

1215

powiat suski

1,92

63,57

1216

powiat tarnowski

1,89

62,70

1217

powiat tatrzański

2,07

68,10

1218

powiat wadowicki

2,09

68,80

1219

powiat wielicki

1,73

57,91

1261

powiat Kraków

1,71

57,30

1262

powiat Nowy Sącz

2,16

70,80

1263

powiat Tarnów

1,89

62,70

1401

powiat białobrzeski

1,61

54,41

1402

powiat ciechanowski

1,58

53,34
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1403

powiat garwoliński

1,46

49,75

1404

powiat gostyniński

1,33

45,93

1405

powiat grodziski

1,70

57,14

1406

powiat grójecki

1,77

59,15

1407

powiat kozienicki

1,66

55,78

1408

powiat legionowski

1,41

48,28

1409

powiat lipski

1,71

57,19

1410

powiat łosicki

1,87

62,13

1411

powiat makowski

1,31

45,23

1412

powiat miński

1,63

54,98

1413

powiat mławski

1,46

49,95

1414

powiat nowodworski

1,18

41,36

1415

powiat ostrołęcki

1,08

38,40

1416

powiat ostrowski

1,36

46,77

1417

powiat otwocki

1,53

51,83

1418

powiat piaseczyński

1,72

57,51

1419

powiat płocki

1,59

53,70

1420

powiat płoński

1,67

55,95

1421

powiat pruszkowski

1,72

57,51

1422

powiat przasnyski

1,33

46,05

1423

powiat przysuski

1,91

63,42

1424

powiat pułtuski

1,41

48,31

1425

powiat radomski

1,70

57,00

1426

powiat siedlecki

1,90

63,00

1427

powiat sierpecki

1,62

54,54

1428

powiat sochaczewski

1,50

50,89

1429

powiat sokołowski

1,93

63,99

1430

powiat szydłowiecki

1,75

58,58

1432

powiat warszawski zachodni

1,11

39,37

1433

powiat węgrowski

1,45

49,47

1434

powiat wołomiński

1,37

46,97

1435

powiat wyszkowski

1,37

47,24

1436

powiat zwoleński

1,72

57,71

1437

powiat żuromiński

1,45

49,62

1438

powiat żyrardowski

1,70

56,87

1461

powiat Ostrołęka

1,08

38,40

1462

powiat Płock

1,59

53,70

1463

powiat Radom

1,70

57,00

1464

powiat Siedlce

1,90

63,00

1465

powiat Warszawa

1,11

39,30

1601

powiat brzeski

1,65

55,38

1602

powiat głubczycki

1,83

60,89

1603

powiat kędzierzyńsko-kozielski

1,51

51,26

1604

powiat kluczborski

1,48

50,39

1605

powiat krapkowicki

1,50

51,14

1606

powiat namysłowski

1,55

52,55

1607

powiat nyski

1,93

63,99

1608

powiat oleski

1,31

45,38

1609

powiat opolski

1,44

49,20
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1610

powiat prudnicki

1,90

62,97

1611

powiat strzelecki

1,45

49,50

1661

powiat Opole

1,44

49,20

1801

powiat bieszczadzki

1,48

50,49

1802

powiat brzozowski

1,87

62,10

1803

powiat dębicki

1,71

57,41

1804

powiat jarosławski

1,66

55,80

1805

powiat jasielski

1,70

57,02

1806

powiat kolbuszowski

1,58

53,39

1807

powiat krośnieński

2,00

66,00

1808

powiat leżajski

1,65

55,35

1809

powiat lubaczowski

1,58

53,52

1810

powiat łańcucki

1,72

57,61

1811

powiat mielecki

1,45

49,57

1812

powiat niżański

1,33

46,02

1813

powiat przemyski

1,88

62,40

1814

powiat przeworski

1,82

60,62

1815

powiat ropczycko-sędziszowski

1,93

63,82

1816

powiat rzeszowski

1,86

61,80

1817

powiat sanocki

1,80

59,95

1818

powiat stalowowolski

1,31

45,35

1819

powiat strzyżowski

2,13

69,97

1820

powiat tarnobrzeski

1,22

42,60

1821

powiat leski

1,78

59,55

1861

powiat Krosno

2,00

66,00

1862

powiat Przemyśl

1,88

62,40

1863

powiat Rzeszów

1,86

61,80

1864

powiat Tarnobrzeg

1,22

42,60

2001

powiat augustowski

1,42

48,73

2002

powiat białostocki

1,65

55,50

2003

powiat bielski

1,61

54,31

2004

powiat grajewski

1,45

49,37

2005

powiat hajnowski

1,65

55,45

2006

powiat kolneński

1,25

43,47

2007

powiat łomżyński

1,30

45,00

2008

powiat moniecki

1,31

45,33

2009

powiat sejneński

1,38

47,51

2010

powiat siemiatycki

1,63

54,96

2011

powiat sokólski

1,78

59,35

2012

powiat suwalski

1,58

53,40

2013

powiat wysokomazowiecki

1,81

60,32

2014

powiat zambrowski

1,49

50,81

2061

powiat Białystok

1,65

55,50

2062

powiat Łomża

1,30

45,00

2063

powiat Suwałki

1,58

53,40

2201

powiat bytowski

1,22

42,50

2202

powiat chojnicki

1,10

38,88

2203

powiat człuchowski

1,05

37,39
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2204

powiat gdański

1,74

58,20

2205

powiat kartuski

1,67

55,98

2206

powiat kościerski

1,25

43,47

2207

powiat kwidzyński

1,54

52,18

2208

powiat lęborski

1,52

51,71

2209

powiat malborski

1,72

57,61

2210

powiat nowodworski

1,78

59,55

2211

powiat pucki

1,57

53,17

2212

powiat słupski

1,39

47,70

2213

powiat starogardzki

1,31

45,43

2214

powiat tczewski

1,72

57,46

2215

powiat wejherowski

1,60

54,04

2216

powiat sztumski

1,58

53,37

2261

powiat Gdańsk

1,74

58,20

2262

powiat Gdynia

1,71

57,17

2263

powiat Słupsk

1,39

47,70

2264

powiat Sopot

1,71

57,17

2401

powiat będziński

1,48

50,29

2402

powiat bielski

2,19

71,70

2403

powiat cieszyński

2,24

73,25

2404

powiat częstochowski

1,31

45,30

2405

powiat gliwicki

1,63

54,90

2406

powiat kłobucki

1,39

47,76

2407

powiat lubliniecki

1,26

43,89

2408

powiat mikołowski

1,62

54,66

2409

powiat myszkowski

1,34

46,25

2410

powiat pszczyński

1,63

54,76

2411

powiat raciborski

1,48

50,54

2412

powiat rybnicki

1,64

55,20

2413

powiat tarnogórski

1,43

48,78

2414

powiat bieruńsko-lędziński

1,70

56,97

2415

powiat wodzisławski

1,64

55,31

2416

powiat zawierciański

1,37

47,14

2417

powiat żywiecki

2,16

70,86

2461

powiat Bielsko-Biała

2,19

71,70

2462

powiat Bytom

1,53

51,78

2463

powiat Chorzów

1,77

59,23

2464

powiat Częstochowa

1,31

45,30

2465

powiat Dąbrowa Górnicza

1,50

51,06

2466

powiat Gliwice

1,63

54,90

2467

powiat Jastrzębie-Zdrój

1,64

55,13

2468

powiat Jaworzno

1,36

46,82

2469

powiat Katowice

1,77

59,23

2470

powiat Mysłowice

1,77

59,23

2471

powiat Piekary Śląskie

1,31

45,31

2472

powiat Ruda Śląska

1,77

59,23

2473

powiat Rybnik

1,64

55,20

2474

powiat Siemianowice Śląskie

1,77

59,23

BILP 8–9/2017

29

1

30

2

3

4

2475

powiat Sosnowiec

1,52

51,48

2476

powiat Świętochłowice

1,77

59,23

2477

powiat Tychy

1,66

55,90

2478

powiat Zabrze

1,62

54,59

2479

powiat Żory

1,64

55,31

2601

powiat buski

1,82

60,57

2602

powiat jędrzejowski

1,76

58,66

2603

powiat kazimierski

2,02

66,62

2604

powiat kielecki

1,69

56,70

2605

powiat konecki

1,51

51,21

2606

powiat opatowski

1,66

55,93

2607

powiat ostrowiecki

1,67

56,10

2608

powiat pińczowski

1,99

65,65

2609

powiat sandomierski

1,60

53,94

2610

powiat skarżyski

1,81

60,19

2611

powiat starachowicki

1,65

55,53

2612

powiat staszowski

1,62

54,54

2613

powiat włoszczowski

1,38

47,46

2661

powiat Kielce

1,69

56,70

2801

powiat bartoszycki

1,89

62,55

2802

powiat braniewski

1,82

60,69

2803

powiat działdowski

1,36

46,79

2804

powiat elbląski

1,81

60,30

2805

powiat ełcki

1,53

51,91

2806

powiat giżycki

1,67

56,17

2807

powiat iławski

1,64

55,23

2808

powiat kętrzyński

1,89

62,58

2809

powiat lidzbarski

1,72

57,69

2810

powiat mrągowski

1,62

54,61

2811

powiat nidzicki

1,35

46,42

2812

powiat nowomiejski

1,57

53,15

2813

powiat olecki

1,79

59,70

2814

powiat olsztyński

1,58

53,40

2815

powiat ostródzki

1,66

55,73

2816

powiat piski

1,21

42,38

2817

powiat szczycieński

1,27

44,06

2818

powiat gołdapski

1,85

61,58

2819

powiat węgorzewski

1,85

61,43

2861

powiat Elbląg

1,81

60,30

2862

powiat Olsztyn

1,58

53,40

3001

powiat chodzieski

1,22

42,48

3002

powiat czarnkowsko-trzcianecki

1,05

37,54

3003

powiat gnieźnieński

1,44

49,15

3004

powiat gostyński

1,56

52,95

3005

powiat grodziski

1,38

47,32

3006

powiat jarociński

1,49

50,62

3007

powiat kaliski

1,20

42,00

3008

powiat kępiński

1,43

48,78

3009

powiat kolski

1,61

54,36
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3010

powiat koniński

1,52

51,60

3011

powiat kościański

1,57

53,00

3012

powiat krotoszyński

1,67

56,12

3013

powiat leszczyński

1,45

49,50

3014

powiat międzychodzki

1,25

43,44

3015

powiat nowotomyski

1,27

44,19

3016

powiat obornicki

1,29

44,81

3017

powiat ostrowski

1,47

50,24

3018

powiat ostrzeszowski

1,23

42,90

3019

powiat pilski

1,32

45,45

3020

powiat pleszewski

1,43

48,75

3021

powiat poznański

1,58

53,40

3022

powiat rawicki

1,58

53,34

3023

powiat słupecki

1,26

43,74

3024

powiat szamotulski

1,34

46,20

3025

powiat średzki

1,55

52,55

3026

powiat śremski

1,59

53,82

3027

powiat turecki

1,25

43,52

3028

powiat wągrowiecki

1,51

51,36

3029

powiat wolsztyński

1,25

43,54

3030

powiat wrzesiński

1,48

50,54

3031

powiat złotowski

1,25

43,49

3061

powiat Kalisz

1,20

42,00

3062

powiat Konin

1,52

51,60

3063

powiat Leszno

1,45

49,50

3064

powiat Poznań

1,58

53,40

3201

powiat białogardzki

1,49

50,57

3202

powiat choszczeński

1,52

51,73

3203

powiat drawski

1,31

45,21

3204

powiat goleniowski

1,41

48,21

3205

powiat gryficki

1,66

55,83

3206

powiat gryfiński

1,55

52,55

3207

powiat kamieński

1,51

51,31

3208

powiat kołobrzeski

1,59

53,74

3209

powiat koszaliński

1,50

51,00

3210

powiat myśliborski

1,49

50,62

3211

powiat policki

1,34

46,10

3212

powiat pyrzycki

1,74

58,33

3213

powiat sławieński

1,56

52,90

3214

powiat stargardzki

1,58

53,32

3215

powiat szczecinecki

1,38

47,32

3216

powiat świdwiński

1,60

53,97

3217

powiat wałecki

1,20

42,00

3218

powiat łobeski

1,57

53,10

3261

powiat Koszalin

1,50

51,00

3262

powiat Szczecin

1,34

46,30

3263

powiat Świnoujście

1,42

48,68
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DECYZJA NR 179
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 29 czerwca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia planu finansowego i rzeczowego działań
Centrum Szkolenia Strzeleckiego Lasów Państwowych do końca roku 2017
GS.0210.2.2017
Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.
o lasach1 (tj. z 2017 r. Dz. U. z 5 kwietnia 2017 r. poz. 788),
w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego
Lasy Państwowe2, nadanego zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony
Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r.,
w wykonaniu zadania Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
wynikającego z § 8 ust. 1 pkt 7 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe3, ustalam, co następuje:

rozdziale piątym „Postanowienia szczególne dotyczące Centrum w
pierwszej fazie jego funkcjonowania”, zatwierdzam Plan finansowy
i rzeczowy działań Centrum do końca roku 2017, stanowiący
załącznik do niniejszej decyzji. (Załącznika nie drukujemy – przyp.
red.).
§2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

§1
W związku z zapisami § 28 pkt 1 Zarządzenia nr 21 Dyrektora
Generalnego Lasów Państwowych z dnia 31 maja 2017 r., znak:
OR.0140.2.2017, w sprawie utworzenia innej jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych nieposiadającej osobowości prawnej
o zasięgu krajowym – Centrum Szkolenia Strzeleckiego Lasów
Państwowych im. Jana Wendy w Plaskoszu k. Tucholi, zawartymi w

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 7 Statut Lasów Państwowych stanowi, że „Dyrektor Generalny ustala w szczególności zasady tworzenia, łączenia, dzielenia, likwidacji i działania
zakładów”.

DECYZJA NR 180
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 30 czerwca 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.001.10.2017
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

1

2

Lasów Państwowych jako reprezentanta pracodawcy, skutkujących
w szczególności nakazem zapewnienia przez niego należytej
funkcjonalności Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych
(DGLP)
– postanawiam, co następuje:

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.

32

BILP 8–9/2017

§1
Jako wiążące kierowników komórek organizacyjnych DGLP
przyjmuję ustalenia z narady, która odbyła się w dniu 28 czerwca
2017 r., zawarte w załączniku nr 1 do niniejszej decyzji. (Załącznika
nie drukujemy – przyp. red.).

tronicznego systemu zarządzania dokumentami (EZD) lub
doręczeniu do komórek organizacyjnych DGLP funkcjonujących
jeszcze poza tym systemem.

§2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega upublicznieniu z wykorzystaniem, funkcjonującego w ramach DGLP, elek-

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Konrad Tomaszewski

DECYZJA NR 181
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 30 czerwca 2017 r.
w sprawie przyjęcia do realizacji w roku 2017 nowych przedsięwzięć drogowych,
finansowanych z wykorzystaniem środków funduszu leśnego, polegających na budowie lub przebudowie dróg wewnętrznych,
będących drogami leśnymi oraz budowie, przebudowie lub istotnym remontowaniu drogowej infrastruktury technicznej
w ramach wspomagania przez Lasy Państwowe administracji publicznej
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 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); (2) nabór i weryfikacje wystąpień nadleśnictw,
które złożyły wnioski w zakresie budowy oraz przebudowy leśnych
dróg wewnętrznych lub/oraz wspomagania administracji publicznej
w zakresie budowy, przebudowy lub istotnego remontowania
drogowej infrastruktury technicznej, dokonane do czasu wydania
niniejszej decyzji przez Wydział Infrastruktury Dyrekcji Generalnej
Lasów Państwowych – postanawiam, co następuje:

1

2

§1
W wykonaniu § 17 Zarządzenia nr 22 Dyrektora Generalnego
Lasów Państwowych z dnia 7 czerwca 2017 r. ustala się:
1) sumaryczne zapotrzebowanie na środki, związane z funduszem leśnym, wynikające z:
a) wniosków zintegrowanych:
S1 = 24 536 800,00 zł,
b) wniosków dotyczących budowy lub przebudowy drogi
(dróg) wewnętrznych:
S2 = 55 857 699,00 zł,
c) wniosków dotyczących finansowania budowy, przebudowy
lub istotnego remontowania drogowej infrastruktury technicznej w ramach wspomagania przez Lasy Państwowe
administracji publicznej:
S3 = 123 458 300,00 zł;
2) pule środków, związanych z funduszem leśnym, do przeznaczenia na finansowanie przedsięwzięć w realizacji:
a) wniosków zintegrowanych:
P1zint. = 8 962 546,47 zł,
b) wniosków dotyczących budowy lub przebudowy drogi
(dróg) wewnętrznych:
P1bud = 17 852 728,16 zł,
c) wniosków dotyczących finansowania budowy, przebudowy
lub istotnego remontowania drogowej infrastruktury technicznej w ramach wspomagania przez Lasy Państwowe
administracji publicznej:
P1adm = 28 184 725,37 zł.
§2
1. W wykonaniu § 20 ust. 1, a także § 21 ust. 2 oraz § 22 ust. 1
Zarządzenia nr 22 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
z dnia 7 czerwca 2017 r., tworzy się listę wniosków zintegrowa-

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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nych przyjętych do realizacji w roku 2017 wraz z listą rezerwową,
stanowiące Załącznik nr 1 do niniejszej decyzji. (Załączników nie
drukujemy – przyp. red.).
2. W wykonaniu § 20 ust. 3, a także § 21 ust. 2 oraz § 22 ust. 1
Zarządzenia nr 22 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
z dnia 7 czerwca 2017 r., tworzy się listę wniosków dotyczących
budowy lub przebudowy dróg wewnętrznych przyjętych do realizacji w roku 2017 wraz z listą rezerwową, stanowiące Załącznik
nr 2 do niniejszej decyzji.
3. W wykonaniu § 20 ust. 3, a także § 21 ust. 2 oraz § 22 ust. 1
Zarządzenia nr 22 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
z dnia 7 czerwca 2017 r., tworzy się listę wniosków dotyczących
finansowania budowy, przebudowy lub istotnego remontowania
drogowej infrastruktury technicznej w ramach wspomagania
przez Lasy Państwowe administracji publicznej przyjętych do
realizacji w roku 2017 wraz z listą rezerwową, stanowiące
Załącznik nr 3 do niniejszej decyzji.
§3
1. W wykonaniu § 15 ust. 3 oraz § 21 ust. 2 Zarządzenia nr 22
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 7 czerwca
2017 r., wnioski, które nie rokują nadziei na urzeczywistnienie w
danym roku gospodarczym ze względu na aktualny stopień
przygotowania przedsięwzięcia do realizacji, zostały odrzucone.
2. W wykonaniu § 15 ust. 4 Zarządzenia nr 22 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 7 czerwca 2017 r., wnioski
odrzucone oraz te, które nie zostały ujęte na liście wniosków, o
której mowa w § 20 ust. 2 i 3 Zarządzenia nr 22 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 7 czerwca 2017 r., stanowią
Załącznik nr 4 do niniejszej decyzji.
§4
Mając na uwadze przepisy § 15 oraz § 21 Zarządzenia nr 22
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 7 czerwca
2017 r., a także uwzględniając:
a) czynniki społeczne, w tym urzeczywistnianie misji Lasów
Państwowych – w tym zakresie, w jakim wiąże się ona z przyczynianiem się Lasów Państwowych do rozwoju terenów
niezurbanizowanych;
b) zwiększenie atrakcyjności nadleśnictw oraz jednostek samorządu terytorialnego poprzez podnoszenie potencjału turystycznego z wykorzystaniem naturalnych walorów
turystycznych;
c) udostępnianie obiektów dziedzictwa kulturowego, miejsc
wypoczynku, uprawiania turystyki, w tym turystyki krajoznawczej, przechowywania materialnych świadectw przeszłości,
rehabilitacji, dokonywania promocji polskiego modelu leśnictwa i ochrony przyrody, jak również przeprowadzania
edukacji przyrodniczoleśnej i historycznej, w ramach urzeczywistniania koncepcji Wielkiego Szlaku,
– po dokonaniu korekt list wniosków tworzy się następujące listy
dodatkowe:
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1) w wykonaniu § 21 ust. 2 oraz § 22 ust. 1 Zarządzenia nr 22
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 7
czerwca 2017 r. tworzy się dodatkową listę wniosków zintegrowanych przyjętych do realizacji w roku 2017, stanowiącą
Załącznik nr 5 do niniejszej decyzji;
2) w wykonaniu § 21 ust. 2 oraz § 22 ust. 1 Zarządzenia nr 22
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 7
czerwca 2017 r. tworzy się dodatkową listę wniosków dotyczących budowy lub przebudowy dróg wewnętrznych przyjętych do realizacji w roku 2017, stanowiącą Załącznik nr 6 do
niniejszej decyzji;
3) w wykonaniu § 21 ust. 2 oraz § 22 ust. 1 Zarządzenia nr 22
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 7
czerwca 2017 r. tworzy się dodatkową listę wniosków dotyczących finansowania budowy, przebudowy lub istotnego
remontowania drogowej infrastruktury technicznej w ramach
wspomagania przez Lasy Państwowe administracji publicznej
przyjętych do realizacji w roku 2017, stanowiącą Załącznik nr 7
do niniejszej decyzji.
§5
1. Stosownie do § 22 ust. 2 Zarządzenia nr 22 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 7 czerwca 2017 r. nadleśnictwa wymienione w załącznikach od nru 1 do nru 6 przystąpią
do spisania porozumień, których wzory będą wprowadzone
odrębną decyzją zarządczą.
2. Stosownie do § 22 ust. 4 Zarządzenia nr 22 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 7 czerwca 2017 r. nadleśnictwa wymienione w załącznikach od nru 1 do nru 3 jako rezerwowe mogą przystąpić do spisania porozumień, o których mowa
powyżej, tylko w przypadkach opisanych w cytowanym przepisie.
§6
Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem podjęcia.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Konrad Tomaszewski
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DECYZJA NR 182
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 5 lipca 2017 r.
w sprawie wydzielenia z rezerwy ogólnej funduszu leśnego dodatkowych środków
na finansowanie wniosku dotyczącego przedsięwzięcia publicznego
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 § 22 ust. 4 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); (2) a także treść Załącznika nr 3 (Lista
wniosków rezerwowych) do Decyzji nr 181 Dyrektora Generalnego
Lasów Państwowych z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia
do realizacji w roku 2017 nowych przedsięwzięć drogowych, finansowanych z wykorzystaniem środków funduszu leśnego, polegających na budowie lub przebudowie dróg wewnętrznych, będących
drogami leśnymi oraz budowie, przebudowie lub istotnym remontowaniu drogowej infrastruktury technicznej w ramach wspomagania
przez Lasy Państwowe administracji publicznej – postanawiam, co
następuje:
§1
1. W wykonaniu § 22 ust. 4 Zarządzenia nr 22 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 7 czerwca 2017 r. wydziela się
z rezerwy ogólnej funduszu leśnego na rzecz Nadleśnictwa
Tuchola dodatkowe środki na finansowanie wniosku dotyczącego przedsięwzięcia publicznego o nazwie „Rozbudowa dróg
publicznych kategorii gminnej nr 010713C (ul. Budowlana) oraz
nr 010788C (ul. Plaskosz) w mieście Tuchola” w kwocie
1 000 000 zł.
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2. Przedmiotowe przedsięwzięcie wspólne Nadleśnictwa Tuchola i
Gminy Tuchola dotyczy drogi dojazdowej do Centrum Szkolenia
Strzeleckiego w Plaskoszu, powołanego Zarządzeniem nr 21
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 31 maja
2017 r. w sprawie utworzenia innej jednostki organizacyjnej
Lasów Państwowych nieposiadającej osobowości prawnej o
zasięgu krajowym – Centrum Szkolenia Strzeleckiego Lasów
Państwowych im. Jana Wendy w Plaskoszu k. Tucholi.
§2
Stosownie do § 22 ust. 2 Zarządzenia nr 22 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 7 czerwca 2017 r. Nadleśnictwo
Tuchola niezwłocznie spisze porozumienie, o którym mowa w
Decyzji nr 183 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia
5 lipca 2017 r. w sprawie wzorów porozumień i wzoru umowy na
realizację 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.
§3
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 183
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 5 lipca 2017 r.
w sprawie wzorów porozumień i wzoru umowy na realizację 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
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 postanowienia § 22 ust. 3 oraz § 30 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) – postanawiam, co następuje:
§1
1. Stosownie do § 22 ust. 3 Zarządzenia nr 22 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 7 czerwca 2017 r. wprowadza
się do stosowania wzory porozumień pomiędzy Dyrektorem
Generalnym Lasów Państwowych a nadleśniczym na realizację
infrastrukturalnych przedsięwzięć wspólnych, realizowanych z
wykorzystaniem środków związanych z funduszem leśnym,
które stanowią załączniki nr 1, nr 2 i nr 3 do niniejszej decyzji.
(Załączników nie drukujemy – przyp. red.).
2. Stosownie do § 30 ust. 2 Zarządzenia nr 22 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 7 czerwca 2017 r. wprowadza
się do stosowania wzór umowy pomiędzy nadleśniczym a
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jednostką samorządu terytorialnego lub inną jednostką administracji publicznej na realizację infrastrukturalnych przedsięwzięć
wspólnych realizowanych wspólnie z jednostkami samorządu
terytorialnego w ramach wspomagania administracji publicznej,
który stanowi załącznik nr 4 do niniejszej decyzji.
§2
Powołane powyżej załączniki, tj.:
1) załącznik nr 1, będący wzorem porozumienia pomiędzy Dyrektorem Generalnym Lasów Państwowych a nadleśniczym na
realizację wspólnych przedsięwzięć wewnętrznych;
2) załącznik nr 2, będący wzorem porozumienia pomiędzy Dyrektorem Generalnym Lasów Państwowych a nadleśniczym na
realizację wspólnych przedsięwzięć publicznych z jednostkami
samorządu terytorialnego lub inną jednostką administracji
publicznej;
3) załącznik nr 3, będący wzorem porozumienia pomiędzy Dyrektorem Generalnym Lasów Państwowych a nadleśniczym na
realizację wspólnych przedsięwzięć zintegrowanych obejmujących przedsięwzięcia, o których mowa w pkt 1 i 2;
4) załącznik nr 4, będący wzorem umowy pomiędzy nadleśniczym
a jednostką samorządu terytorialnego lub inną jednostką administracji publicznej na realizację wspólnych przedsięwzięć publicznych realizowanych z jednostkami samorządu terytorialnego
i objętych porozumieniami, o których mowa w załącznikach nr 2
i nr 3 –
– stanowią integralną część niniejszej decyzji.
§3
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 184
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 5 lipca 2017 r.
w sprawie ustaleń przyjętych przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
w trakcie narady odbytej w Warszawie w dniu 3 lipca 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.0050.5.2017
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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DECYZJA NR 187
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 11 lipca 2017 r.
w sprawie przeprowadzenia konkursu dla użytkowników Business Objects
pt. „Raportujemy na mapie”
OI.0414.13.2017
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 zadania Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, określonego w art. 33 ust. 3 pkt 33 i
54 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach oraz § 8 ust. 1 pkt 65,
a także ust. 2 pkt 76 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego
Lasy Państwowe, mając na względzie, iż:
1) zgodnie z art. 33 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r.
o lasach organizacja konkursu pt. „Raportujemy na mapie”,
którego jednym z celów jest upowszechnianie raportów Business Intelligence, jest organizacją przedsięwzięcia na rzecz
rozwoju leśnictwa;
2) zgodnie z art. 33 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 28 września 1991 r.
o lasach organizacja konkursu pt. „Raportujemy na mapie”,
którego jednym z celów jest spopularyzowanie mechanizmu
przekazywania raportów z jednostek organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe do katalogu
dostępnego dla wszystkich użytkowników Lasów Państwowych,
jest zadaniem w zakresie kształcenia zasobów pracy w
Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe
– postanawiam, co następuje:
§1
1. Wydział Informatyki DGLP zorganizuje konkurs pt. „Raportujemy
na mapie”.
2. Głównym celem konkursu jest doskonalenie umiejętności oraz
upowszechnienie raportów Business Intelligence wśród wszystkich użytkowników Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy
Państwowe, w tym:
a) propagowanie nowych technik informatycznych dedykowanych pracownikom LP,
b) spopularyzowanie mechanizmu przekazywania raportów z
jednostek do katalogu dostępnego dla wszystkich użytkowników,
c) nagrodzenie autorów najlepszych raportów Business Intelligence, z wykorzystaniem narzędzi Galigeo.
§2
1. Przedmiotem konkursu jest stworzenie przez pracowników PGL
LP raportów Business Intelligence z wykorzystaniem narzędzi
Galigeo.
2. Każdy uczestnik może przesłać jeden raport własnego autorstwa w każdej kategorii (z zakresu gospodarki leśnej, planowania, gospodarki towarowej i marketingu, infrastruktury, raport
dla leśniczego).
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§3
1. Konkurs trwa od 1 sierpnia 2017 r. do 31 października 2017 r.
2. Konkursowe raporty należy zgłosić przez Portal Zgłaszania
Raportów BI.
§4
1. Kierownicy jednostek organizacyjnych umożliwią pracownikom
opracowanie raportów w ramach czasu pracy.
§5
1. W celu oceny zgłoszonych do konkursu raportów powołuję Sąd
Konkursowy, w skład którego wchodzą członkowie zespołu
zadaniowego ds. wdrożeń i rozwoju informatycznych narzędzi
biznesowych Lasów Państwowych:
a) Modest Winkowski, RDLP Poznań;
b) Elżbieta Filochowska, ILP DGLP;
c) Hubert Kowalczyk, RDLP Szczecin;
d) Jan Filoda, Nadleśnictwo Krucz;
e) Krzysztof Matuszak, Nadleśnictwo Pniewy.
2. Sąd konkursowy wyłoni laureatów do 30 listopada 2017 r.
3. Wyniki, zostaną opublikowane na stronie http://www.lasy.gov.pl
oraz w portalu BI.
§6
1. Kierownicy jednostek organizacyjnych, kierując się wskazaniami
Sądu Konkursowego, o którym mowa w § 5, wypłacą laureatom
nagrody.
2. W przypadku nieujęcia tych kwot w planie finansowo-gospodarczym na rok 2017, kierownicy jednostek mogą ubiegać się o
refundację z użyciem środków związanych z funduszem leśnym.
§7
Szczegóły oraz warunki uczestnictwa są określone w regulaminie konkursu „Raportujemy na mapie”, stanowiącym Załącznik nr 1
do decyzji.
§8
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Konrad Tomaszewski

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. 33 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 788) stanowi, że „Dyrektor Generalny w szczególności nadzoruje i koordynuje
zadania w zakresie kształcenia kadr dla leśnictwa oraz popularyzacji wiedzy leśnej”.
W § 8 ust. 1 pkt 6 Statut Lasów Państwowych stanowi, iż Dyrektor Generalny kształtuje system informacyjny Lasów Państwowych.
W § 8 ust. 2 pkt 7 Statut Lasów Państwowych stanowi, iż Dyrektor Generalny inicjuje i koordynuje działania w zakresie podwyższania kwalifikacji pracowników Lasów
Państwowych.
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Załącznik nr 1 do Decyzji nr 187
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
z dnia 11 lipca 2017 r.
Regulamin konkursu
„RAPORTUJEMY NA MAPIE”
I. Postanowienia ogólne
Za całokształt spraw związanych z przeprowadzeniem konkursu
odpowiada Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych – Wydział
Informatyki.
Celem przyświecającym konkursowi jest:
– propagowanie nowych technik informatycznych dedykowanych dla pracowników LP,
– upowszechnianie najlepszych raportów Business Intelligence
zintegrowanych z Leśną Mapą Numeryczną wszystkim użytkownikom w PGL LP,
– spopularyzowanie mechanizmu przekazywania raportów z
jednostek do katalogu dostępnego dla wszystkich użytkowników,
– nagrodzenie użytkowników, autorów najlepszych raportów
Business Intelligence z wykorzystaniem narzędzi Galigeo w
jednostkach organizacyjnych LP.
W konkursie mogą brać udział pracownicy jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, z wyjątkiem pracowników wypełniających funkcję członków Sądu Konkursowego, pracowników DGLP
oraz ZILP.
Konkurs organizowany jest w pięciu kategoriach:
– raporty z zakresu gospodarki leśnej,
– raporty z zakresu planowania,
– raporty z zakresu gospodarki towarowej i marketingu,
– raporty z zakresu infrastruktury,
– raport dla leśniczego.
Nadesłanie raportu na konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w niniejszym regulaminie.
II. Postanowienia dotyczące raportów
1. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie jeden raport
własnego autorstwa, w każdej kategorii.
2. Raporty muszą być oparte na centralnych lub lokalnych światach obiektów i LMN oraz zamieszczone w dowolnym folderze
publicznym portalu BI.
3. Raporty należy nadsyłać tylko przez Portal Zgłaszania Raportów
BI dostępny pod adresem https://linkibo.lasy.gov.pl. Instrukcja
zgłaszania raportów przez Portal dostępna jest w portalu BI w
folderze „Foldery publiczne -> Raporty z jednostek”.
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4. Zgłoszenie raportu wymaga złożenia oświadczenia, że zgłaszany raport został wytworzony w ramach stosunku pracy, a
autorskie prawa majątkowe przysługują PGL LP.
5. Konkurs trwa od 1 sierpnia 2017 r. do 31 października 2017 r.
6. Raporty nadesłane przed terminem lub po terminie nie będą
brane pod uwagę w konkursie.
7. Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych powołuje Sąd Konkursowy. Funkcję członków Sądu Konkursowego wypełniają osoby
będące członkami Zespołu zadaniowego ds. wdrożeń i rozwoju
informatycznych narzędzi biznesowych Lasów Państwowych.
8. Raporty oceniane będą pod względem:
– przydatności dla szerokiego grona użytkowników,
– złożoności i zaawansowania zastosowanych funkcji BI i Galigeo,
– zgodności elementów raportu z ogólnym wzorem zamieszczonym w portalu BI w folderze „Foldery publiczne -> Raporty
z jednostek” w zakresie istotnych informacji umieszczanych
na raporcie oraz opisu raportu.
9. Rozstrzygnięcie Sądu Konkursowego jest ostateczne.
10. Nagrody będą przyznane odrębnie w każdej kategorii i wynoszą:
– za I miejsce 1200 zł,
– za II miejsce 900 zł,
– za III miejsce 600 zł.
11. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 30 listopada 2017 r.
Zostaną one opublikowane na stronie http://www.lasy.gov.pl
oraz w portalu BI w folderze „Foldery publiczne -> Raporty z
jednostek”. Zwycięzcy otrzymają zawiadomienie droga mailową.
12. Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych zastrzega sobie prawo
do opublikowania dowolnych raportów zgłoszonych do konkursu
w portalu BI w folderze „Foldery publiczne -> Raporty z jednostek”.
III. Postanowienia końcowe
1. Regulamin dostępny jest w portalu BI w folderze „Foldery
publiczne -> Raporty z jednostek”.
2. Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych zastrzega sobie
prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
3. Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych zastrzega sobie
prawo do odwołania konkursu.
4. Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzyga
Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych.
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DECYZJA NR 189
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 13 lipca 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na organizację
wielofunkcyjnej ogólnopolskiej imprezy pracowniczej pod nazwą własną
„Otwarte Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Górskim – na Wilczym Szlaku w Mucznem”
organizowanej przez Nadleśnictwo Stuposiany
GK.166.13.2017
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 nawiązaniu do przesłanego przez Dyrektora Regionalnej
Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie wniosku z dnia 29 czerwca
br., znak: DR.715.11.2017, na podstawie 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, wyrażam
zgodę na zorganizowanie przez Nadleśnictwo Stuposiany wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą własną „Otwarte
Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Górskim – na Wilczym Szlaku w
Mucznem”, organizowanej we współpracy z Centrum Promocji Leśnictwa w Mucznem, szczegółowo opisanej w cytowanym wniosku, i
zobowiązuję:
1. Nadleśniczego Nadleśnictwa Stuposiany do organizacji imprezy
oraz do sporządzenia sprawozdania z powyższej imprezy
pracowniczej zgodnie z przytoczonym wyżej zarządzeniem.
2. Wyznaczam Nadleśnictwo Stuposiany jako jednostkę wiodącą,
której zakres działań w powyższym zakresie określa § 12 i § 13
powyższego zarządzenia nr 15.
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3. Nadleśniczego Nadleśnictwa Stuposiany do współdziałania z
RDLP w Krośnie oraz z Gminą Lutowiska i Stowarzyszeniem
Bieszczadzkie Trasy Narciarskie w zakresie organizacji powyższej imprezy w ramach Porozumienia regulującego zakres
zadań, system rozliczeń finansowych i odpowiedzialności wynikający z prac organizacyjnych powyższej imprezy.
4. Naczelnika Wydziału Zarządzania Zasobami Pracy Dyrekcji
Generalnej Lasów Państwowych do archiwizacji w celach
kontrolingowych sprawozdania z zorganizowanej imprezy
pracowniczej.
§2
Niniejszą decyzję otrzymują: Dyrektor Regionalnej Dyrekcji
Lasów Państwowych w Krośnie, Nadleśniczy Nadleśnictwa Stuposiany, 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 190
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 14 lipca 2017 r.
w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Miłośników Żubrów realizacji usługi badawczej
pod nazwą „Ocena postaw i wiedzy lokalnych społeczności względem wolnożyjących żubrów
w ramach Kompleksowego projektu ochrony żubra przez Lasy Państwowe”
OR.5001.12.1.2017
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 postaw i wiedzy
lokalnych społeczności względem wolnożyjących żubrów w
ramach Kompleksowego projektu ochrony żubra przez Lasy
Państwowe” należy zlecić Stowarzyszeniu Miłośników Żubrów,
zgodnie z ustalonym poniżej okresem i kosztami realizacji oraz
na warunkach, które zostaną określone w umowie:
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a) okres realizacji badań około 45 miesięcy,
b) koszty planowane ogółem – 569 000 zł brutto, w tym na 2017 r.
– 132 000 zł 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 (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) 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 191
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 14 lipca 2017 r.
w sprawie zlecenia Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
realizacji usługi badawczej pod nazwą
„Wszechstronny monitoring populacji i siedliska żubra w ramach
Kompleksowego projektu ochrony żubra przez Lasy Państwowe”
OR.5001.5.3.2017
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 „Wszechstronny monitoring populacji i siedliska żubra w ramach Kompleksowego
projektu ochrony żubra przez Lasy Państwowe” należy zlecić
Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
zgodnie z ustalonym poniżej okresem i kosztami realizacji oraz
na warunkach, które zostaną określone w umowie:
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a) okres realizacji badań – około 45 miesięcy,
b) koszty planowane ogółem – 10 455 400 zł brutto, w tym na
2017 r. – 2 773 500 zł 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 (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) 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 192
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 14 lipca 2017 r.
w sprawie makrowskaźników do planu finansowo-gospodarczego
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe na rok 2018
EP.0300.2.1.2017
Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.
o lasach1 (tj. z 2017 r. Dz. U. z 5 kwietnia 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 24 Statutu, ustalam, co następuje:
§1
Na potrzeby sporządzenia planu finansowo-gospodarczego
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe na rok 2018
przyjmuje się makrowskaźniki ustalone dla Lasów Państwowych
ogółem, o których mowa w § 2, 3, 4 i 5, oraz wskaźniki określone dla
poszczególnych regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych, o
których mowa w § 7 niniejszej decyzji.
§2
Makrowskaźniki w zakresie kosztów jednostkowych w zagospodarowaniu i użytkowaniu lasu należy przyjmować na poziomie planu
obowiązującego na rok 2017, z uwzględnieniem wzrostu do 5%.
§3
1. Makrowskaźniki w zakresie kosztów jednostkowych działalności
zarządczej, zwanej potocznie działalnością administracyjną,
tj. kosztów służby leśnej i pozostałych kosztów administracyjnych, należy przyjąć jak w planie obowiązującym na rok 2017, z
uwzględnieniem ust. 2.
2. Przy planowaniu wynagrodzeń należy przyjmować następujące
założenia i okoliczności:
1) poziom zatrudnienia nie wyższy niż w planie obowiązującym
na rok 2017, skorygowany o ponadplanowy wzrost zatrudnienia, wynikający z odrębnych decyzji Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych;
2) współczynniki i stawka wyjściowa na poziomie aktualnie
obowiązującym;
3) od 1 lipca 2018 r. awansowanie w kwocie 350 zł dla 1/3 planowanej liczby zatrudnionych pracowników w przeliczeniu na pełne
etaty, bez uwzględnienia stażystów i robotników sezonowych;
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4) nagrody dodatkowe na poziomie planu obowiązującego na
rok 2017;
5) wartość grubizny opałowej na potrzeby ustalenia ekwiwalentu za deputat opałowy miesięcznie na jednego zatrudnionego w kwocie 180,25 zł.
§4
Makrowskaźniki z zakresu planowania kosztów związanych z
rozliczeniami z budżetem państwa:
1) cena drewna do podatku leśnego – 191,01 zł/m3,
2) obowiązkowe wpłaty do budżetu z tytułu przychodów ze
sprzedaży drewna – 2%.
§5
Koszty funkcjonowania jednostek nadrzędnych i wartość wpłat
na ten cel obciążających koszty działalności nadleśnictw należy
przyjąć jak w planie obowiązującym na rok 2017.
§6
Przy opracowywaniu planu na rok 2018 w regionalnych dyrekcjach Lasów Państwowych należy kierować się uzyskaniem w
skali regionalnej dyrekcji wskaźników, o których mowa w § 2, a
wyżej wymienione wielkości podane w § 2 należy traktować jako
maksymalne. Proces planowania kosztów prac leśnych, przy
uwzględnieniu możliwości finansowych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, powinien zapewniać zarówno pełną
realizację zadań rzeczowych wskazanych jako obligatoryjne do
wykonania w planie urządzenia lasu, jak i wynikających z aktualnego stanu lasu, a także uwzględniać lokalne warunki rynku usług
leśnych i możliwości jego rozwoju. Dopuszcza się możliwość
różnicowania wzrostu kosztów jednostkowych, o których mowa
wyżej, w poszczególnych jednostkach organizacyjnych LP w
zasięgu działalności danej regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych.
§7
Na potrzeby sporządzenia planu na rok 2018, w układzie regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych należy przyjąć wskaźniki
poziomu cen drewna ogółem (bez potrzeb własnych), w wartościach nie niższych niż podane w załączniku nr 1 do niniejszej
decyzji. (Załączników nie drukujemy – przyp. red.).

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.
§ 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”.
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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§8
1. Częścią składową niniejszej decyzji są wytyczne stanowiące
załącznik nr 2.
2. Niniejsza decyzja ma charakter ramowy i może podlegać konkretyzacji i uaktualnieniu stosownie do sugestii poszczególnych
regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych.

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).

§9
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w odniesieniu do planu finansowo-gospodarczego Lasów Państwowych na

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Konrad Tomaszewski

DECYZJA NR 194
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 14 lipca 2017 r.
w sprawie zlecenia Instytutowi Badawczemu Leśnictwa realizacji usługi badawczej
pod nazwą „Inwentaryzacja wybranych gatunków saproksylicznych w lasach
za pomocą technik molekularnych – nowe możliwości oceny
różnorodności biologicznej i stanu siedlisk leśnych”
OR.5001. 14.1.2017
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 „Inwentaryzacja wybranych gatunków saproksylicznych w lasach za pomocą technik
molekularnych – nowe możliwości oceny różnorodności
biologicznej i stanu siedlisk leśnych” należy zlecić Instytutowi
Badawczemu Leśnictwa, zgodnie z ustalonym poniżej okresem i
kosztami realizacji oraz na warunkach, które zostaną określone w
umowie:
a) okres realizacji badań – około 12 miesięcy,
b) koszty planowane ogółem – 2 700 000 zł brutto, w tym na
2017 r. – 1 115 000 zł brutto.

1

2
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4

5

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 (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) 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 199
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 26 lipca 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej
ogólnopolskiej imprezy pracowniczej pod nazwą własną
„VI Mistrzostwa Polski Leśników w maratonie MTB – Obiszów 2017”
organizowanej przez Nadleśnictwo Głogów
GK.166.15.2017
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 nawiązaniu do przesłanego przez Dyrektora Regionalnej
Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu wniosku z dnia 25
lipca br., znak: RO.166.32.2017.LM, na podstawie Zarządzenia
nr 15 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 8 marca
2016 roku w sprawie systemu imprez pracowniczych w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe, znak:
GK.166.3.2016, wyrażam zgodę na zorganizowanie przez Nadleśnictwo Głogów wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą
własną „VI Mistrzostwa Polski Leśników w maratonie MTB –
Obiszów 2017”, organizowanej we współpracy z Gminą Grębocice,
szczegółowo opisanej w cytowanym wniosku i zobowiązuję:
1. Nadleśniczego Nadleśnictwa Głogów do organizacji imprezy
oraz do sporządzenia sprawozdania z powyższej imprezy
pracowniczej zgodnie z przytoczonym wyżej zarządzeniem.
2. Wyznaczam Nadleśnictwo Głogów jako jednostkę wiodącą,
której zakres działań w powyższym zakresie określa § 12 i § 13
powyższego Zarządzenia nr 15.
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3. Nadleśniczego Nadleśnictwa Głogów do współdziałania z Gminą
Grębocice w zakresie organizacji powyższej imprezy w ramach
Porozumienia regulującego zakres zadań, system rozliczeń
finansowych i odpowiedzialności wynikający z prac organizacyjnych powyższej imprezy.
4. Naczelnika Wydziału Zarządzania Zasobami Pracy Dyrekcji
Generalnej Lasów Państwowych do archiwizacji w celach
kontrolingowych sprawozdania z zorganizowanej imprezy
pracowniczej.
§2
Niniejszą decyzję otrzymują: Dyrektor Regionalnej Dyrekcji
Lasów Państwowych we Wrocławiu, Nadleśniczy Nadleśnictwa
Głogów, 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 200
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 26 lipca 2017 r.
w sprawie zlecenia Instytutowi Badawczemu Leśnictwa realizacji usługi badawczej
pn. „Klasyfikacja działalności pomocniczej na różnych szczeblach zarządzania
w Lasach Państwowych”, stanowiącej I etap usługi badawczej
pn. „Obiektywizacja kosztów działalności pomocniczej nadleśnictw”
OR.5001.11.3.2017
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 pn. „Klasyfikacja działalności
pomocniczej na różnych szczeblach zarządzania w Lasach
Państwowych”, stanowiącej I etap usługi badawczej pn.
„Obiektywizacja kosztów działalności pomocniczej nadleśnictw”,
należy zlecić Instytutowi Badawczemu Leśnictwa zgodnie z
ustalonym poniżej okresem i kosztami realizacji oraz na warunkach, które zostaną określone w umowie:
a) okres realizacji badań – około 6 miesięcy,
b) koszty planowane ogółem – 435 430 zł brutto, w tym na 2017 r.
– 435 430 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.
3
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.
4
Art. 4 pkt 3 lit. e ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) 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
§ 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.
1

2
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DECYZJA NR 201
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 26 lipca 2017 r.
w sprawie zlecenia Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
realizacji usługi badawczej pod nazwą „Alternatywne metody zakładania upraw dębowych:
ocena efektów hodowlanych i ekonomicznych”
OR.5001.15.1.2017
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 „Alternatywne metody
zakładania upraw dębowych: ocena efektów hodowlanych i
ekonomicznych” należy zlecić Szkole Głównej Gospodarstwa
Wiejskiego w Warszawie zgodnie z ustalonym poniżej okresem i
kosztami realizacji oraz na warunkach, które zostaną określone
w umowie:
a) okres realizacji badań – około 60 miesięcy,
b) koszty planowane ogółem – 1 400 000 zł brutto, w tym na
2017 r. – 100 000 brutto.
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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 (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) 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 202
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 26 lipca 2017 r.
w sprawie zlecenia Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
realizacji usługi badawczej pod nazwą „Wpływ sukcesyjnych modeli hodowli
drzewostanów mieszanych z udziałem dębu na sekwestrację dwutlenku węgla”
OR.5001.16.1.2017
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 „Wpływ sukcesyjnych
modeli hodowli drzewostanów mieszanych z udziałem dębu
na sekwestrację dwutlenku węgla” należy zlecić Szkole
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zgodnie z
ustalonym poniżej okresem i kosztami realizacji oraz na warunkach, które zostaną określone w umowie:
a) okres realizacji badań – około 60 miesięcy,
b) koszty planowane ogółem – 948 000 zł brutto, w tym na 2017 r.
– 100 000 brutto.

1

2

3

4

5

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 (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) 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 203
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 26 lipca 2017 r.
w sprawie zlecenia Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
realizacji usługi badawczej pod nazwą
„Bezzrębowy sposób zagospodarowania Leśnych Gospodarstw Węglowych”
OR.5001.17.1.2017
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 „Bezzrębowy sposób
zagospodarowania Leśnych Gospodarstw Węglowych”
należy zlecić Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w
Warszawie zgodnie z ustalonym poniżej okresem i kosztami realizacji oraz na warunkach, które zostaną określone w umowie:
a) okres realizacji badań – około 60 miesięcy,
b) koszty planowane ogółem – 1 500 000 zł brutto, w tym na
2017 r. – 80 000 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.

1

2

3

4

5

§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 (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) 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 204
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 26 lipca 2017 r.
w sprawie wzorów wniosków na realizację 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
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 postanowienia § 22 ust. 3 oraz § 30 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) – postanawiam, co następuje:
§1
Stosownie do § 14 ust. 1 Zarządzenia nr 22 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 7 czerwca 2017 r. wprowadza się
do stosowania wzory wniosków wraz ze szczegółową instrukcją ich
wypełniania na realizację infrastrukturalnych przedsięwzięć wspólnych, realizowanych z wykorzystaniem środków związanych z
funduszem leśnym, które stanowią załączniki nr 1, nr 2, nr 3, nr 4,
nr 5, nr 6, nr 7 i nr 8 do niniejszej decyzji.

1

2

§2
Powołane powyżej załączniki, tj.:
1) załącznik nr 1, będący wzorem wniosku na realizację wspólnych przedsięwzięć zintegrowanych obejmujących łącznie
przedsięwzięcia, o których mowa w pkt 2 i 3;
2) załącznik nr 2, będący wzorem wniosku na realizację wspólnych przedsięwzięć wewnętrznych;
3) załącznik nr 3, będący wzorem wniosku na realizację wspólnych przedsięwzięć publicznych z jednostkami samorządu
terytorialnego lub inną jednostką administracji publicznej;
4) załącznik nr 4, będący wzorem szczegółowego uzasadnienia
wniosku, o którym mowa w pkt 1;
5) załącznik nr 5, będący wzorem szczegółowego uzasadnienia
wniosku, o którym mowa w pkt 2;
6) załącznik nr 6, będący wzorem szczegółowego uzasadnienia
wniosku, o którym mowa w pkt 3;
7) załącznik nr 7, będący wzorem wyliczenia syntetycznego
wskaźnika efektywności ekonomicznej realizacji przedsięwzięcia drogowego dotyczącego dróg wewnętrznych;
8) załącznik nr 8, będący szczegółową instrukcją wypełniania
wniosków, o których mowa w pkt 1–3
– stanowią integralną część niniejszej decyzji.
§3
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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Załącznik nr 1 do Decyzji nr 204
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
z dnia 26 lipca 2017 r.

WNIOSEK ZINTEGROWANY
w sprawie realizacji wspólnego przedsięwzięcia zintegrowanego pod nazwą „……………………………………………
…..……………………………................................................................................................................………………...”,
realizowanego w myśl postanowień 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).

R

1. Nadleśnictwo wnioskujące: …………………………................................................……………………….....….….
2. Nazwa samorządu wnioskującego: ………………………………………….................................................….……
3. Wartość całkowita zadania wynosi: ………………….......................…/……………...................…… (brutto/netto)

ZÓ

4. Wartość całkowita zadania w roku planu wynosi: ………....................…………/……………........... (brutto/netto)
A. Dokumentacja sporządzona przez wnioskujące Nadleśnictwo

1. Wartość całkowita zadania dotycząca drogi wewnętrznej wynosi:
…..………….................................................……/……....................................……………...........… (brutto/netto)
2. Wartość całkowita zadania dotycząca drogi wewnętrznej w roku planu wynosi:
…..………….................................................……/……....................................……………...........… (brutto/netto)

W

3. Wnioskowana sumaryczna wartość dofinansowania środkami funduszu leśnego …………..……………., w tym
drogi wewnętrznej: ……………....................……, w tym drogi publicznej ……………............................…………
4. Stan przygotowania przedsięwzięcia w zakresie budowy lub przebudowy danej drogi wewnętrznej do realizacji: ……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………...........................…
5. Szczegółowe uzasadnienie przyjętych rozwiązań techniczno-technologicznych dla przedsięwzięcia drogowego:
…………………………………………………………………………………………………………………..……………
…………………………………………………………………………………………………..……………………………
……………………………………………………………………………………………...............................……………
6. Syntetyczny wskaźnik ekonomicznej efektywności
Wzór wyliczenia stanowi załącznik nr ……...............… do wniosku.
7. Udział środków własnych nadleśnictwa w realizacji danego wewnętrznego przedsięwzięcia drogowego
………………..........…………. (netto).
8. Aktualny wskaźnik długości dróg wewnętrznych łącznie z liniami podziału przestrzennego tworzącymi ład
komunikacyjny:
a. Łączna długość dróg wewnętrznych łącznie z liniami podziału przestrzennego tworzącymi ład komunikacyjny:
……...……….....................................……… (km)
b. Wartość rocznego przeciętnego rozmiaru pozyskania w okresie nadchodzących pięciu lat:
………….......................………………… (tys. m3).
c. Wskaźnik (ppkt a/ ppkt b): …….....………………
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9. Prognoza wolnych środków obrotowych w nadleśnictwie
a. Całkowite zapotrzebowanie na środki potrzebne do sfinansowania przedsięwzięcia drogowego: ................
………………………………………..
b. Prognoza wolnych środków obrotowych w nadleśnictwie (liczona bez uwzględnienia ich zaangażowania na
działania rozwojowe): ………………………................................................................................................……
c. Deklarowany udział środków własnych nadleśnictwa w realizacji przedsięwzięcia drogowego: ………………
……….................................................................................................................................................………….
d. Prognoza (ppkt a/ ppkt b – ppkt c): …….............................................................................……………………..

R

B. Dokumentacja sporządzona przez jednostkę samorządu terytorialnego lub inną jednostkę administracji publicznej
1. Oświadczenie jednostki samorządu terytorialnego lub innej jednostki administracji publicznej o respektowaniu
postanowień Zarządzenia nr 22 z dnia 7 czerwca 2017 r., (załącznik nr …..............................…… do wniosku).
2. Aktualny stan przygotowania przedsięwzięcia publicznego do realizacji: ……………………………………………
…………………………………………………………………………………………..……………………………………
…………………………………………………………………………............................................................…………
3. Deklarowany udział środków własnych beneficjenta w realizacji przedsięwzięcia publicznego: ..................
…………………………………………..............................................................................................................……
4. Dana globalna o terytorium związanym z daną jednostką samorządu terytorialnego
a. Łączna długość dróg gminnych i powiatowych w zasięgu terytorialnym wnioskującej jednostki samorządu:
…………………………… (km).
b. Wartość rocznego przeciętnego rozmiaru pozyskania w zasięgu terytorialnym wnioskującej jednostki samorządu w okresie nadchodzących pięciu lat: …………………....................................................……… (tys. m3).
c. Wskaźnik (ppkt a/ ppkt b): ……………....................................................................................................………

ZÓ

C. Szczegółowe uzasadnienie wniosku.
Uzasadnienie stanowi załącznik nr ….........…… do wniosku.

W

D. Opinie jednostek nadrzędnych
Opinia wydziału/wydziałów RDLP nadzorującego/ych przedsięwzięcie pod względem merytorycznym
…...................................................………………………………………………………………………………………………
…...................................................………………………………………………………………………………………………
…...................................................………………………………………………………………………………………………
…...................................................………………………………………………………………………………………………
…...................................................………………………………………………………………………………………………
…...................................................………………………………………………………………………………………………
									
…………..............……………..
									
Podpis opiniującego
Przyjęcie przedmiotu wniosku do założeń prowizorium1
ds. planowania RDLP

planu finansowo-gospodarczego przez wydział

Przyjęto przedmiot wniosku do założeń prowizorium2 planu finansowo-gospodarczego na rok ………...............……...
									
									

…………..............……………..
Podpis

									
…………..............……………..
									
Podpis dyrektora RDLP

1
2

Niepotrzebne skreślić.
Niepotrzebne skreślić.
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R

Opinia wydziału DGLP nadzorującego przedsięwzięcie pod względem merytorycznym
…...................................................………………………………………………………………………………………………
…...................................................………………………………………………………………………………………………
…...................................................………………………………………………………………………………………………
…...................................................………………………………………………………………………………………………
…...................................................………………………………………………………………………………………………
…...................................................………………………………………………………………………………………………
…...................................................………………………………………………………………………………………………
…...................................................………………………………………………………………………………………………
…...................................................………………………………………………………………………………………………
…...................................................………………………………………………………………………………………………
…...................................................………………………………………………………………………………………………
…...................................................………………………………………………………………………………………………
…...................................................………………………………………………………………………………………………
…...................................................………………………………………………………………………………………………

ZÓ

									
…………..............……………..
									
Podpis opiniującego

Opinia Wydziału Infrastruktury DGLP

W

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

									
…………..............……………..
									
Podpis opiniującego
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Załącznik nr 2 do Decyzji nr 204
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
z dnia 26 lipca 2017 r.

WNIOSEK
dotyczący budowy lub przebudowy drogi wewnętrznej
w sprawie realizacji wspólnego przedsięwzięcia wewnętrznego pod nazwą „………………………………………………
………...................................................................................................................………………………………………...”
realizowanego w myśl postanowień 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).

R

1. Nadleśnictwo wnioskujące: ……………..................................................…………………………………….....….….
A. Dokumentacja sporządzona przez wnioskujące Nadleśnictwo

1. Wartość całkowita zadania dotycząca drogi wewnętrznej wynosi: ……….....…………/……………… (brutto/netto)
2. Wartość całkowita zadania dotycząca drogi wewnętrznej w roku planu wynosi: ……..………/…….… (brutto/netto)

ZÓ

3. Wnioskowana sumaryczna wartość dofinansowania środkami funduszu leśnego …………............…………….,
w tym drogi wewnętrznej: …………….................……, w tym drogi publicznej: ………….....................……………
4. Stan przygotowania przedsięwzięcia w zakresie budowy lub przebudowy danej drogi wewnętrznej do realizacji:
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

W

5. Szczegółowe uzasadnienie przyjętych rozwiązań techniczno-technologicznych dla przedsięwzięcia drogowego:
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….......................................………………
6. Syntetyczny wskaźnik ekonomicznej efektywności
Wzór wyliczenia stanowi załącznik nr ….............…… do wniosku.
7. Udział środków własnych nadleśnictwa w realizacji danego wewnętrznego przedsięwzięcia drogowego:
……………………………..... (netto).
8. Aktualny wskaźnik długości dróg wewnętrznych łącznie z liniami podziału przestrzennego tworzącymi ład komunikacyjny:
a. Łączna długość dróg wewnętrznych łącznie z liniami podziału przestrzennego tworzącymi ład komunikacyjny:
……………… (km).
b. Wartość rocznego przeciętnego rozmiaru pozyskania w okresie nadchodzących pięciu lat: ………… (tys. m3).
c. Wskaźnik (ppkt a/ ppkt b): ………………..............................................................................................................
9. Prognoza wolnych środków obrotowych w nadleśnictwie
a. Całkowite zapotrzebowanie na środki potrzebne do sfinansowania przedsięwzięcia drogowego: ………………
………………………............................................................................................................................................
b. Prognoza wolnych środków obrotowych w nadleśnictwie (liczona bez uwzględnienia ich zaangażowania na
działania rozwojowe): ..........................................................................................................................................
c. Deklarowany udział środków własnych nadleśnictwa w realizacji przedsięwzięcia drogowego: ………….......…
……………………................................................................................................................................................
d. Prognoza (ppkt a/ ppkt b – ppkt c): ……...............................................................................................................
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B. Szczegółowe uzasadnienie wniosku
Uzasadnienie stanowi załącznik nr …....…… do wniosku.
C. Opinie jednostek nadrzędnych
Opinia wydziału/wydziałów RDLP nadzorującego/ych przedsięwzięcie pod względem merytorycznym
…...................................................………………………………………………………………………………………………
…...................................................………………………………………………………………………………………………
…...................................................………………………………………………………………………………………………
…...................................................………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………...................................................………………
…...................................................………………………………………………………………………………………………
…...................................................………………………………………………………………………………………………
…...................................................………………………………………………………………………………………………

R

									
…………..............……………..
									
Podpis opiniującego

planu finansowo-gospodarczego przez wydział

ZÓ

Przyjęcie przedmiotu wniosku do założeń prowizorium
ds. planowania RDLP

Przyjęto przedmiot wniosku do założeń prowizorium planu finansowo-gospodarczego na rok 2018.
									
									

…………..............……………..
Podpis

W

									
…………..............……………..
									
Podpis dyrektora RDLP

Opinia wydziału DGLP nadzorującego przedsięwzięcie pod względem merytorycznym
……………………………………………………………………………………..................……….................................……
…………………………………………………………………………………...................................................………………
…………………………………………………………………………………...................................................………………
…………………………………………………………………………………...................................................………………
……………....................……………………………………………………...............................………………………………
……………………………...................................................……………………………………………………………………
…………………………………………………………………...................................................………………………………
……………………………………………………………………………………...................................................……………
									
									

1
2

…………..............……………..
Podpis opiniującego

Niepotrzebne skreślić.
Niepotrzebne skreślić.
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Opinia Wydziału Infrastruktury DGLP
…………………………………………………………………………………...................................................………………
…………………………………………………………………………………...................................................………………
…………………………………………………………………………………...................................................………………
…………………………………………………………………………………...................................................………………
…………………………………………………………………………………...................................................………………
…………………………………………………………………………………...................................................………………
…………………………………………………………………………………...................................................………………
…………………………………………………………………………………...................................................………………
…………………………………………………………………………………...................................................………………
…………………………………………………………………………………...................................................………………
…………………………………………………………………………………...................................................………………
…………………………………………………………………………………...................................................………………
…………………………………………………………………………………...................................................………………

R

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

ZÓ

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

…………..............……………..
Podpis opiniującego

W
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Załącznik nr 3 do Decyzji nr 204
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
z dnia 26 lipca 2017 r.

WNIOSEK
dotyczący wspomagania administracji publicznej
w sprawie realizacji wspólnego przedsięwzięcia publicznego pod nazwą „………………………………………………..
……………………………………………...”,

R

realizowanego w myśl postanowień 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).
1. Nadleśnictwo wnioskujące: …………………...................................................……………………………….....….….

ZÓ

2. Nazwa samorządu wnioskującego: …………………………………………...…..................................................……
3. Wartość całkowita zadania wynosi: ………....................................…/……...............................……… (brutto/netto)
4. Wartość całkowita zadania w roku planu wynosi: ….........................………/…....................………… (brutto/netto)
5. Wnioskowana sumaryczna wartość dofinansowania środkami funduszu leśnego ………….................…………….,
A. Dokumentacja sporządzona przez jednostkę samorządu terytorialnego lub inną jednostkę administracji publicznej
1. Oświadczenie jednostki samorządu terytorialnego lub innej jednostki administracji publicznej o respektowaniu
postanowień Zarządzenia nr 22 z dnia 7 czerwca 2017 r. (załącznik nr ……… do wniosku).

W

2. Aktualny stan przygotowania przedsięwzięcia publicznego do realizacji: ……………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………...............................................……………………………………………………………………………
3. Deklarowany udział środków własnych beneficjenta w realizacji przedsięwzięcia publicznego: ……..………………
4. Dana globalna o terytorium związanym z daną jednostką samorządu terytorialnego
a. Łączna długość dróg gminnych i powiatowych w zasięgu terytorialnym wnioskującej jednostki samorządu:
………………………........…… (km).
b. Wartość rocznego przeciętnego rozmiaru pozyskania w zasięgu terytorialnym wnioskującej jednostki samorządu w okresie nadchodzących pięciu lat: …………………………… (tys. m3).
c. Wskaźnik (ppkt a/ ppkt b): ……………………
B. Szczegółowe uzasadnienie wniosku
Uzasadnienie stanowi załącznik nr ……… do wniosku.
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C. Opinie jednostek nadrzędnych
Opinia wydziału/wydziałów RDLP nadzorującego/ych przedsięwzięcie pod względem merytorycznym
…………………………………………………………………………...................................................………………………
…………………………………………………………………………...................................................………………………
…………………………………………………………………………...................................................………………………
…………………………………………………………………………...................................................………………………
…………………………………………………………………………...................................................………………………
…………………………………………………………………………...................................................………………………
…………………………………………………………………………...................................................………………………
…………………………………………………………………………...................................................………………………
…………………………………………………………………………...................................................………………………
…………………………………………………………………………...................................................………………………
…………………………………………………………………………...................................................………………………
…………………………………………………………………………...................................................………………………

R

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

ZÓ

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

									
									

…………..............……………..
Podpis opiniującego

Przyjęcie przedmiotu wniosku do założeń prowizorium1 planu finansowo-gospodarczego przez wydział
ds. planowania RDLP.

W

Przyjęto przedmiot wniosku do założeń prowizorium2 planu finansowo-gospodarczego na rok 2018.

									
									

…………..............……………..
Podpis

									
									

…………..............……………..
Podpis dyrektora RDLP

1
2

Niepotrzebne skreślić.
Niepotrzebne skreślić.
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Opinia wydziału DGLP nadzorującego przedsięwzięcie pod względem merytorycznym
………...................................................…………………………………………………………………………………………
………...................................................…………………………………………………………………………………………
………...................................................…………………………………………………………………………………………
………...................................................…………………………………………………………………………………………
………...................................................…………………………………………………………………………………………
………...................................................…………………………………………………………………………………………
………...................................................…………………………………………………………………………………………
………...................................................…………………………………………………………………………………………
………...................................................…………………………………………………………………………………………
………...................................................…………………………………………………………………………………………

ZÓ

Opinia Wydziału Infrastruktury DGLP

…………..............……………..
Podpis opiniującego

R

									
									

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

W

………...................................................…………………………………………………………………………………………
………...................................................…………………………………………………………………………………………
………...................................................…………………………………………………………………………………………
………...................................................…………………………………………………………………………………………
………...................................................…………………………………………………………………………………………
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…………..............……………..
Podpis opiniującego
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Załącznik nr 4 do Decyzji nr 204
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
z dnia 26 lipca 2017 r.

1. Szczegółowe uzasadnienie wykonania drogi wewnętrznej z uwzględnieniem zapisów § 12 ust. 1 pkt 4 Zarządzenia nr 22 z dnia 7 czerwca 2017 r.:
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

R

Ocena Rady Konsultacyjnej

ZÓ

2. Uzasadnienie, że realizacja przedsięwzięcia publicznego będzie stanowiła wykonanie postanowienia § 1
ust. 1 pkt 2 Zarządzenia nr 22 z dnia 7 czerwca 2017 r. i cechuje się zintegrowaniem z przedsięwzięciem
wewnętrznym:
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

W

………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ocena Rady Konsultacyjnej

									
									

		

…………..............……………..
Podpis wnioskującego

…………..............……………..
Akceptacja RDLP
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Załącznik nr 5 do Decyzji nr 204
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
z dnia 26 lipca 2017 r.

1. Szczegółowe
uzasadnienie
wykonania
drogi
wewnętrznej
§ 12 ust. 1 pkt 4 Zarządzenia nr 22 z dnia 7 czerwca 2017 r.:

z

uwzględnieniem

zapisów

………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

R

………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

ZÓ

………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

W

Ocena Rady Konsultacyjnej

									
									

		

…………..............……………..
Podpis wnioskującego

…………..............……………..
Akceptacja RDLP
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Załącznik nr 6 do Decyzji nr 204
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
z dnia 26 lipca 2017 r.

1. Uzasadnienie, że realizacja przedsięwzięcia publicznego będzie stanowiła wykonanie postanowienia § 1
ust. 1 pkt 2 Zarządzenia nr 22 z dnia 7 czerwca 2017 r.:
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

R

………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

ZÓ

………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

W

Ocena Rady Konsultacyjnej

									
									

		

…………..............……………..
Podpis wnioskującego

…………..............……………..
Akceptacja RDLP
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pola do wypełnienia

Wskaźnik efektywności W6

Nakłady N w 2018 [zł]

Oszczędności na kosztach remontu
Wartość bieżąca remontu w roku n
Wartość bieżąca oszczędności
na remontach (zdyskontowana)
Zdyskontowane oszczędności

Coroczna ilość drewna
do wywiezienia drogą
Koszty jednostkowe zrywki
Oszczędności na kosztach zrywki
Wartość bieżąca oszczędności
na zrywce (zdyskontowana)

Rok
Liczba lat od roku 2018
Stopa dyskonta
Czynnik dyskontowania
gdzie: n – liczba lat od 2018 r.

Wyliczenie

PV [zł]

FVn [zł]
PVn [zł]

Pv [zł]

zł/m3
FVn [zł]

m
3

1 / (1 + r)n

n
r

0

0

1

2019
1

gdzie:
Fvn – wartość przyszła w roku n
r – stopa dyskontowa
r=d+i+s
d – stopa (zwrotu) inwestycji pozbawionych ryzyka (= 0)
i – inflacja, (…), stopa procentowa od lokaty (np.w BOŚ – 1,679%),
s – premia za ryzyko (= 0)
1 / (1 + r)n czynnik dyskontowania, gdzie: n – liczba lat

0

0

1

2020
2

Zrywka

0

1

2022
4

0

0

Remonty i utrzymanie

0

1

2021
3

Dyskontowanie – pomniejszanie wartości pieniadza przyszłego i sprowadzanie go do wartości dzisiejszej
Wartość bieżąca z nakładu z okresu przyszłego Pvn = Fvn / (1 + r)n

Rachunek dyskontowy

na podstawie § 12 ust. 1 pkt 6 Zarządzenia nr 22 z 7 czerwca 2017 r.

0

0

0

1

2023
5

0

0

0

0

1

2024
6

0

0

1

2025
7

WZÓR OBLICZANIA
syntetycznego wskaźnika efektywności ekonomicznej realizacji przedsięwzięcia drogowego

0

0

1

2026
8

0

0

1

2027
9

0

0

1

2028
10

Załącznik nr 7 do Decyzji nr 204
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
z dnia 26 lipca 2017 r.

Załącznik nr 8 do Decyzji nr 204
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
z dnia 26 lipca 2017 r.

INSTRUKCJA
SPORZĄDZANIA WNIOSKU
na podstawie § 11 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) – dalej
Zarządzenie nr 22/2017
1. Nadleśnictwo wnioskujące – wpisujemy nazwę nadleśnictwa
składającego wniosek.
2. Nazwa samorządu wnioskującego – wpisujemy nazwę samorządu ubiegającego się za pośrednictwem nadleśnictwa o
dofinansowanie przedsięwzięcia środkami funduszu leśnego.
Dotyczy wniosku zintegrowanego oraz publicznego.
3. Wartość całkowita zadania wynosi – podajemy całą kwotę
planowanego do realizacji przedsięwzięcia w kwocie netto i
brutto. Dotyczy wniosku zintegrowanego oraz publicznego.
4. Wartość całkowita zadania w roku planu wynosi – podajemy
kwotę planowanego do realizacji przedsięwzięcia w kwocie
netto i brutto zaplanowaną do wydatkowania w roku planu.
Dotyczy wniosku zintegrowanego oraz publicznego.
A. Dokumentacja sporządzona przez wnioskujące Nadleśnictwo
1. Wartość całkowita zadania dotycząca drogi wewnętrznej
wynosi – podajemy całą kwotę planowanego do realizacji
przedsięwzięcia w kwocie netto i brutto. Dotyczy wniosku
zintegrowanego oraz wewnętrznego.
2. Wartość całkowita zadania dotycząca drogi wewnętrznej w
roku planu wynosi – podajemy kwotę planowanego do realizacji przedsięwzięcia w kwocie netto i brutto zaplanowaną do
wydatkowania w roku planu. Dotyczy wniosku zintegrowanego oraz wewnętrznego.
3. Wnioskowana sumaryczna wartość dofinansowania środkami funduszu leśnego ………………………... – podajemy
całkowitą kwotę dofinansowania środkami funduszu leśnego
całego zadania w roku planu – dotyczy wszystkich wniosków,
w tym drogi wewnętrznej: ………………..… – kwota dofinansowania środkami funduszu leśnego dla części dotyczącej
drogi wewnętrznej wniosku zintegrowanego, w tym drogi
publicznej ……………………… – kwota dofinansowania
środkami funduszu leśnego dla części publicznej wniosku
zintegrowanego.
4. Stan przygotowania przedsięwzięcia w zakresie budowy lub
przebudowy danej drogi wewnętrznej do realizacji – podajemy, na jakim etapie przygotowań jest wnioskowane zadanie
inwestycyjne. Czy opracowana została dokumentacja projektowa (lub na kiedy planowane jest jej przygotowanie), czy
uzyskano pozwolenie na budowę lub czy zostało złożone
zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych (bez
uwag ze strony organu architektoniczno-budowlanego)? Czy
zostały już podpisane umowy na realizację zadania? Czy jest
to kontynuacja z roku poprzedniego z kompletną wymaganą
dokumentacją (ze wskazaniem, z jakich źródeł dotychczas
finansowano przedsięwzięcie)?
5. Szczegółowe uzasadnienie przyjętych rozwiązań techniczno-technologicznych dla przedsięwzięcia drogowego – opis
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6.

7.

8.

9.

przewidzianych do zastosowania rozwiązań techniczno-technologicznych wraz z uzasadnieniem konieczności ich zastosowania.
Syntetyczny wskaźnik ekonomicznej efektywności – szczegółowy wzór wyliczenia wskaźnika stanowi załącznik nr 7 do
niniejszej decyzji. Podajemy wartość w6 (§ 12 ust. 1 pkt 6
zarządzenia nr 22/2017).
Udział środków własnych nadleśnictwa w realizacji danego
wewnętrznego przedsięwzięcia drogowego ………………….
(netto) – podajemy wysokość wkładu własnego środków
finansowych przeznaczanych przez nadleśnictwo na realizację zadania w roku planu. Dotyczy wniosku zintegrowanego oraz wewnętrznego.
Aktualny wskaźnik długości dróg wewnętrznych łącznie z
liniami podziału przestrzennego tworzącymi ład komunikacyjny:
a. Łączna długość dróg wewnętrznych łącznie z liniami
podziału przestrzennego tworzącymi ład komunikacyjny: ………………………… (km) – obliczamy zgodnie z
wytycznymi w załączniku nr 1 do zarządzenia nr 22/2017 r.
(rozważania na temat lasu określonego w ustawie o lasach
jako linia podziału przestrzennego).
b. Wartość rocznego przeciętnego rozmiaru pozyskania w
okresie nadchodzących pięciu lat: …………… (tys. m3)
– obliczamy sumaryczną wartość pozyskania z pięciu
nadchodzących lat i obliczamy średnią dla jednego roku.
c. Wskaźnik (ppkt a/ ppkt b): …………………… – podajemy
iloraz powyższych wartości, ustalając wskaźnik w9 (§ 12
ust. 1 pkt 8 zarządzenia nr 22/2017).
Prognoza wolnych środków obrotowych w nadleśnictwie
a. Całkowite zapotrzebowanie na środki potrzebne
do
sfinansowania
przedsięwzięcia
drogowego:
……………………………………….. – podajemy kwotę
netto zaplanowaną do wydatkowania w roku planu.
b. Prognoza wolnych środków obrotowych w nadleśnictwie
(liczona bez uwzględnienia ich zaangażowania na działania rozwojowe): …………………………… – podajemy
kwotę netto zaplanowaną do wydatkowania w roku planu.
c. Deklarowany
udział
środków
własnych
nadleśnictwa w realizacji przedsięwzięcia drogowego:
…………………………………. – podajemy kwotę netto
zaplanowaną do wydatkowania w roku planu.
d. Prognoza (ppkt a/ ppkt b – ppkt c): …………………………..
– podajemy iloraz powyższych wartości, ustalając wskaźnik
w7 (§ 12 ust. 1 pkt 8 zarządzenia nr 22/2017).

B. Dokumentacja sporządzona przez jednostkę samorządu terytorialnego lub inną jednostkę administracji publicznej
1. Oświadczenie jednostki samorządu terytorialnego lub innej
jednostki administracji publicznej o respektowaniu postanowień niniejszego zarządzenia (załącznik nr ……......… do
wniosku) – kopia pisemnego oświadczenia ze strony samorządu. Składane jako dodatkowy załącznik do przesyłanego
wniosku. Dotyczy wniosku zintegrowanego oraz publicznego.
2. Aktualny stan przygotowania przedsięwzięcia publicznego
do realizacji – podajemy, na jakim etapie przygotowań jest
wnioskowane zadanie inwestycyjne. Czy opracowana
została dokumentacja projektowa (lub na kiedy planowane
jest jej przygotowanie), czy uzyskano pozwolenie na budowę
BILP 8–9/2017

lub czy zostało złożone zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia
robót budowlanych (bez uwag ze strony organu architektoniczno-budowlanego)? Czy zostały już podpisane umowy na
realizację zadania? Czy jest to kontynuacja z roku poprzedniego z kompletną wymaganą dokumentacją (ze wskazaniem,
z
jakich
źródeł
dotychczas
finansowano
przedsięwzięcie)?
3. Deklarowany udział środków własnych beneficjenta w realizacji przedsięwzięcia publicznego: ……….……….....………
– podajemy wysokość wkładu własnego środków finansowych przeznaczanych przez samorząd (w tym środki
zewnętrzne pozyskane lub z zapewnieniem pozyskania z
innych źródeł zewnętrznych oraz programów operacyjnych)
na realizację zadania. Dotyczy wniosku zintegrowanego oraz
publicznego. Podana kwota ustali wskaźnik w11 (§ 12 ust. 1
pkt 9 ppkt d zarządzenia nr 22/2017).
4. Dana globalna o terytorium związanym z daną jednostką
samorządu terytorialnego
a. Łączna długość dróg gminnych i powiatowych w zasięgu
terytorialnym
wnioskującej
jednostki
samorządu:
…………………………… (km) – obliczamy na podstawie
informacji uzyskanych z samorządów. Bierzemy pod
uwagę całkowitą długość dróg publicznych samorządowych (powiatowe i gminne). Obliczamy wartość wskaźnika
dla całej konkretnej JST, niezależnie, ile naszych jednostek obejmuje ta JST. W przypadku udziału w przedsięwzięciu publicznym lub zintegrowanym więcej niż jednej
gminy lub więcej niż jednego powiatu wskaźnik obliczamy
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dla obu JST. W przypadku przedsięwzięcia publicznego
lub zintegrowanego tylko z powiatem obliczamy wskaźnik
dla dróg zarówno powiatowych, jak i gminnych.
b. Wartość rocznego przeciętnego rozmiaru pozyskania w
zasięgu terytorialnym wnioskującej jednostki samorządu w
okresie nadchodzących pięciu lat: ……………………………
(tys. m3) – obliczamy sumaryczną wartość pozyskania z
pięciu nadchodzących lat i obliczamy średnią dla jednego
roku dla nadleśnictw w obrębie JST. Obliczamy masę
drewna pozyskanego we wszystkich nadleśnictwach
w obrębie JST, ciążące do tej JST (np. 1/3 całkowitej
powierzchni nadleśnictwa A położona jest w gminie B, z
tego więc nadleśnictwa do obliczeń bierzemy 1/3 masy
drewna, sumujemy to z masą drewna, jaka jest pozyskiwana w nadleśnictwie C położonym w pozostałej części
gminy B. Dla nadleśnictwa C powierzchnia leżąca na
terenie gminy B to 65% powierzchni całkowitej nadleśnictwa – stąd 65% masy drewna ciąży do wskaźnika dla
gminy B). Do tych wyliczeń nie bierzemy pod uwagę pozyskania z drzewostanów poza LP.
c. Wskaźnik (ppkt a/ ppkt b): …………………… – podajemy
iloraz powyższych wartości, ustalając wskaźnik w12 (§ 12
ust. 1 pkt 9 ppkt e zarządzenia nr 22/2017).
C. Szczegółowe uzasadnienie wniosku
Uzasadnienie wniosku stanowią załączniki 4–6 do niniejszej
decyzji, stosowane odpowiednio w zależności od rodzaju
wniosku (zintegrowanego, wewnętrznego, publicznego).
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DECYZJA NR 205
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 26 lipca 2017 r.
w sprawie terminów i warunków składania wniosków na realizację
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
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, stanowiący, 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, stanowiący, że Dyrektor
Generalny Lasów Państwowych organizuje wspólne przedsięwzięcia jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych;
3) art. 56 ust. 2 ustawy o lasach, stanowiący, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych dysponuje środkami związanymi
z funduszem leśnym
– mając na względzie postanowienia 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), a
także treść Załącznika nr 2 do Decyzji nr 192 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie
makrowskaźników do planu finansowo-gospodarczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe na rok 2018 (znak
sprawy: EP.0300.2.1.2017) – postanawiam, co następuje:
§1
Stosownie do § 13 Zarządzenia nr 22 Dyrektora Generalnego
Lasów Państwowych z dnia 7 czerwca 2017 r. wprowadza się
termin składania wniosków na realizację infrastrukturalnych przedsięwzięć wspólnych, realizowanych z wykorzystaniem środków
związanych z funduszem leśnym, na dzień 13 września 2017 r.

1

2

§2
1. Stosowanie do § 20 Zarządzenia nr 22 Dyrektora Generalnego
Lasów Państwowych z dnia 7 czerwca 2017 r. kierownik komórki
organizacyjnej DGLP właściwej ds. infrastruktury przygotuje
wstępną listę wniosków przewidzianych w danym roku gospodarczym do realizacji do dnia 21 września 2017 r.
2. Przekazanie wniosków w celu dokonania eksperckiej oceny
konieczności wykonania danego przedsięwzięcia przez
członków Rady Konsultacyjnej przy Dyrektorze Generalnym
Lasów Państwowych nastąpi w dniu 22 września 2017 r.
3. Rada Konsultacyjna przy Dyrektorze Generalnym Lasów
Państwowych dokona oceny wniosków do dnia 29 września
2017 r.
4. Stosowanie do § 22 ust. 1 Zarządzenia nr 22 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 7 czerwca 2017 r. projekt decyzji
zarządczej Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, zawierającej wnioski przyjęte do realizacji w danym roku gospodarczym
oraz wnioski rezerwowe, zostanie przekazany do akceptacji
Dyrektora Generalnego do dnia 6 października 2017 r.
§3
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 206
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 27 lipca 2017 r.
w sprawie wydzielenia z rezerwy ogólnej funduszu leśnego środków
na finansowanie wniosków dotyczących przedsięwzięcia publicznego
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, stanowiący, 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, stanowiący, że Dyrektor
Generalny Lasów Państwowych organizuje wspólne przedsięwzięcia jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych;
3) art. 56 ust. 2 ustawy o lasach, stanowiący, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych dysponuje środkami, związanymi
z funduszem leśnym
– mając na względzie: (1) postanowienia § 22 ust. 4 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 treść załącznika nr 3 (Lista wniosków rezerwowych) do
Decyzji nr 181 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia
30 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia do realizacji w roku 2017
nowych przedsięwzięć drogowych, finansowanych z wykorzystaniem środków funduszu leśnego, polegających na budowie lub
przebudowie dróg wewnętrznych, będących drogami leśnymi oraz
budowie, przebudowie lub istotnym remontowaniu drogowej infrastruktury technicznej w ramach wspomagania przez Lasy
Państwowe administracji publicznej (dalej Decyzja nr 181/2017) –
postanawiam, co następuje:
§1
1. Z uwagi na niedojście do skutku porozumień dotyczących wniosków przyjętych do realizacji wymienionych w pozycjach nr 24,
nr 27 i nr 58 załącznika nr 3 do Decyzji nr 181/2017, zostają
uruchomione pozycje rezerwowe.

1

2

2. W wykonaniu § 22 ust. 4 Zarządzenia nr 22/2017 wydziela się
z rezerwy ogólnej funduszu leśnego na rzecz Nadleśnictwa
Tomaszów środki na finansowanie wniosku dotyczącego przedsięwzięcia publicznego o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej
nr 3263L Pańków – Majdan Mały – Majdan Wielki” w kwocie
600 000 zł.
3. W wykonaniu § 22 ust. 4 Zarządzenia nr 22/2017 wydziela się z
rezerwy ogólnej funduszu leśnego na rzecz Nadleśnictwa
Gościeradów środki na finansowanie wniosku dotyczącego
przedsięwzięcia publicznego o nazwie „Przebudowa drogi
gminnej 108565L” w kwocie 40 000 zł.
§2
Stosownie do § 22 ust. 2 Zarządzenia nr 22/2017 Nadleśnictwo
Tomaszów i Nadleśnictwo Gościeradów niezwłocznie spiszą porozumienia, o których mowa w Decyzji nr 183 Dyrektora Generalnego
Lasów Państwowych z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie wzorów porozumień i wzoru umowy na realizację 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.
§3
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 210
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 9 sierpnia 2017 r.
w sprawie zarządzenia organizacji wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej
wyczerpującej znamiona wspólnego przedsięwzięcia jednostek organizacyjnych
Lasów Państwowych pod nazwą własną
„XXI Ogólnopolska Pielgrzymka Leśników na Jasną Górę”
GK.166.17.2017
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 „XXI Ogólnopolska Pielgrzymka Leśników na Jasną Górę” i zobowiązuję:
1. Dyrektora RDLP w Katowicach do organizacji imprezy oraz do
sporządzenia sprawozdania z powyższej imprezy pracowniczej
zgodnie z przytoczonym wyżej zarządzeniem.
2. Wyznaczam RDLP Katowice jako jednostkę wiodącą, której
zakres działań w powyższym zakresie określa § 12 i § 13
powyższego Zarządzenia nr 15.
3. Dyrektora RDLP w Katowicach, Dyrektora CILP w Warszawie
oraz Nadleśniczego Nadleśnictwa Herby i Nadleśniczego Nadleśnictwa Kłobuck do współorganizacji powyższej imprezy na mocy
Porozumienia wielostronnego regulującego zakres zadań,
system rozliczeń finansowych i odpowiedzialności wynikający z
prac organizacyjnych powyższej imprezy.

1

2

3

4

4. Naczelnika Wydziału Zarządzania Zasobami Pracy Dyrekcji
Generalnej Lasów Państwowych do archiwizacji w celach
kontrolingowych sprawozdania z zorganizowanej imprezy
pracowniczej.
§2
Niniejszą decyzję otrzymują: Dyrektor Regionalnej Dyrekcji
Lasów Państwowych w Katowicach, Dyrektor Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych w Warszawie, Nadleśniczy Nadleśnictwa Herby, Nadleśniczy Nadleśnictwa Kłobuck, 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 211
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 16 sierpnia 2017 r.
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
ZM.800.19.2017
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, wynikającego z obowiązku określonego w § 135
ust. 1 pkt 3 w związku z § 133 ust. 1 pkt 2 Zarządzenia nr 46 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 24 października
2016 r. w sprawie sprzedaży drewna prowadzonej przez Państwowe
Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe3, zwanego dalej także
zarządzeniem – mając na względzie:
1) uregulowania dotyczące w Instrukcji Ochrony Lasu organizacji działań ochronnych w sytuacjach klęskowych;
2) wstępne rozpoznanie operacyjne rozmiaru uszkodzeń drzewostanów, jakie w dniach 11 i 12 sierpnia 2017 r. zaistniały w
następstwie huraganowych wiatrów (zob. załącznik nr 1 do
niniejszej decyzji);
3) ustalenia narady dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów
Państwowych odbytej w formie wideokonferencji w dniu 14
sierpnia 2017 r pod kierunkiem Dyrektora Generalnego
Lasów Państwowych;
4) postanowienie art. 56 ust. 24 ustawy, a także § 7 Statutu5
– postanawia się, co następuje:
Postanowienia ogólne
§1
Ustala się następującą charakterystykę stanu siły wyższej, jaki
w dniach 11 i 12 sierpnia 2017 r. miał miejsce na gruntach Skarbu
Państwa, znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych:
1) czynnik sprawczy szkód w drzewostanie: porywiste wiatry,
prowadzące do wielkopowierzchniowych wiatrowałów i
wiatrołomów (por. § 133 ust. 2 pkt 2 lit. b zarządzenia);
2) czas wystąpienia stanu siły wyższej z punktu widzenia
zaawansowania gospodarowania surowcem drzewnym: stan
siły wyższej zaistniały po zawarciu umów kupna-sprzedaży
na rynkach podstawowych i rynkach dla rozwoju (por. § 133
ust. 5 pkt 2 lit. c trzecie tiret zarządzenia);

1

2

3

4
5

6

3) status prawny stanu siły wyższej:
a) stan siły wyższej niebędący konstytucyjnym stanem
klęski żywiołowej (por. § 133 ust. 3 zarządzenia), jednak z
możliwą opcją przypisania mu statusu takiej klęski,
b) stan siły wyższej o charakterze ponadlokalnym (o znaczeniu
ponadregionalnym) pierwszego stopnia (por. § 133 ust. 8
pkt 2 lit. a zarządzenia oraz załącznik nr 10 do zarządzenia),
c) stan siły wyższej wymagający ustalenia nadzwyczajnego
postępowania (por. § 133 ust. 7 pkt 1 zarządzenia) oraz
istotnych zmian w zawartych umowach kupna-sprzedaży
surowca drzewnego (por. § 133 ust. 7 pkt 3 zarządzenia);
4) zgrupowanie jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych dotkniętych stanem siły wyższej:
a) jednostki organizacyjne LP w zasięgu Regionalnej Dyrekcji
Lasów Państwowych w Poznaniu:
– Nadleśnictwo Piaski (10)6,
– Nadleśnictwo Jarocin (100),
– Nadleśnictwo Czerniejewo (100),
– Nadleśnictwo Gniezno (800),
b) jednostki organizacyjne LP w zasięgu Regionalnej Dyrekcji
Lasów Państwowych w Toruniu:
– Nadleśnictwo Gołąbki (150),
– Nadleśnictwo Solec Kujawski (150),
– Nadleśnictwo Szubin (200),
– Nadleśnictwo Bydgoszcz (50),
– Nadleśnictwo Żołędowo (15),
– Nadleśnictwo Różanna (22),
– Nadleśnictwo Runowo (606),
– Nadleśnictwo Zamrzenica (200),
– Nadleśnictwo Tuchola (100),
– Nadleśnictwo Woziwoda (200),
– Nadleśnictwo Rytel (1500),
– Nadleśnictwo Czersk (900),
– Nadleśnictwo Przymuszewo (120),
c) jednostki organizacyjne LP w zasięgu Regionalnej Dyrekcji
Lasów Państwowych w Gdańsku:
– Nadleśnictwo Lubichowo (20),
– Nadleśnictwo Kościerzyna (40),

Art. 33. 1. ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. 2017) 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.
Powołane zarządzenie zostało opublikowane w grudniu 2016 r. w wydaniu specjalnym Biuletynu Informacyjnego Lasów Państwowych z grudnia 2016 r. Paragraf 135
ust. 1 pkt 3 tego zarządzenia stanowi, że postępowanie nadzwyczajne w stanach siły wyższej wymaga podjęcia decyzji (…) przez Dyrektora Generalnego Lasów
Państwowych, jeżeli stan siły wyższej ma charakter ponadlokalny, lecz zagospodarowanie drewna „klęskowego” dotyczy więcej niż jednej RDLP (stan siły wyższej o
znaczeniu ponadregionalnym). Paragraf 133 ust. 1 pkt 2 cytowanego zarządzenia stanowi, iż mając na względzie, że planowane pozyskanie drewna może wymagać
istotnej korekty w następstwie wystąpienia zdarzeń przyrodniczych (…) o niebagatelnym charakterze – (…) wprowadza się możliwość ustalania nadzwyczajnych
postępowań mających w celu oznaczania surowca pod względem przyszłych nabywców lub/oraz nadzwyczajnych zmian w zawartych umowach kupna-sprzedaży
surowca drzewnego.
Przepis art. 56 ust.2 ustawy o lasach stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych dysponuje środkami funduszu leśnego.
Przepis § 7 Statutu stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych może uchylać zarządzenia i decyzje (…) dyrektorów regionalnych i kierowników podległych
mu zakładów w razie ich niezgodności z przepisami prawa lub przepisami wewnętrznymi.
W nawiasie orientacyjna szacunkowa ilość drewna poklęskowego w nadleśnictwie w tys. m3.
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– Nadleśnictwo Lipusz (2000),
– Nadleśnictwo Kartuzy (30),
– Nadleśnictwo Cewice (53),
– Nadleśnictwo Strzebielino (20,
d) jednostki organizacyjne LP w zasięgu Regionalnej Dyrekcji
Lasów Państwowych w Szczecinku:
– Nadleśnictwo Osusznica (100),
– Nadleśnictwo Bytów (650).
§2
Dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych w
Poznaniu, Toruniu, Gdańsku i Szczecinku zobowiązuje się do
występowania do Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z
wnioskami odpowiednio o wyłączenie lub włączenie określonych
nadleśnictw do zgrupowania, o którym mowa w § 1 pkt 4 – w
każdym przypadku, w którym będzie to uzasadnione dokładniejszym rozpoznaniem poziomu szkód drzewostanowych w tych
nadleśnictwach. Dyrektor Generalny Lasów Państwowych sankcjonuje wnioski, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, w formie
odrębnych decyzji zarządczych.
§3
1. Ustala się, że wykonywaniu niniejszej decyzji służyć będą cotygodniowe (co do zasady) narady prowadzone w formie wideokonferencji pod kierunkiem Dyrektora Generalnego Lasów
Państwowych z udziałem wszystkich dyrektorów regionalnych
dyrekcji Lasów Państwowych, w tym przede wszystkim dyrektorów RDLP w Poznaniu, Toruniu, Gdańsku i Szczecinku, a
także z możliwością udziału nadleśniczych kierujących nadleśnictwami, o których mowa w § 1 pkt 4 (z uwzględnieniem § 2),
zwanych dalej nadleśnictwami klęskowymi.
2. Sprawy, związane z realizacją niniejszej decyzji, powinny być
ponadto stałym punktem agend narad kierowników komórek
organizacyjnych Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych oraz
regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu, Toruniu,
Gdańsku i Szczecinku, jak również stałym punktem sesji odbywanych w nadleśnictwach klęskowych oraz przedmiotem narad
tematycznych w LP.
3. Ustalenia z narad oraz sesji, o których mowa odpowiednio
w ust. 1 i 2, powinny być kwitowane, w formie notatek służbowych sporządzanych przez właściwą komórkę w danej jednostce organizacyjnej Lasów Państwowych. Wydział Ochrony
Lasu w DGLP zobowiązuje się do katalogowania oraz analizowania notatek, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, oraz
formułowania na potrzeby Dyrektora Generalnego Lasów
Państwowych wniosków wynikających z tych analiz w uzgodnieniu z właściwymi merytorycznie Wydziałami DGLP.
§4
Ustala się następujący zakres tematyczny niniejszej decyzji:
1) okres likwidacji skutków stanu siły wyższej, będącej przedmiotem niniejszej decyzji;
2) ochrona mienia na terenach dotkniętych stanem siły wyższej,
będącym przedmiotem niniejszej decyzji;
3) udrażnianie dróg publicznych, dróg wewnętrznych, linii podziału
powierzchniowego oraz terenów pod liniami energetycznymi;
4) postępowanie dla ustalenia ilości drewna poklęskowego;
5) system zamawiania usług na potrzeby likwidacji skutków
stanu siły wyższej, będącego przedmiotem niniejszej decyzji;
6) aktualizacja materiałów do prowizorium do planu finansowo-gospodarczego na rok 2018 oraz aktualizacja planów urządzenia lasu dla nadleśnictw klęskowych;
7) procedura zagospodarowania drewna poklęskowego w roku
2017 i w latach następnych z uwzględnieniem problematyki
bezpieczeństwa i higieny pracy;
8) wzmocnienie kadrowe nadleśnictw klęskowych;
9) wzmocnienie sprzętowe nadleśnictw klęskowych;
10) system finansowy związany z usuwaniem skutków stanu siły
wyższej, będącego przedmiotem niniejszej decyzji
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Okres likwidacji skutków stanu siły wyższej
§5
1. Na mocy niniejszej decyzji ustala się, że działania, polegające
na likwidowaniu skutków stanu siły wyższej, będącego przedmiotem niniejszej decyzji, powinny zostać zakończone w
terminie do końca czerwca 2019 roku.
2. Ustala się, że zlikwidowanie skutków stanu siły wyższej, będącego przedmiotem niniejszej decyzji, nastąpi w dacie, w której
zakończy się pozyskiwanie poklęskowego surowca drzewnego,
z zastrzeżeniem co do surowca drzewnego pozostawianego in
situ do naturalnego rozkładu.
Bezzwłoczna ochrona mienia
§6
1. Doprowadzenie do bezzwłocznej ochrony mienia, o której mowa
w § 3 pkt 2, powinno być obowiązkiem nadleśniczych kierujących nadleśnictwami klęskowymi, przy czym, biorąc pod uwagę
ustalenia wyżej wymienionej narady dyrektorów regionalnych
dyrekcji Lasów Państwowych, odbytej w formie wideokonferencji
w dniu 14 sierpnia 2017 r., nie przewiduje się pomocy wewnątrzinstytucjonalnej ze strony innych regionalnych dyrekcji Lasów
Państwowych, polegającej w szczególności na korzystaniu z
usług strażników leśnych, zatrudnionych w tych innych nadleśnictwach.
2. Wyżej wymieniona ochrona mienia powinna objąć:
1) wprowadzenie zakazu wstępu do określonych części lasu,
stanowiących teren klęski (także w celu ochrony zdrowia i
życia ludzkiego);
2) działania prewencyjne i interwencyjne Straży Leśnej polegające w szczególności na:
a) permanentnym dozorze terenu poklęskowego,
b) innych działaniach, wynikających z zarządzeń Dyrektora
Generalnego Lasów Państwowych, dotyczących funkcjonowania Straży Leśnej w Lasach Państwowych.
3. Kierownika komórki organizacyjnej Dyrekcji Generalnej Lasów
Państwowych właściwej ds. marketingu zobowiązuje się do
zapewnienia częstej obecności na terenach dotkniętych stanem
siły wyższej, będącym przedmiotem niniejszej decyzji, Zespołu
ds. Weryfikacji Terenowej Zjawisk i Procesów Związanych z
Przerobem Drewna.
Udrożnienie dróg publicznych, dróg wewnętrznych
oraz linii podziału powierzchniowego,
a także udostępnianie terenów pod liniami energetycznymi
§7
1. Udrożnienie dróg publicznych, przebiegających przez kompleksy
leśne dotknięte stanem siły wyższej, będącym przedmiotem
niniejszej decyzji, a także dróg wewnętrznych oraz linii podziału
przestrzennego, a także udostępnianie terenów pod liniami
energetycznymi w miejscach ich uszkodzenia przez wiatry
należy traktować jako działania, do których, staraniem właściwych nadleśniczych, należy przystąpić bez zbędnej zwłoki po
objęciu terenu klęski ochroną mienia, o której mowa w § 6, przy
czym:
1) udrażnianie dróg publicznych oraz udostępnianie terenów
pod liniami energetycznymi należy traktować jako przejaw
działalności w zakresie wspomagania przez LP administracji
publicznej;
2) udrażnianie dróg wewnętrznych oraz linii podziału powierzchniowego należy traktować jako pozostałe działania w zakresie
pozyskania surowca drzewnego.
2. Nadleśniczych kierujących nadleśnictwami klęskowymi zobowiązuje się do dołożenia należytej staranności, aby działania, o
których mowa w ust. 1, zostały zakończone w terminie do końca
sierpnia 2017 r. – z przestrzeganiem następującego priorytetu
co do pilności prac:
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1) najwyższy stopień pilności: drogi publiczne, drogi wewnętrzne
udostępnione do ruchu publicznego, drogi wewnętrzne o
znaczeniu przeciwpożarowym;
2) wysoki stopień pilności: drogi wewnętrzne oraz linie podziału
powierzchniowego przewidywane jako trasy przewidywanego wywozu surowca drzewnego;
3) najmniejszy stopień pilności: pozostałe drogi wewnętrzne
oraz pozostałe linie podziału powierzchniowego.
Postępowanie dla ustalenia ilości drewna poklęskowego
§8
1. Doprowadzenie do oszacowanie ilości oraz struktury sortymentowej drewna poklęskowego stanowi obowiązek nadleśnictw
klęskowych, który powinien być realizowany przy wspomaganiu
usługowym właściwych terytorialnie regionalnych dyrekcji Lasów
Państwowych.
2. Ze względu na okoliczność, że w Lasach Państwowych, w dacie
wystąpienia stanu siły wyższej, będącego przedmiotem niniejszej decyzji, nie zostały jeszcze ukończone prace nad docelową
aplikacją informatyczną Systemu Informatycznego Lasów
Państwowych, służącą wspomaganiu dokonywania dostatecznie wiarygodnej oceny drewna poklęskowego z punktu
widzenia jego ilości oraz prawdopodobnego układu sortymentowego (po wyróbce) – projekty szczegółowej procedury szacowania ilości i struktury sortymentowej drewna poklęskowego
powinny być autorstwa poszczególnych regionalnych dyrekcji
Lasów Państwowych, z uwzględnieniem uzgodnień, jakich na
ten temat dokonano podczas wyżej wymienionej narady odbytej
w formie wideokonferencji w dniu 14 sierpnia 2017 r.
3. Ustala się, że projekty procedur, o których mowa w ust. 2,
zostaną zaprezentowane celem ich skwitowania podczas narady
zwołanej w formie wideokonferencji na dzień 21 sierpnia 2017 r.
4. Prezentacja i skwitowanie wyników szacowania drewna poklęskowego według poszczególnych nadleśnictw powinno nastąpić
w dniu 28 sierpnia 2017 r. podczas kolejnej wideokonferencji.
§9
Na nadleśniczych, kierujących nadleśnictwami klęskowymi,
nakłada się obowiązek:
1) oszacowania ilości oraz stopnia deprecjacji wskutek siły
wyższej (w tym wskutek braku możliwości wywozu) drewna:
a) odebranego oraz sprzedanego na PP lub asygnaty, jednak
fizycznie pozostającego w lesie w czasie wystąpienia stanu
siły wyższej, będącego przedmiotem niniejszej decyzji,
b) odebranego, jednak niesprzedanego do czasu wystąpienia stanu siły wyższej, będącego przedmiotem niniejszej decyzji,
c) wyrobionego, lecz nieodebranego od zakładów usług
leśnych;
w czasie wystąpienia stanu siły wyższej, będącego przedmiotem niniejszej decyzji;
2) przedstawienia, w terminie do 15 września 2017 r. w trakcie
wideokonferencji, raportu na temat uzgodnień z nabywcami
drewna, o których mowa w pkt 1 lit. a, lub z zakładami usług
leśnych, o których mowa w pkt 1 lit. c, w sprawie ww. surowca
drzewnego, jeżeli wskutek stanu siły wyższej uległo ono
deprecjacji;
3) doprowadzenia do manipulacji drewna, o którym mowa w
pkt 1 lit. b, jeżeli wskutek stanu siły wyższej uległo ono
deprecjacji.
System zamawiania usług na potrzeby likwidacji skutków
stanu siły wyższej, będącego przedmiotem niniejszej decyzji
§ 10
Mając na względzie, że w ograniczonym jedynie zakresie nadleśnictwa klęskowe będą mogły korzystać z własnych zasobów pracy
i sprzętu pozostającego w bezpośrednim ich zarządzie – ustala się,
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że z likwidowaniem stanu siły wyższej, będącego przedmiotem
niniejszej decyzji, wiązać się będzie musiało zamawianie przez te
nadleśnictwa:
1) usług wewnątrzinstytucjonalnych w zakresie pozyskiwania i
zrywki surowca drzewnego z użyciem do tego harwesterów,
forwarderów i podobnych maszyn będących w zarządzie
zakładów Lasów Państwowych i nadleśnictw nieklęskowych;
2) usług obcych zakładów usług leśnych świadczonych w
zakresie pozyskiwania i zrywki surowca drzewnego:
a) z użyciem maszyn wielooperacyjnych,
b) z zastosowaniem technologii przewidującej używanie
pilarek ręcznych.
§ 11
1. Wszystkich dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych zobowiązuje się do zanalizowania bez zbędnej zwłoki
możliwości przystąpienia nadleśnictw oraz zakładów o zasięgu
regionalnym, podlegających ich nadzorowi, do świadczenia, bez
szkody dla procesu pozyskiwania drewna w roku 2017 w ramach
danej regionalnej dyrekcji LP, usług wewnątrzinstytucjonalnych,
o których mowa w § 8 pkt 1.
2. Wyniki tych analiz powinny być przedmiotem dyskusji i wniosków w dniu 21 sierpnia 2017 r. podczas narady dyrektorów
regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych, planowanej do
odbycia w formie wideokonferencji.
§ 12
1. Uwzględniając wnioski, o których mowa w § 11 ust. 2, właściwych
dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych zobowiązuje się do doprowadzenia, w terminie do 15 września 2017 r., do
podpisania porozumień pomiędzy jednostkami organizacyjnymi
mającymi świadczyć w roku 2017 ww. usługi wewnątrzinstytucjonalne a nadleśnictwami klęskowymi.
2. Przypomina się, że porozumienia te powinny respektować postanowienia rozporządzenia Rady Ministrów regulującego gospodarkę finansową w Lasach Państwowych – w takim zakresie
tematycznym, w jakim rozporządzenie to dotyczy usług wzajemnych pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Lasów Państwowych. Ponadto porozumienia, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, powinny rozstrzygać o okresie świadczenia usługi i
innych warunkach jej świadczenia.
§ 13
1. Ze względu na niespotykany w dotychczasowej historii Lasów
Państwowych rozmiar szkód związanych ze stanem siły wyższej,
będącym przedmiotem niniejszej decyzji, i oczywisty imperatyw
natychmiastowego przystąpienia:
1) do działań związanych z udrażnianiem dróg publicznych,
dróg wewnętrznych oraz linii podziału powierzchniowego, a
także działań związanych z udostępnianiem terenów pod
liniami energetycznymi – na mocy niniejszej decyzji:
a) kwituje się okoliczność dokonania, do czasu wydania
niniejszej decyzji, wyboru wykonawców tych działań w
trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy
Prawo zamówień publicznych, a ponadto na tej samej
podstawie prawnej
b) rekomenduje się ten sam tryb przy wyborze kolejnych
usługodawców świadczących na rzecz przedmiotowych
działań;
2) do działań związanych z zagospodarowywaniem drewna
poklęskowego – na mocy niniejszej decyzji rekomenduje się
następujące postępowanie:
a) w wykonaniu odpowiednich przepisów ustawy Prawo
zamówień publicznych z powołaniem się na zapisy
w umowach z usługodawcami, będącymi zakładami
usług leśnych, na prace w nadleśnictwach, które zostały
dotknięte stanem siły wyższej, będącym przedmiotem
niniejszej decyzji, należy albo umowy te rozwiązać, albo
dokonać ich aneksowania,
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b) z wyżej wymienionymi usługodawcami, z którymi umowy
rozwiązano albo których zakres usług został ograniczony
w następstwie aneksowania umów, należy przeprowadzić,
kwitowane umowami, negocjacje z wolnej ręki ustalające
warunki zagospodarowania drewna poklęskowego do
końca roku 2017,
c) po wykonaniu postanowienia lit. b należy zaprosić
publicznie do negocjacji w trybie z wolnej ręki wszystkie
zakłady usług leśnych, zainteresowane zagospodarowywaniem drewna poklęskowego w nadleśnictwach dotkniętych stanem siły wyższej, będącym przedmiotem niniejszej
decyzji.
2. Proces rozwiązywania umów lub ich aneksowania oraz prowadzenia negocjacji, o których mowa w pkt 2 lit. b oraz c – powinien
być realizowany przez kierujących nadleśnictwami klęskowymi.
Zakończenie procesu, o którym mowa w zdaniach poprzedzających, powinno nastąpić w terminie do końca września 2017 r.
§ 14
1. Na kierownika komórki organizacyjnej Lasów Państwowych
DGLP właściwej ds. zamówień publicznych nakłada się
obowiązek opracowania w terminie do 21 sierpnia 2017 r. w
formie notatki służbowej szczegółowych wytycznych wykonywania postanowień § 12 i 13, do wykorzystania przez RDLP
klęskowe.
2. Ustala się, że notatka, o której mowa w ust. 1, po jej zatwierdzeniu przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych,
będzie przedmiotem prezentacji podczas narady dyrektorów
regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych zwołanej na dzień 21
sierpnia 2017 r. w formie wideokonferencji.
§ 15
Wprowadzanie na poszczególne działki terenu objętego stanem
siły wyższej zakładów LP o zasięgu regionalnym oraz nadleśnictw,
a także zakładów usług leśnych jako usługodawców zagospodarowujących drewno poklęskowe, powinno następować sukcesywnie
w miarę postępu procesu, o którym mowa w § 13 ust. 2, a także po
zakończeniu tego procesu.
Aktualizacja materiałów do prowizorium
do planu finansowo-gospodarczego
nadleśnictw klęskowych na rok 2017
oraz aktualizacja planów urządzenia lasu
dla nadleśnictw klęskowych
§ 16
1. Ustala się, że w odniesieniu do nadleśnictw klęskowych nastąpi
weryfikacja materiałów do prowizorium planu pozyskania i
sprzedaży drewna w roku 2018 poprzez uwzględnienie konieczności ujęcia w tych materiałach zmiany ilości i struktury pozyskania i sprzedaży surowca drzewnego – w związku z przestawieniem gospodarki surowcem drzewnym w tych nadleśnictwach na pozyskanie drewna poklęskowego.
2. Kierownika komórki organizacyjnej DGLP właściwej ds. planowania zobowiązuje się do sporządzenia w formie projektu notatki
służbowej, w terminie do 18 sierpnia 2017 roku, wytycznych
dokonywania zmian, o których mowa w ust. 1, celem jej przesłania, po zatwierdzeniu przez Dyrektora Generalnego Lasów
Państwowych, jako dokumentu wiążącego nadleśnictwa
klęskowe. W wytycznych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, należy ustalić nową datę złożenia przez nadleśnictwa
klęskowe materiałów do prowizorium planu finansowo-gospodarczego na rok 2018.
§ 17
1. Ustala się, że skutki stanu siły wyższej mogą powodować
konieczność
1) aneksowania aktualnie obowiązującego planu urządzenia
lasu w danym nadleśnictwie klęskowym;
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2) aneksowania obowiązującego planu urządzenia lasu dla
usankcjonowania ilości drewna poklęskowego do zagospodarowania w roku 2017, a następnie:
a) skrócenia czasu obowiązywania aneksowanego planu
urządzania lasu oraz
b) opracowania nowego planu urządzenia lasu dla danego
nadleśnictwa klęskowego uwzględniającego potrzebę
zagospodarowania drewna poklęskowego w latach 2018
i 2019;
3) aneksowania planu urządzenia lasu, jeżeli rok 2017 jest
ostatnim rokiem obowiązywania tego planu w danym nadleśnictwie kląskowym z opcją zmiany założeń do nowego planu
urządzenia lasu w związku ze stanem siły wyższej.
2. Nadleśniczych kierujących nadleśnictwami klęskowymi, w
terminie do 21 sierpnia 2017 r., zobowiązuje się do zanalizowania we współpracy i pod nadzorem dyrektorów regionalnych
dyrekcji Lasów Państwowych potrzeby: (1) aneksowania lub/
oraz (2) skrócenia czasu obowiązywania starego z opcją opracowania nowego planu urządzenia (w tym po zmianie jego
założeń). Dyrektorzy regionalnych dyrekcji LP przekażą do
nadleśnictw klęskowych ustalenia ze spotkania roboczego, o
którym mowa w § 18.
§ 18
1. Ustala się, że ze względu na oczywisty imperatyw niezwłocznego przystąpienia do aktualizacji planów urządzenia lasu w
nadleśnictwach klęskowych, czego wcześniej LP nie mogły w
żaden sposób przewidzieć – przyjmuje się, że ustalenie wykonawców prac urządzeniowych, związanych z dokonywaniem tej
aktualizacji, powierzy się w trybie negocjacji z wolnej ręki Biuru
Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej oraz podmiotowi działającemu pod firmą Krameko, tj. jednostkom wykonawstwa urządzeniowego, które albo opracowały obowiązujące plany urządzenia
lasu w nadleśnictwach klęskowych, albo aktualnie prowadzą
prace urządzeniowe w tych nadleśnictwach. Postanowienia § 14
stosuje się odpowiednio.
2. Na dzień 16 sierpnia 2017 r. z udziałem dyrektorów regionalnych
dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu, Toruniu, Gdańsku i
Szczecinku zwołuje się do Warszawy spotkanie robocze z
jednostkami, o których mowa w ust. 2 – dla wstępnego ustalenia
reguł współpracy z ww. jednostkami wykonawstwa urządzeniowego.
3. Na kierownika komórki organizacyjnej DGLP właściwej do spraw
urządzania lasu nakłada się obowiązek sporządzenia projektu
notatki służbowej z wyżej wymienionego spotkania roboczego
celem bezpośredniego jej przekazania do dyrekcji, o których
mowa w ust.2.
Procedura zagospodarowania drewna poklęskowego
w roku 2017 i w latach następnych
z uwzględnieniem problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy
§ 19
Mając na względzie fazę realizacji planu sprzedaży drewna w
dacie wystąpienia stanu siły wyższej, będącego przedmiotem
niniejszej decyzji, przyjmuje się następujące generalne założenia
procedury zagospodarowani drewna poklęskowego w roku 2017:
1) aktualnie w nadleśnictwach nieklęskowych nie zostanie
wprowadzone ograniczenie w pozyskaniu i sprzedaży
drewna, natomiast w roku 2018 istnieje taka możliwość;
2) z zastrzeżeniem co do pozostałości po ścince i wyróbce
drewna, ilość drewna klęskowego do pozyskania w roku
2017 należy przyjmować na poziomie wynikającym z mocy
przerobowych usługodawców, jakie zostaną ustalone w
wykonaniu § 12 i 13;
3) nadleśniczowie kierujący nadleśnictwami klęskowymi przy
współpracy i pod nadzorem właściwych dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych wstrzymają pozyskanie
drewna na „nieklęskowych” pozycjach planowych, zastęBILP 8–9/2017

4)

5)

6)
7)

pując je pozycjami klęskowymi, chyba że ilość drewna poklęskowego w danym nadleśnictwie klęskowym okaże się do
tego niewystarczająca – z opcją aneksowania aktualnie
obowiązujących umów kupna-sprzedaży drewna z jego
nabywcami;
postanowienie pkt 2, dotyczące aneksowania umów, stosuje
się odpowiednio w odniesieniu do umów podpisywanych
imieniem nadleśniczych na poziomie regionalnych dyrekcji
Lasów Państwowych oraz na poziomie Dyrekcji Generalnej
Lasów Państwowych;
ilość drewna, będąca różnicą pomiędzy ilością drewna, o
której mowa w pkt 2, a ilością drewna poklęskowego, które
zostanie zużyte do zastąpienia pozycji planowych pozycjami
klęskowymi, powinna zostać oznaczona pod względem przyszłych nabywców w procedurze wzorowanej na sposobie
oznaczania w roku 2017 surowa drzewnego pod względem
przyszłych nabywców na rynku dla rozwoju;
drewno nieoznaczone w procedurze, o której mowa w pkt 5,
zostanie poddane oznaczaniu pod względem przyszłych
nabywców z zastosowaniem aplikacji „e–drewno”;
pozostałości po ścince i wyróbce zostaną przeznaczone do
zagospodarowania przez miejscową ludność przy odpowiednim zastosowaniu postanowień § 64–66 zarządzenia
46/2016, a następnie – w razie takiej potrzeby – zostaną
przeznaczone do zagospodarowania przez przedsiębiorców
w wykonaniu § 67–70 zarządzenia.

§ 20
Kierownika komórki organizacyjnej DGLP właściwej ds. marketingu zobowiązuje się do zaprojektowania w terminie do 21 sierpnia
2017 r. decyzji zarządczej Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w sprawie oznaczania surowca drzewnego pod względem
przyszłych nabywców w procedurze, o której mowa w § 19 pkt 5,
przy czym:
1) za wzór należy tu przyjmować decyzje Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych nr 26/2017 oraz 45/2017;
2) za uprawnionych do uczestniczenia w ww. procedurze należy
uznawać tych przedsiębiorców, którzy w roku 2017 zostali
zakwalifikowani do operowania na rynku dla rozwoju, chyba
że zapotrzebowanie na drewno rozwojowe zostało u nich
zaspokojone.
§ 21
Przypomina się, że przy zagospodarowywaniu drewna poklęskowego obowiązują następujące zasady generalne:
1) w ostatniej kolejności do pozyskania surowca drzewnego
należy przystępować do tych fragmentów drzewostanów,
które mimo dyskwalifikującego ich dalsze trwanie w drzewostanie uszkodzenia wskutek siły wyższej, wykazują oznaki
wegetacji;
2) z uwzględnieniem pkt 1, w pierwszej kolejności należy pozyskiwać surowiec drzewny na bazie drzew tarasujących drogi
publiczne, wewnętrzne drogi leśne – o ile drzewa te nie
zostały usunięte w wykonaniu § 7, a także na bazie drzew
tarasujących linie podziału powierzchniowego oraz zalegających na gruntach obcej własności;
3) kierowników podmiotów wprowadzanych na działki objęte
stanem siły wyższej celem pozyskiwania drewna klęskowego należy szczególnie uświadamiać co do konieczności
zapewnienia najdalej idącego bezpieczeństwa i higieny
pracy, przy czym z tego punktu widzenia należy preferować
przede wszystkim maszynowe pozyskiwanie surowca
drzewnego.
§ 22
Na potrzeby planu finansowo-gospodarczego nadleśnictw na
lata 2018 i 2019 drewno klęskowe należy ujmować w planach pozyskania i sprzedaży surowca drzewnego na zasadach ogólnych – z
uwzględnieniem wytycznych, które zostaną ustalone odrębnie.
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Wzmocnienie kadrowe nadleśnictw klęskowych
oraz wzmocnienie sprzętowe nadleśnictw klęskowych
§ 23
1. Mając na względzie niespotykany w historii Lasów Państwowych
zakres skutków stanu siły wyższej:
1) dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych w
Poznaniu, Toruniu, Gdańsku i Szczecinku zobowiązuje się
do rozważenia sporządzenia wniosków w sprawie czasowego lub stałego zwiększenia zatrudnienia w nadleśnictwach
klęskowych, a także w biurach regionalnych dyrekcji Lasów
Państwowych, przy czym zatwierdzenie tych wniosków przez
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych należy traktować za formalną podstawę przyszłych decyzji kadrowych w
realizacji tychże wniosków;
2) przystępuje się do realizacji przedsięwzięcia polegającego
na nabyciu w ciężar funduszu leśnego określonej liczby
zestawów harwesterów i forwarderów na potrzeby zagospodarowania drewna w nadleśnictwach klęskowych.
2. Sposób realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2,
będzie przedmiotem odrębnej decyzji zarządczej Dyrektora
Generalnego Lasów Państwowych.
System finansowy działań związanych z zagospodarowaniem
drewna poklęskowego
§ 24
1. Na potrzeby roku 2017 dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów
Państwowych w Poznaniu, Toruniu, Gdańsku i Szczecinku zobowiązuje się do sporządzenia projektu planu finansowo-rzeczowego zagospodarowania klęskowiska na etapie porządkowania
stanu sanitarnego lasu.
2. Sprawie planu, o którym mowa w ust. 1, zostanie poświęcone
odrębna decyzja zarządcza Dyrektora Generalnego LP.
Postanowienia końcowe
§ 25
Głównego Księgowego Lasów Państwowych zobowiązuje się
do zaprojektowania (we współpracy z kierownik komórki organizacyjnej właściwej w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych
ds. księgowości) w formie notatki służbowej mapy księgowań
wszelkich zdarzeń związanych z zagospodarowywaniem drewna
poklęskowego i wykonywaniem niniejszej decyzji.
§ 26
1. Notatki służbowe, o których mowa w postanowieniach poprzedzających, stają się po ich zatwierdzeniu przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych integralną częścią składową
niniejszej decyzji.
2. W celu dalszej konkretyzacji niniejszej decyzji – z inicjatywy
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych oraz z inicjatywy
własnej kierowników komórek organizacyjnych Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych mogą być sporządzane kolejne
notatki służbowe jako, po zatwierdzeniu przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, część składowa niniejszej decyzji.
§ 27
Kierownika komórki organizacyjnej, właściwej w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych ds. informatyki, oraz Dyrektora Zakładu
Informatyki Lasów Państwowych zobowiązuję do zapewnienia wspomagania informatycznego wykonania niniejszej decyzji – w takim
zakresie, w jakim jest to możliwe przy obecnej funkcjonalności SILP.
§ 28
1. Działania polegające na wykonaniu niniejszej decyzji należy
traktować jako częściową realizację uregulowań dotyczących w
Instrukcji Ochrony Lasu organizacji działań ochronnych w sytuacjach klęskowych.
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2. Skutki działań w wykonaniu postanowień § 3 należy traktować
jako substytuujące niektóre funkcje zespołu kryzysowego
(zespołów kryzysowych), o którym (o których) mowa w wyżej
wymienionych uregulowaniach Instrukcji Ochrony Lasu.
3. Postanowienie ust. 2 nie zwalnia Wydziału Ochrony Lasu DGLP
z obowiązku doprowadzenia do przygotowania w stosownym
terminie projektu odrębnej decyzji zarządczej Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w sprawie utworzenia zespołu
kryzysowego działającego w wykonaniu postanowień Instrukcji
Ochrony Lasu w innym zakresie spraw aniżeli zagospodarowanie drewna poklęskowego, a w szczególności w zakresie:
1) oszacowania szkód w uprawach i młodnikach;
2) oszacowania szkód w infrastrukturze leśnej i w ruchomościach;
3) ustalenia działań koniecznych dla przywrócenia funkcjonalności infrastruktury leśnej;
4) ustalenia planów zagospodarowania hodowlanego terenów
poklęskowych.
§ 29
Niniejsza decyzja nie obejmuje problematyki likwidacji szkód w
ruchomym i nieruchomym majątku Skarbu Państwa w zarządzie
nadleśnictw zaistniałych w następstwie wystąpienia stanu siły
wyższej, będącego przedmiotem niniejszej decyzji. Szkody, o
których mowa w zdaniu poprzedzającym, powinny być likwidowane
w wykonaniu odrębnych regulacji wewnątrzinstytucjonlanych.
Niniejsza decyzja nie obejmuje również problematyki zabezpieczenia na przyszłość administracyjnej infrastruktury LP (głównie
leśnictw) pod względem nieprzerwanej dostawy energii elektrycznej, w tym poprzez zakup agregatów oraz realizowanie projektu
samowystarczalności energetycznej LP.
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§ 30
1. Jeżeli do czasu wydania niniejszej decyzji zostały wydane
decyzje, o których mowa w § 135 ust. 1 pkt 1 i 2 zarządzenia
46/2016, decyzje te uznaje się za uchylone, chyba że nie dotyczą
one nadleśnictw wchodzących w skład zgrupowania, o którym
mowa w § 1 pkt 4.
2. Jeżeli do tego czasu uznania ww. decyzji za uchylone powstały
skutki prawne i faktyczne, związane z ich wykonywaniem,
właściwego dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych
zobowiązuje się do przedstawienia na naradzie zwołanej w
formie wideokonferencji na dzień 21 sierpnia 2017 r. do zaprezentowania koncepcji cofnięcia tych skutków – celem podjęcia
stosownych ustaleń w tej sprawie.
§ 31
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Konrad Tomaszewski
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Załącznik nr 1 do Decyzji nr 211
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
z dnia 16 sierpnia 2017 r.
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21.08
28.08
28.08
15.09
30.09

Opracowanie, prezentacja przez dyrektorów regionalnych dyrekcji LP oraz skwitowanie procedur
szacowania ilości oraz struktury sortymentowej drewna poklęskowego

Prezentacja przez dyrektorów regionalnych dyrekcji LP i skwitowanie wyników szacowania ilości
oraz struktury sortymentowej drewna poklęskowego

Prezentacja przez dyrektorów RDLP raportów na temat drewna pozyskanego zdeprecjonowanego
wskutek działania siły wyższej

Zawarcie porozumień na usługi maszynowego pozyskania drewna pomiędzy nadleśnictwami
nieklęskowymi lub/oraz zakładami LP o zasięgu regionalnym a nadleśnictwami klęskowymi

Wyłonienie usługodawców zewnętrznych zagospodarowujących drewno poklęskowe

21.08

Ustalenie i zaprezentowanie przez dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych zakresu
aktualizacji planów urządzenia lasy w nadleśnictwach klęskowych

Zagospodarowywanie drewna poklęskowego

21.08

16.08

Narada robocza z jednostkami wykonawstwa urządzeniowego

Wydanie decyzji w sprawie procedury oznaczania surowca drzewnego wzorowanej na procedurze
zastosowanej w roku 2017 na rynku dla rozwoju

18.08

Opracowanie i kolportaż notatki z wytycznymi do weryfikacji materiałów do prowizorium planu
finansowo-gospodarczego na rok 2018

Wprowadzanie usługodawców na kolejne działki terenów dotkniętych stanem siły wyższej

21.08

Szczegółowe wytyczne Wydziału Zamówień Publicznych DGLP wyłaniania usługodawców
zagospodarowujących drewno poklęskowe

11

21.08

10

2017

31.08

09

Opracowanie, zaprezentowanie przez dyrektorów regionalnych dyrekcji LP i skwitowanie analizy
możliwości dokonania przez zakłady Lasów Państwowych o zasięgu regionalnym i nadleśnictwa
nieklęskowe świadczeń wewnątrzinstytucjonlanych na rzecz nadleśnictw klęskowych

08

Udrożnienie dróg publicznych, dróg wewnętrznych oraz linii podziału powierzchniowego,
a także udostępnianie terenów pod liniami energetycznymi

Ochrona mienia w trakcie likwidacji stanu siły wyższej

Wnioskowanie i sankcjonowanie wniosków w sprawie korekty zgrupowania jednostek
organizacyjnych LP dotkniętych stanem siły wyższej

Narady i sesje poświęcone likwidowaniu stanu siły wyższej; katalogowanie, analizowanie
oraz prezentowanie wniosków z analiz notatek służbowych
sporządzanych po odbyciu ww. narad i sesji

Przedsięwzięcie
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01

02

03

ZAKŁADANY HARMONOGRAM
realizacji działań w wykonaniu decyzji
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2018
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Załącznik nr 2 do Decyzji nr 211
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
z dnia 16 sierpnia 2017 r.

DECYZJA NR 212
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 16 sierpnia 2017 r.
w sprawie narady kierowników komórek organizacyjnych
Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych,
zwanej w dalszej części niniejszej decyzji naradą kierowników
GD.001.11.2017
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, wynikającego m.in. z okoliczności, że zgodnie z § 12 Statutu Lasów Państwowych Dyrekcja
Generalna Lasów Państwowych (DGLP) jest jednostką organizacyjną Lasów Państwowych, stanowiącą aparat wykonawczy Dyrektora Generalnego LP – postanawiam, co następuje:
§1
1. Na dzień 21 sierpnia 2017 r., z moim udziałem i moich
zastępców, zwołuję do sali nr 201 w siedzibie DGLP na godzinę
9.00 naradę kierowników.
2. Oprócz osób, o których mowa w ust. 1, w naradzie kierowników
powinni uczestniczyć:
1) przedstawiciel komórki organizacyjnej Ministerstwa Środowiska właściwej w sprawie nadzorowania Lasów Państwowych, jeżeli zechce przyjąć zaproszenie;
2) dyrektor Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych;
3) dyrektor Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych;
4) dyrektor Zakładu Informatyki Lasów Państwowych;

1

2

5) dyrektor Ośrodka Rozwojowo-Wdrożeniowego LP;
6) przewodniczący Rady Konsultacyjnej przy Dyrektorze Generalnym Lasów Państwowych (lub członek tej Rady przez
niego wskazany);
7) przewodniczący organizacji związkowych działających w
DGLP (lub osoba przez niego wskazana), jeżeli będą tym
zainteresowani.
§2
1. Porządek obrad stanowi załącznik do niniejszej decyzji. (Załącznika nie drukujemy – przyp. red.).
2. W trakcie narady kierowników zapadną ustalenia co do ewentualnej kontynuacji narady w kolejnych dniach.
§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 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 213
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 21 sierpnia 2017 r.
w sprawie Krajowej Narady Leśników w Częstochowie
GD.0050.6.2017
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, określonego m.in. w art. 33
ust. 3 pkt 1a ustawy o lasach3, mając przy tym na względzie, że

1

2

3

z całokształtu przepisów Kodeksu pracy oraz z zasad poprawnego zarządzania wynika zadanie Dyrektora Generalnego Lasów
Państwowych doprowadzenia do integracji pracowniczej oraz
kształtowania należytego wizerunku LP
– postanawiam, co następuje:

Art. 33. 1. ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2100 z późniejszymi 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. 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.
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§1
1. Na dzień 16 września 2017 r., z moim udziałem i udziałem
moich zastępców oraz: krajowego duszpasterza leśników i
duchowieństwa, ministra środowiska, parlamentarzystów, przedstawicieli instytucji współpracujących z Lasami Państwowymi,
dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych wraz z
pięcioosobową delegacją, dyrektorów zakładów Lasów Państwowych o zasięgu krajowym, naczelników Dyrekcji Generalnej
Lasów Państwowych, na godzinę 13:15 do siedziby Wyższego Seminarium Duchownego w Częstochowie przy ulicy
św. Barbary 41 zwołuję pod moim przewodnictwem Krajową
Naradę Leśników, zwaną dalej naradą.
2. W zależności od potrzeb do udziału w naradzie mogą być zaproszone inne osoby – stosownie do roboczych ustaleń w tym
zakresie.
§2
1. Celem narady jest zapoznanie jej uczestników z bieżącą sytuacją Lasów Państwowych oraz wizją ich dalszego rozwoju.
§3
1. Prowadzenie narady powierzam rzecznikowi prasowemu Lasów
Państwowych.
2. Ustala się następujący harmonogram przebiegu narady:
1) godz. 13:15–15:00 – wystąpienia i prezentacje, w tym wystąpienie krajowego duszpasterza leśników, ministra środowiska i dyrektora generalnego Lasów Państwowych;
2) godz. 15:00–17:00 – obiad i spotkania kuluarowe.
3. Szczegółowy scenariusz narady opracuje dyrektor Centrum
Informacyjnego Lasów Państwowych w porozumieniu z Gabinetem Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.
§4
1. Prace logistyczne dotyczące organizacji narady powierzam
dyrektorowi Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych i
dyrektorowi Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach.
2. Prace logistyczne obejmują:
1) wynajem:
a) sali konferencyjnej,
b) parkingów;
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2) aranżację miejsca narady i sali konferencyjnej, w tym:
a) umieszczenie flagi Polski oraz flagi Lasów Państwowych,
b) projekcję slajdu konferencyjnego,
c) udział Zespołu Sygnalistów Myśliwskich działających przy
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach;
3) zapewnienie obsługi audiowizualnej narady, w tym:
a) przygotowanie prezentacji dyrektora generalnego Lasów
Państwowych,
b) rejestrację video narady na potrzeby leśnej telewizji;
4) zabezpieczenie i oznakowanie dojazdu oraz parkingów dla
uczestników narady oraz zabezpieczenie narady (w tym
m.in. medyczne).
§5
1. Centrum Informacyjne Lasów Państwowych wystosuje zaproszenie do uczestników narady.
§6
1. Koszty wynajęcia miejsca organizacji narady (w tym: wynajęcia
sali konferencyjnej, parkingów, zabezpieczenia medycznego) i
wyżywienia uczestników pokryje Dyrekcja Generalna Lasów
Państwowych na podstawie faktury wystawionej przez Centrum
Informacyjne Lasów Państwowych.
2. Koszty oprawy audiowizualnej oraz promocji narady (w tym
aranżacji miejsca narady oraz sali konferencyjnej) pokryje
Centrum Informacyjne Lasów Państwowych w ramach planu
finansowo-gospodarczego Centrum Informacyjnego Lasów
Państwowych.
3. Koszty transportu oraz ewentualnych noclegów uczestników
narady uregulują właściwe jednostki LP w ramach delegacji.
§7
1. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Konrad Tomaszewski
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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

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.

Augustów
Augustów
4ox

Augustów 4
Augustów
ul. Turystyczna 13A/1
16-300 Augustów

360
SU1A/00031521/0
554
(udział 11680/22821)

lokal mieszkalny w budynku
dwurodzinnym, zasiedlony
wraz z garażem

2.

Drygały
Grądówka
807cx (cz.)

Drygały
Biała Piska
Drygały, ul. Zielona 38/3
12-230 Biała Piska

1017/1
OL1P/00029257/9
2398
(udział 1211/10000)

samodzielny lokal mieszkalny
w budynku sześciorodzinnym,
zasiedlony
wraz z segmentem
w budynku gospodarczym

3.

Drygały
Grądówka
807cx (cz.)
dx (cz.)

Drygały
Biała Piska
Drygały, ul. Zielona 34/1
12-230 Biała Piska

1020
OL1P/00029260/3
1679
(udział 2496/10000)

samodzielny lokal mieszkalny
w budynku sześciorodzinnym,
zasiedlony
wraz z segmentem
w budynku gospodarczym

1017/2
OL1P/00029262/7
1472
(udział 2174/10000)
4.

Knyszyn
Knyszyn
27g

Lacka Buda
Czarna Białostocka
Krasne Małe 20
19-122 Jasionówka

27/2
BI1B/00113878/8
1991

budynek mieszkalny,
jednorodzinny, zasiedlony
wraz z dwoma budynkami
gospodarczymi

5.

Maskulińskie
Maskulińskie
142ax

Karwica
Ruciane Nida
Maskulińskie 3/2
12-220 Ruciane Nida

1142/4
OL1P/00040413/4
1807
(udział 14217/37626)

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

Warszawa, 17 sierpnia 2017 r.
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Naczelnik
Wydziału Infrastruktury
Piotr Młynarczyk
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Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Białystok

Lp.
1.

Nazwa nadleśnictwa,
obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.
Hajnówka
Hajnówka
329Az, l, ax

Nazwa obrębu
ewidencyjnego,
gmina,
adres nieruchomości
Miasto Hajnówka 0001
Hajnówka
ul. Celna 10 m. 1
17-200 Hajnówka

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,
pow. działki (m2)
515/16
BI2P/00033623/2
906
(udział 28/100)

Rodzaj zabudowy
i sposób zagospodarowania
samodzielny lokal mieszkalny
w budynku czterorodzinnym

515/45
BI2P/00025141/0
40
515/4
BI2P/00025126/9
1884
(udział 1/56)
515/5
BI2P/00025127/6
6620
(udział 1/65)
2.

Łomża
Łomża
229g

Bacze Suche
Łomża
Bacze Suche 20
18-400 Łomża

229/10
LM1L/00014626/5
1084

budynek mieszkalny,
jednorodzinny, pustostan wraz
z budynkiem gospodarczym

3.

Żednia
Żednia
175n

Folwarki Tylwickie
Zabłudów
Folwarki Tylwickie 52
16-060 Zabłudów

390/1
BI1B/00019320/3
1108

budynek mieszkalny,
jednorodzinny, pustostan,
ogrodzenie posesji

4.

Pisz
Dłutowo
61i

Stare Guty
Pisz
Stare Guty 2b/2
12-200 Pisz

61/13
OL1P/00021443/4
1049

budynek mieszkalny,
jednorodzinny, zasiedlony
wraz z budynkiem
gospodarczym
i udziałem w oczyszczalni
ścieków

Gródek
Gródek
Waliły Stacja,
ul. Szkolna 7 m. 2
16-040 Gródek

1142/18
BI1B/00150109/8
2180
(udział 13178/42490)

5.

Waliły
Waliły
263c

61/16
OL1P/00030258/6
183
(udział 125/1000)

samodzielny lokal mieszkalny
w budynku czterorodzinnym,
zasiedlony
wraz z segmentem
w budynku gospodarczym
oraz udziałami
w infrastrukturze osiedla
Zatwierdzam:
Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO
LASÓW PAŃSTWOWYCH

Warszawa, 17 sierpnia 2017 r.
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Naczelnik
Wydziału Infrastruktury
Piotr Młynarczyk
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Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Białystok

Lp.

Nazwa nadleśnictwa,
obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu
ewidencyjnego,
gmina,
adres nieruchomości

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

Rodzaj zabudowy
i sposób zagospodarowania

1.

Nowogród
Kolno
166j

Ptaki
Turośl
Ptaki 48
18-525 Turośl

166/6
LM1L/00004067/5
1907

budynek mieszkalny,
jednorodzinny, pustostan,
wraz z trzema studniami

2.

Dojlidy
Dojlidy
124 lx, kx (cz.)

Wysoki Stoczek
Białystok
Aleja 1000-lecia Państwa
Polskiego 75/3 m. 5
15-111 Białystok

1714/7
BI1B/00121708/5
737
(udział 4012/31318)

samodzielny lokal mieszkalny
w budynku sześciorodzinnym,
zasiedlony

1714/3
BI1B/00121707/8
3199
(udział 2/142)
3.

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

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

596/19
BI1B/00109396/4
945
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)
596/24
BI1B/00120705/7
585
(udział 1/3)
4.

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

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 2/24)

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)
596/23
BI1B/00119666/1
611
(udział 1/3)
Dokończenie tabeli na str. 82
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Dokończenie tabeli ze str. 81

Lp.
5.

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

Nazwa obrębu
ewidencyjnego,
gmina,
adres nieruchomości
Rybniki
Wasilków
Rybniki 1/4 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)
6.

Dojlidy
Katrynka
56w, 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, 17 sierpnia 2017 r.
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Naczelnik
Wydziału Infrastruktury
Piotr Młynarczyk
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Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Gdańsk

Lp.

Nazwa nadleśnictwa,
obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu
ewidencyjnego,
gmina,
adres nieruchomości

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

Rodzaj zabudowy
i sposób zagospodarowania

1.

Elbląg
Kadyny
3cx

Chojnowo
Tolkmicko
Chojnowo 41
82-340 Chojnowo

21/1
EL1E/00102479/6
2050

budynek mieszkalny,
jednorodzinny, zasiedlony
wraz z budynkami
gospodarczymi
i studnią głębinową

2.

Elbląg
Stegna
99x

Stegna
Stegna
ul. Morska 16A
82-103 Stegna

1604
GD2M/00049353/0
698

lokal mieszkalny w budynku
gospodarczo-mieszkalnym,
zasiedlony
wraz z budynkiem
gospodarczym
Zatwierdzam:
Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO
LASÓW PAŃSTWOWYCH
Naczelnik
Wydziału Infrastruktury
Piotr Młynarczyk

Warszawa, 17 sierpnia 2017 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Katowice

Lp.
1.

Nazwa nadleśnictwa,
obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.
Rudziniec
Pławniowice
281p

Nazwa obrębu
ewidencyjnego,
gmina,
adres nieruchomości
Proboszczowice
Toszek
ul. Wiejska 6/6
44-180 Toszek

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,
pow. działki (m2)
81/7
GL1G/00082211/7
1526
(udział 1928/10000)

Rodzaj zabudowy
i sposób zagospodarowania
samodzielny lokal mieszkalny
w budynku sześciorodzinnym,
pustostan
wraz z pomieszczeniem
w budynku gospodarczym
Zatwierdzam:
Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO
LASÓW PAŃSTWOWYCH

Warszawa, 17 sierpnia 2017 r.

BILP 8–9/2017

Naczelnik
Wydziału Infrastruktury
Piotr Młynarczyk
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Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Kraków
Ponownie zatwierdzony,
skorygowany wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Lp.
1.

Nazwa nadleśnictwa,
obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.
Miechów
Książ Wielki
206k

Nazwa obrębu
ewidencyjnego,
gmina,
adres nieruchomości
Miechów
Miasto Miechów
Os. Kolejowe 54B/3
32-200 Miechów

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,
pow. działki (m2)
2847/1
KR1M/00063713/2
2962
(udział 5147/98104)

Rodzaj zabudowy
i sposób zagospodarowania
samodzielny lokal mieszkalny
w budynku czterorodzinnym,
pustostan
wraz z pomieszczeniem
przynależnym w budynku
gospodarczym oraz udziałem
w kotłowni i ogrodzeniu
Zatwierdzam:
Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO
LASÓW PAŃSTWOWYCH
Naczelnik
Wydziału Infrastruktury
Piotr Młynarczyk

Warszawa, 17 sierpnia 2017 r.
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Krosno

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.

Bircza
Nowe Sady
40k, j

Nowe Sady
Fredropol
Nowe Sady 14
37-734 Nowosiółki Dydyńskie

462/4
PR1P/00011410/7
1800

budynek mieszkalny,
jednorodzinny, zasiedlony
wraz z budynkiem
gospodarczym

2.

Kańczuga
Pruchnik
202 l

Hucisko Nienadowskie
Dubiecko
Hucisko Nienadowskie 175
37-750 Hucisko
Nienadowskie

954/2
PR1P/00106743/3
1986

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

3.

Narol
Narol
149g

Narol Miasto
Narol
ul. Bohaterów Września 1939 r.
nr 42/1
37-610 Narol

1809/6
PR1L/00052320/4
5397
(udział 16390/122766)

samodzielny lokal mieszkalny
w budynku sześciorodzinnym,
zasiedlony
wraz z przynależną częścią
budynku gospodarczego

4.

Narol
Narol
149g

Narol Miasto
Narol
ul. Bohaterów Września 1939 r.
nr 42/2
37-610 Narol

1809/6
PR1L/00052320/4
5397
(udział 9913/122766)

samodzielny lokal mieszkalny
w budynku sześciorodzinnym,
zasiedlony
wraz z przynależną częścią
budynku gospodarczego

5.

Narol
Narol
149g

Narol Miasto
Narol
ul. Bohaterów Września 1939 r.
nr 42/3
37-610 Narol

1809/6
PR1L/00052320/4
5397
(udział 6201/122766)

samodzielny lokal mieszkalny
w budynku sześciorodzinnym,
zasiedlony
wraz z przynależną częścią
budynku gospodarczego

6.

Narol
Narol
149g

Narol Miasto
Narol
ul. Bohaterów Września 1939 r.
nr 42/5
37-610 Narol

1809/6
PR1L/00052320/4
5397
(udział 8720/122766)

samodzielny lokal mieszkalny
w budynku sześciorodzinnym,
zasiedlony
wraz z przynależną częścią
budynku gospodarczego
Dokończenie tabeli na str. 85
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Dokończenie tabeli ze str. 84

Lp.

Nazwa nadleśnictwa,
obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu
ewidencyjnego,
gmina,
adres nieruchomości

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

Rodzaj zabudowy
i sposób zagospodarowania

7.

Narol
Narol
149g

Narol Miasto
Narol
ul. Bohaterów Września 1939 r.
nr 42/6
37-610 Narol

1809/6
PR1L/00052320/4
5397
(udział 8028/122766)

samodzielny lokal mieszkalny
w budynku sześciorodzinnym,
zasiedlony
wraz z przynależną częścią
budynku gospodarczego

8.

Rymanów
Wisłok
299p, o

Wisłok Wielki
Komańcza
Wisłok Wielki 55
38-543 Komańcza

509/5
KS1S/00058778/5
1606

budynek mieszkalny,
jednorodzinny, zasiedlony
wraz z budynkiem
gospodarczym

9.

Rymanów
Jaśliska
26ax, z

Daliowa
Jaśliska
Daliowa 6/1
38-485 Jaśliska

386/2
KS1K/00073254/0
2216
(udział 457/1000)

samodzielny lokal mieszkalny
w budynku trzyrodzinnym,
zasiedlony

10.

Rymanów
Jaśliska
26ax, z

Daliowa
Jaśliska
Daliowa 6/2
38-485 Jaśliska

386/2
KS1K/00073254/0
2216
(udział 320/1000)

samodzielny lokal mieszkalny
w budynku trzyrodzinnym,
zasiedlony

11.

Rymanów
Jaśliska
26ax, z

Daliowa
Jaśliska
Daliowa 6/3
38-485 Jaśliska

386/2
KS1K/00073254/0
2216
(udział 223/1000)

samodzielny lokal mieszkalny
w budynku trzyrodzinnym,
zasiedlony

Zatwierdzam:
Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO
LASÓW PAŃSTWOWYCH
Naczelnik
Wydziału Infrastruktury
Piotr Młynarczyk

Warszawa, 17 sierpnia 2017 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Lublin

Lp.
1.

Nazwa nadleśnictwa,
obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.
Kraśnik
Kraśnik
466p

Nazwa obrębu
ewidencyjnego,
gmina,
adres nieruchomości
Kwiatkowice
Kraśnik
Kraśnik, ul. Janowska 139A
m. 5
23-200 Kraśnik

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,
pow. działki (m2)
100/5
LU1K/00086224/2
1580
(udział 6296/43501)

Rodzaj zabudowy
i sposób zagospodarowania
samodzielny lokal mieszkalny
w budynku sześciorodzinnym,
zasiedlony
wraz z pomieszczeniami
przynależnymi w dwóch
budynkach gospodarczych
Zatwierdzam:
Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO
LASÓW PAŃSTWOWYCH

Warszawa, 17 sierpnia 2017 r.
BILP 8–9/2017

Naczelnik
Wydziału Infrastruktury
Piotr Młynarczyk
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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.

Lubartów
Lubartów
166y

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

661/2
LU1A/00050577/0
1097
(udział 6281/16949)

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

2.

Gościeradów
Gościeradów
277cx, px, nx

Gościeradów Folwark
Gościeradów
Gościeradów Folwark 127/11
23-275 Gościeradów

398/11
LU1K/000072668/5
3822
(udział 6000/76080)

lokal mieszkalny w budynku
wielorodzinnym, zasiedlony,
wraz z udziałem
w infrastrukturze osiedlowej
Zatwierdzam:
Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO
LASÓW PAŃSTWOWYCH
Naczelnik
Wydziału Infrastruktury
Piotr Młynarczyk

Warszawa, 17 sierpnia 2017 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Łódź

Lp.

Nazwa nadleśnictwa,
obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu
ewidencyjnego,
gmina,
adres nieruchomości

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

Rodzaj zabudowy
i sposób zagospodarowania

1.

Kutno
Kutno
60g (cz.),
h (cz.)

Nowe Ostrowy
Nowe Ostrowy
Lipiny 39/2
99-350 Nowe Ostrowy

110/5
LD1Y/00051116/1
1164

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

2.

Kutno
Kutno
60g (cz.),
h (cz.)

Nowe Ostrowy
Nowe Ostrowy
Lipiny 39/1
99-350 Nowe Ostrowy

110/4
LD1Y/00051116/1
1613

budynek mieszkalny,
jednorodzinny w zabudowie
bliźniaczej, zasiedlony
wraz z budynkiem
gospodarczym
Zatwierdzam:
Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO
LASÓW PAŃSTWOWYCH

Warszawa, 17 sierpnia 2017 r.

86

Naczelnik
Wydziału Infrastruktury
Piotr Młynarczyk
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Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Olsztyn

Lp.
1.

Nazwa nadleśnictwa,
obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.
Lidzbark
Konopaty
614 cz. j

Nazwa obrębu
ewidencyjnego,
gmina,
adres nieruchomości
Klonowo
Lidzbark
Sarnia Góra 1
13-230 Lidzbark

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,
pow. działki (m2)
4225/1
EL1D/00027596/1
1620

Rodzaj zabudowy
i sposób zagospodarowania
budynek mieszkalny,
jednorodzinny, zasiedlony
wraz z budynkiem
gospodarczym
Zatwierdzam:
Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO
LASÓW PAŃSTWOWYCH
Naczelnik
Wydziału Infrastruktury
Piotr Młynarczyk

Warszawa, 17 sierpnia 2017 r.
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Olsztyn

Lp.
1.

Nazwa nadleśnictwa,
obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.
Mrągowo
Sadłowo
159c99

Nazwa obrębu
ewidencyjnego,
gmina,
adres nieruchomości
Węgój
Biskupiec
Węgój 81
11-300 Biskupiec

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,
pow. działki (m2)
3159/13
OL1B/00018676/8
805

Rodzaj zabudowy
i sposób zagospodarowania
budynek mieszkalny,
jednorodzinny, zasiedlony
wraz z budynkiem
gospodarczym
Zatwierdzam:
Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO
LASÓW PAŃSTWOWYCH
Naczelnik
Wydziału Infrastruktury
Piotr Młynarczyk

Warszawa, 17 sierpnia 2017 r.
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Olsztyn
Ponownie zatwierdzony,
skorygowany wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Lp.
1.

Nazwa nadleśnictwa,
obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.
Myszyniec
Myszyniec
327g99, j01

Nazwa obrębu
ewidencyjnego,
gmina,
adres nieruchomości
Pełty
Myszyniec
Pełty 97
07-430 Myszyniec

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,
pow. działki (m2)
3027/5
OS1O/00084334/3
1026

Rodzaj zabudowy
i sposób zagospodarowania
budynek mieszkalny,
jednorodzinny, zasiedlony

Zatwierdzam:
Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO
LASÓW PAŃSTWOWYCH

Warszawa, 17 sierpnia 2017 r.
BILP 8–9/2017

Naczelnik
Wydziału Infrastruktury
Piotr Młynarczyk
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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.

Myszyniec
Myszyniec
216x, s99

Wykrot
Myszyniec
Zawodzie 4A
07-430 Myszyniec

3002/8; 3002/10
OS1O/00083617/4
1432; 1467
(udział 4971/10000)

lokal mieszkalny w budynku
dwurodzinnym, zasiedlony
wraz z udziałem w dwóch
budynkach gospodarczych

2.

Myszyniec
Myszyniec
216y

Wykrot
Myszyniec
Zawodzie 4B
07-430 Myszyniec

3002/8; 3002/10
OS1O/00083617/4
1432; 1467
(udział 5029/10000)

lokal mieszkalny w budynku
dwurodzinnym, zasiedlony
wraz z udziałem w dwóch
budynkach gospodarczych

3.

Myszyniec
Myszyniec
215gx01 (cz.)

Wykrot
Myszyniec
Zawodzie 5A
07-430 Myszyniec

3001/10; 3001/5
OS1O/00083617/4
720; 289

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

Wykrot
Myszyniec
Zawodzie 5B
07-430 Myszyniec

3001/11; 3001/6
OS1O/00083617/4
592; 147

Wykrot
Myszyniec
Zawodzie 7A
07-430 Myszyniec

3001/12; 3001/7
OS1O/00083617/4
772; 190

4.

5.

Myszyniec
Myszyniec
215gx01 (cz.)

Myszyniec
Myszyniec
215gx01 (cz.)

3001/9
OS1O/00083617/4
660
(udział 25/100)

3001/9
OS1O/00083617/4
660
(udział 25/100)

3001/9
OS1O/00083617/4
660
(udział 25/100)

budynek mieszkalny,
jednorodzinny, zasiedlony
wraz z budynkiem
gospodarczym, komunikacją
wewnętrzną, ogrodzeniem
i zbiornikiem ścieków

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

Zatwierdzam:
Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO
LASÓW PAŃSTWOWYCH

Warszawa, 17 sierpnia 2017 r.
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Naczelnik
Wydziału Infrastruktury
Piotr Młynarczyk
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Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Olsztyn

Lp.
1.

Nazwa nadleśnictwa,
obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.
Olsztyn
Olsztyn
25g

Nazwa obrębu
ewidencyjnego,
gmina,
adres nieruchomości
Dąbrówka Wielka
Dywity
Dąbrówka Wielka 40
11-001 Dywity

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,
pow. działki (m2)
3027/5
OL1O/00066901/9
1503

Rodzaj zabudowy
i sposób zagospodarowania
budynek mieszkalny,
jednorodzinny, zasiedlony
wraz z budynkiem
gospodarczym
Zatwierdzam:
Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO
LASÓW PAŃSTWOWYCH
Naczelnik
Wydziału Infrastruktury
Piotr Młynarczyk

Warszawa, 17 sierpnia 2017 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Piła

Lp.

Nazwa nadleśnictwa,
obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu
ewidencyjnego,
gmina,
adres nieruchomości

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

Rodzaj zabudowy
i sposób zagospodarowania

1.

Podanin
Margonin
110k

Borowo
Szamocin
Jaktorówko 1
64-820 Szamocin

8110/5
PO1H/00022803/5
1500

budynek mieszkalny,
jednorodzinny, zasiedlony
wraz z budynkiem
gospodarczym

2.

Durowo
Durowo
267b

Rgielsko
Wągrowiec
Rgielsko 62
62-100 Wągrowiec

393
PO1B/00034509/5
1310

budynek mieszkalny,
jednorodzinny, zasiedlony

Zatwierdzam:
Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO
LASÓW PAŃSTWOWYCH

Warszawa, 17 sierpnia 2017 r.

BILP 8–9/2017

Naczelnik
Wydziału Infrastruktury
Piotr Młynarczyk
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Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Poznań

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
dwunastorodzinnym,
pustostan

KW lokalu
KZ1W/00094894/6
Zatwierdzam:
Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO
LASÓW PAŃSTWOWYCH
Naczelnik
Wydziału Infrastruktury
Piotr Młynarczyk

Warszawa, 17 sierpnia 2017 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Poznań

Lp.
1.

Nazwa nadleśnictwa,
obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.
Syców
Rychtal
179g01,
h01, i01, i02

Nazwa obrębu
ewidencyjnego,
gmina,
adres nieruchomości
Stogniewice
Rychtal
Stogniewice 14
63-630 Rychtal

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,
pow. działki (m2)
5179/5
KZ1E/00050383/5
2000

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

Warszawa, 17 sierpnia 2017 r.

90

Naczelnik
Wydziału Infrastruktury
Piotr Młynarczyk

BILP 8–9/2017

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Radom

Lp.
1.

Nazwa nadleśnictwa,
obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.
Kielce
Dyminy
175w

Nazwa obrębu
ewidencyjnego,
gmina,
adres nieruchomości
Starochęciny
Chęciny
Podzamcze Chęcińskie 15a
26-060 Chęciny

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,
pow. działki (m2)
517/4
KI1L/00083371/3
1862

Rodzaj zabudowy
i sposób zagospodarowania
budynek mieszkalny,
jednorodzinny, zasiedlony
wraz z budynkiem
gospodarczym, studnia,
ogrodzenie i zbiornik ścieków
Zatwierdzam:
Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO
LASÓW PAŃSTWOWYCH
Naczelnik
Wydziału Infrastruktury
Piotr Młynarczyk

Warszawa, 17 sierpnia 2017 r.
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Radom

Lp.
1.

Nazwa nadleśnictwa,
obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.
Suchedniów
Suchedniów
33ax

Nazwa obrębu
ewidencyjnego,
gmina,
adres nieruchomości
Suchedniów
Suchedniów
Mostki 71
26-130 Suchedniów

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,
pow. działki (m2)
6657/2
KI1R/00019380/5
2245

Rodzaj zabudowy
i sposób zagospodarowania
budynek mieszkalny,
jednorodzinny, zasiedlony
wraz z dwoma budynkami
gospodarczymi
Zatwierdzam:
Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO
LASÓW PAŃSTWOWYCH
Naczelnik
Wydziału Infrastruktury
Piotr Młynarczyk

Warszawa, 17 sierpnia 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.

Nowogard
Nowogard
48g

Nowogard 2
Nowogard
ul. Gen. Józefa Bema 15/7
72-200 Nowogard

75/4
SZ1O/00032467/3
12610
(udział 124/10000)

samodzielny lokal mieszkalny
w budynku wielorodzinnym,
zasiedlony

2.

Bolewice
Bolewice
354c

Lewiczynek
Miedzichowo
Lewiczynek 27
64-361 Miedzichowo

348/11
PO1N/00024797/9
1437

budynek mieszkalny,
jednorodzinny, zasiedlony
wraz z budynkiem
gospodarczym, ogrodzeniem,
kotłem c.o., dwoma
zbiornikami na szambo
oraz drogami dojazdowymi.

348/12
PO1N/00043838/8
352
(udział 1/2)

Dokończenie tabeli na str. 92
BILP 8–9/2017
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Dokończenie tabeli ze str. 91

Lp.

Nazwa nadleśnictwa,
obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu
ewidencyjnego,
gmina,
adres nieruchomości

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

Rodzaj zabudowy
i sposób zagospodarowania

3.

Międzychód
Międzychód
626x, y, w

Puszcza
Międzychód
Przedlesie 25A/4
64-400 Międzychód

559/2
PO2A/00037248/4
3640
(udział 435/10000)

samodzielny lokal mieszkalny
w budynku wielorodzinnym,
zasiedlony

4.

Międzychód
Gorzyń
229p

Nowe Gorzycko
Pszczew
Nowe Gorzycko 4b
66-330 Pszczew

2505/5
GW1M/00048713/9
1059

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

5.

Mieszkowice
Mieszkowice
174w

Moryń 3
Moryń – M
ul. Lipowa 10A/5
74-503 Moryń

269
SZ1Y/00065701/3
3547
(udział 59/10000)

samodzielny lokal mieszkalny
w budynku wielorodzinnym,
zasiedlony
wraz z przynależnym
boksem garażowym
Zatwierdzam:
Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO
LASÓW PAŃSTWOWYCH
Naczelnik
Wydziału Infrastruktury
Piotr Młynarczyk

Warszawa, 17 sierpnia 2017 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Szczecinek

Lp.

Nazwa nadleśnictwa,
obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu
ewidencyjnego,
gmina,
adres nieruchomości

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

Rodzaj zabudowy
i sposób zagospodarowania

1.

Trzebielino
Wiatrołom
16d

Kołczygłówki
Kołczygłowy
Kołczygłówki 37
77-140 Kołczygłowy

16/8
SL1B/00023895/0
1061

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

2.

Polanów
Polanów
333 o

Rzeczyca Wielka
Polanów
Rzeczyca Wielka 14 m. 3
76-010 Polanów

333/3
KO1K/00058978/1
2656
(udział 137/1000)

samodzielny lokal mieszkalny
w budynku czterorodzinnym,
pustostan
wraz z przynależnym
pomieszczeniem w piwnicy
Zatwierdzam:
Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO
LASÓW PAŃSTWOWYCH

Warszawa, 17 sierpnia 2017 r.

92

Naczelnik
Wydziału Infrastruktury
Piotr Młynarczyk

BILP 8–9/2017

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Szczecinek

Lp.
1.

Nazwa nadleśnictwa,
obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.
Trzebielino
Trzebielino
279g01, b99

Nazwa obrębu
ewidencyjnego,
gmina,
adres nieruchomości
Trzebielino
Trzebielino
Szczyciec 1
77-235 Trzebielino

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,
pow. działki (m2)
279/13
SL1M/00007761/5
1671

Rodzaj zabudowy
i sposób zagospodarowania
budynek mieszkalny,
jednorodzinny, zasiedlony
wraz z budynkiem
gospodarczym

Zatwierdzam:
Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO
LASÓW PAŃSTWOWYCH
Naczelnik
Wydziału Infrastruktury
Piotr Młynarczyk

Warszawa, 17 sierpnia 2017 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Toruń

Lp.

Nazwa nadleśnictwa,
obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu
ewidencyjnego,
gmina,
adres nieruchomości

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

Rodzaj zabudowy
i sposób zagospodarowania

1.

Gniewkowo
Gniewkowo
271 o05, o02

Wielowieś
Gniewkowo
Wielowieś 63b
88-140 Gniewkowo

308
BY1I/00036016/0
1092

budynek mieszkalny,
jednorodzinny w zabudowie
szeregowej, zasiedlony
wraz
z budynkiem gospodarczym,
ogrodzeniem i instalacjami

2.

Woziwoda
Twarożnica
252m

Lipowa
Śliwice
Lipowa 17/1
89-530 Śliwice

830
BY1T/00015695/0
2799
(udział 18761/50169)

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

3.

Woziwoda
Twarożnica
252m

Lipowa
Śliwice
Lipowa 17/2
89-530 Śliwice

830
BY1T/00015695/0
2799
(udział 31408/50169)

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

Warszawa, 17 sierpnia 2017 r.

BILP 8–9/2017

Naczelnik
Wydziału Infrastruktury
Piotr Młynarczyk
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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.

Celestynów
Celestynów
332x (cz.)

Celestynów
Celestynów
ul. Obrońców Pokoju 70
05-430 Celestynów

1347/21
WA1O/00055267/5
709

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

2.

Celestynów
Celestynów
332x (cz.)

Celestynów
Celestynów
ul. Obrońców Pokoju 70A
05-430 Celestynów

1347/22
WA1O/00055267/5
428

budynek mieszkalny,
jednorodzinny w zabudowie
bliźniaczej, zasiedlony
wraz z budynkiem
gospodarczym
Zatwierdzam:
Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO
LASÓW PAŃSTWOWYCH
Naczelnik
Wydziału Infrastruktury
Piotr Młynarczyk

Warszawa, 17 sierpnia 2017 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Warszawa

Lp.

Nazwa nadleśnictwa,
obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu
ewidencyjnego,
gmina,
adres nieruchomości

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

Rodzaj zabudowy
i sposób zagospodarowania

1.

Chojnów
Chojnów
463k

0003 Drozdy
Tarczyn
Swiętochów,
ul. M. Skłodowskiej-Curie 2
05-555 Tarczyn

45/1
RA1G/00080474/1
1300

budynek mieszkalny,
jednorodzinny, zasiedlony
wraz z dwoma budynkami
gospodarczymi

2.

Łochów
Węgrów
35x (cz.)

Miednik
Stoczek
Miednik 13B
07-104 Stoczek

197/7
SI1W/00048842/5
1614

budynek mieszkalny,
jednorodzinny, zasiedlony
wraz z budynkiem
gospodarczym

3.

Łochów
Łochów
369f

Łochów
Łochów
ul. Wyszkowska 30/6
07-130 Łochów

2554/52
SI1W/00063179/7
3684
(udział 1010/11313)

samodzielny lokal mieszkalny
w budynku wielorodzinnym
wraz z pomieszczeniami
przynależnymi w budynku
gospodarczym, udział
w przyłączu wodociągowym
i kanalizacyjnym
oraz wiacie na drewno
Zatwierdzam:
Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO
LASÓW PAŃSTWOWYCH

Warszawa, 17 sierpnia 2017 r.

94

Naczelnik
Wydziału Infrastruktury
Piotr Młynarczyk

BILP 8–9/2017

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.

Mińsk
Mińsk
79m

Rudka
Mrozy
ul. Tartaczna 3/1
05-320 Mrozy

354/2
SI1M/00060065/6
1999

budynek mieszkalny,
jednorodzinny w zabudowie
bliźniaczej, zasiedlony
wraz z trzema budynkami
gospodarczymi i przyłączem
wodno-kanalizacyjnym

2.

Mińsk
Mińsk
79 l

Rudka
Mrozy
ul. Tartaczna 3/2
05-320 Mrozy

354/1
SI1M/00060065/6
1092

budynek mieszkalny,
jednorodzinny w zabudowie
bliźniaczej, zasiedlony
wraz z budynkiem
gospodarczym i przyłączem
wodno-kanalizacyjnym

3.

Mińsk
Mińsk
296p

Mienia
Cegłów
Skwarne 80
05-319 Cegłów

747/3
SI1M/00058534/8
1485

budynek mieszkalny,
jednorodzinny, zasiedlony
wraz z budynkiem
gospodarczym
Zatwierdzam:
Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO
LASÓW PAŃSTWOWYCH
Naczelnik
Wydziału Infrastruktury
Piotr Młynarczyk

Warszawa, 17 sierpnia 2017 r.
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Warszawa

Lp.

Nazwa nadleśnictwa,
obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu
ewidencyjnego,
gmina,
adres nieruchomości

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

Rodzaj zabudowy
i sposób zagospodarowania

1.

Płońsk
Płońsk
247a01

Miasto Płońsk
Płońsk
ul. Sienkiewicza 6/1
09-100 Płońsk

395/1
PL1L/00054861/7
1099
(udział 4990/23236)

samodzielny lokal mieszkalny
w budynku trzyrodzinnym,
zasiedlony

2.

Płońsk
Płońsk
247a01

Miasto Płońsk
Płońsk
ul. Sienkiewicza 6/2
09-100 Płońsk

395/1
PL1L/00054861/7
1099
(udział 8589/23236)

samodzielny lokal mieszkalny
w budynku trzyrodzinnym,
zasiedlony

3.

Płońsk
Płońsk
247a01

Miasto Płońsk
Płońsk
ul. Sienkiewicza 6/3
09-100 Płońsk

395/1
PL1L/00054861/7
1099
(udział 9657/23236)

samodzielny lokal mieszkalny
w budynku trzyrodzinnym,
zasiedlony

4.

Płońsk
Płońsk
368j01

Łazęki
Naruszewo
Łazęki 35/1
09-162 Nacpolsk

3144/5
PL1L/00003085/1
1601

budynek mieszkalny,
jednorodzinny, zasiedlony
wraz z przydomową
oczyszczalnią ścieków
Zatwierdzam:
Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO
LASÓW PAŃSTWOWYCH

Warszawa, 17 sierpnia 2017 r.
BILP 8–9/2017

Naczelnik
Wydziału Infrastruktury
Piotr Młynarczyk
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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.

Szklarska Poręba
Szklarska Poręba
390 l

0005
Szklarska Poręba
ul. Franciszkańska 4/1
58-580 Szklarska Poręba

564
JG1J/00003766/6
647
(udział 2524/10000)

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

2.

Szklarska Poręba
Szklarska Poręba
390 l

0005
Szklarska Poręba
ul. Franciszkańska 4/2
58-580 Szklarska Poręba

564
JG1J/00003766/6
647
(udział 2276/10000)

samodzielny lokal mieszkalny
w budynku dwurodzinnym,
zasiedlony

Zatwierdzam:
Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO
LASÓW PAŃSTWOWYCH
Naczelnik
Wydziału Infrastruktury
Piotr Młynarczyk

Warszawa, 17 sierpnia 2017 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Wrocław

Lp.

Nazwa nadleśnictwa,
obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu
ewidencyjnego,
gmina,
adres nieruchomości

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

Rodzaj zabudowy
i sposób zagospodarowania

1.

Żmigród
Sułów
47y01

Sułów
Milicz
Sułów, ul. Parkowa 1/1
56-300 Milicz

666/2
WR1M/00016690/0
736

budynek mieszkalny,
jednorodzinny w zabudowie
bliźniaczej, pustostan
wraz z dwoma budynkami
gospodarczymi

2.

Głogów
Duża Wólka
128A i

Hutnik
Miasto Głogów
ul. Budowlanych 29
67-200 Głogów

292
LE1G/00020739/6
427

budynek mieszkalny,
jednorodzinny, zasiedlony

Zatwierdzam:
Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO
LASÓW PAŃSTWOWYCH

Warszawa, 17 sierpnia 2017 r.

96

Naczelnik
Wydziału Infrastruktury
Piotr Młynarczyk

BILP 8–9/2017

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.

Żmigród
Sułów
12 o

Brzezina Sułowska
Milicz
Brzezina Sułowska –
Gajówka 1/1
56-300 Milicz

277
WR1M/00026361/8
2724
(udział 258/1000)

samodzielny lokal mieszkalny
w budynku czterorodzinnym,
zasiedlony wraz z dwoma
pomieszczeniami
przynależnymi

2.

Węgliniec
Osiecznica
258cx

Ołobok
Osiecznica
Ołobok 67
59-724 Ołobok

258/1212
JG1B/00022429/3
2821

budynek mieszkalny,
zasiedlony
wraz z budynkiem
gospodarczym
Zatwierdzam:
Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO
LASÓW PAŃSTWOWYCH
Naczelnik
Wydziału Infrastruktury
Piotr Młynarczyk

Warszawa, 17 sierpnia 2017 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Zielona Góra

Lp.
1.

Nazwa nadleśnictwa,
obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.
Wymiarki
Wymiarki
64j

Nazwa obrębu
ewidencyjnego,
gmina,
adres nieruchomości
Silno Małe
Wymiarki
Silno Małe 29
68-131 Wymiarki

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,
pow. działki (m2)
170/1
ZG1G/00042382/5
1934

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

Warszawa, 17 sierpnia 2017 r.

BILP 8–9/2017

Naczelnik
Wydziału Infrastruktury
Piotr Młynarczyk
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NIERUCHOMOŚCI ZBYWANE I NABYWANE
przez Skarb Państwa – Lasy Państwowe

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Białystok
Nadleśnictwo Czarna Białostocka
Na podstawie art. 38e ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 788), Ramowych wytycznych w
sprawie zamian lasów, gruntów oraz innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych, stanowiących załącznik
do Zarządzenia nr 89 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 11 grudnia 2012 r., znak: ZS-D-2141-11/12, oraz zgody dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku z dnia 21 czerwca 2017 r., znak: ZS.2261.6.2.2017, Nadleśnictwo Czarna
Białostocka informuje o zamiarze przeprowadzenia transakcji zamiany nieruchomości z Gminą Wasilków.

Data zgody
na zamianę

21.06.2017 r.

Nieruchomości zbywane przez Lasy Państwowe
adres leśny

adres administracyjny

kategoria
użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

01-06-3-20-201 -n -00

20-02-135-0002-1.103/2

Dr

0,2407

10 100

01-06-3-20-223 -m -00

20-02-135-0010-229/11

Ps

0,1815

96 630

01-06-3-20-212 -g -00

20-02-025-0015-15.288/2

Dr

0,4174

22 400

01-06-3-20-221 -p -00

20-02-025-0015-15.289/2

Dr

0,2476

10 500

01-06-3-20-211 -d -00

20-02-025-0015-15.290/7

Dr

0,5082

27 000

20-02-025-0015-15.290/5

Ls

0,1499

8 000

1,7453

174 630

01-06-3-20-211 -c -00
01-06-3-20-211 -~c -00
01-06-3-20-211 -~a -00
Razem:
Nieruchomości nabywane przez Lasy Państwowe
właściciel

Gmina Wasilków

adres administracyjny

kategoria
użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

20-02-135-0010-2.218

Ls

0,7689

37 900

20-02-135-0010-2.219

Bz

0,5325

27 100

20-02-135-0010-2.214

Dr

2,4547

86 400

20-02-135-0010-3.611/1

Dr

0,0836

5 000

0,3588

16 360

4,1985

172 760

20-02-135-0013-5.455
Razem:

							
									
Czarna Białostocka, 27 czerwca 2017 r.
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Ls
R

Nadleśniczy
Nadleśnictwa Czarna Białostocka
Janusz Samociuk

BILP 8–9/2017

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Gdańsk
Nadleśnictwo Kwidzyn
Zgodnie z Ramowymi wytycznymi w sprawie zamian lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów
Państwowych, stanowiącymi załącznik do Zarządzenia nr 89 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 11 grudnia 2012 r., znak:
ZS-D-1241-11/12, w sprawie dokonywania zamian nieruchomości na podstawie art.38e ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach
(Dz. U. z 2017 r. poz. 788), Nadleśnictwo Kwidzyn informuje o zamiarze przeprowadzenia transakcji zamiany nieruchomości, na którą
uzyskało zgodę dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku, pismo z dnia 30 czerwca 2017 r., znak spr.:
ZS.2261.3.2017.JC.
Informacja o zamiarze transakcji zamiany z dnia 10 lipca 2017 r.
Data zgody
na zamianę

30.06.2017 r.

Nieruchomości zbywane przez Lasy Państwowe
adres leśny

adres administracyjny

kategoria
użytku

powierzchnia
(w ha)

15-08-1-13-256 h-00

22-07-032-0002-256/14

Ls

0,0030

658,0

15-08-1-13-256 h-00

22-07-032-0002-256/17

Ls

0,2159

18 136,0

15-08-1-13-257 j-00

22-07-032-0002-257/9

Ls

0,0627

5 267,0

Razem:

wartość
(w tys. zł)

24 061,0

Nieruchomości nabywane przez Lasy Państwowe
właściciel

Urząd Gminy Kwidzyn

adres administracyjny

kategoria
użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

22-07-032-0002-156/2

R VI

0,10

5 680,0

22-07-032-0002-156/3

R VI

0,20

11 360,0

22-07-032-0002-156/5

dr

0,03

1 704,0

22-07-032-0002-155/7

R VI

0,06

3 408,0

Razem:

Kwidzyn, 10 lipca 2017 r.									
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22 152,0
Nadleśniczy
Nadleśnictwa Kwidzyn
mgr inż. Wiesław Kosecki
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Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Radom
Nadleśnictwo Kielce
Zgodnie z Ramowymi wytycznymi w sprawie zamiany lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów
Państwowych, stanowiącymi załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 89 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 11 grudnia 2012 r.,
znak: ZS-D-2141-11/12, w sprawie dokonywania zamiany nieruchomości na podstawie art. 38e ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach
(Dz. U. z 2017 r. poz. 788), Nadleśnictwo Kielce informuje o zamiarze przeprowadzenia transakcji zamiany nieruchomości, na którą w
dniu 12 lipca 2017 r., znak pisma: ZS.2261.15.2017, uzyskało zgodę Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu.
Informacja o zamiarze transakcji zamiany z dnia 17 lipca 2017 r.
Nieruchomości zbywane przez Lasy Państwowe

Data zgody
na zamianę

adres leśny

adres administracyjny

kategoria
użytku

powierzchnia
(w ha)

16-05-1-02-103-d-98

dz. 238/36

Bi

0,0142

26-04-034-0001

Ls

0,2020

dz. 238/38

Ls

0,9458

26-04-034-0001

Bi

0,7405

12.07.2017 r.

wartość
(w zł)

141 000,00

Nieruchomości nabywane przez Lasy Państwowe
właściciel

adres administracyjny

kategoria
użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w zł)

Województwo Świętokrzyskie

dz. 238/40
26-04-034-0001

Ls

1,7825

140 000,00

Nadleśniczy
mgr inż. Robert Płaski

Kielce, 17 lipca 2017 r.
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Szczecinek
Nadleśnictwo Czarnobór

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. 2011 r. Nr 12, poz. 59 ze zmianami)
Nadleśnictwo Czarnobór informuje o zamiarze przeprowadzenia transakcji zamiany nieruchomości po otrzymaniu zgody dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku (pismo z dnia 7 sierpnia 2017 r., znak sprawy: ZS.2261.14.2017.KK).
Data zgody
na zamianę

Nieruchomości zbywane przez Lasy Państwowe
adres leśny

adres administracyjny

kategoria
użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

7.08.2017 r.

11-30-1-03-63-gx-00

321506_2.0113.63/3

B

0,3133
(udział 330/10000)

132,44

7.08.2017 r.

11-30-1-03-41-f-00

321501_1.0024.41/2

Ls

0,0785

12,73

Nieruchomości nabywane przez Lasy Państwowe
właściciel

adres administracyjny

kategoria
użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

Gmina Szczecinek

321506_2.0112.104

dr

2,4594

154,30

Szczecinek, 16 sierpnia 2017 r.
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Nadleśniczy
Sławomir Cichoń
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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, dokonywanych na podstawie art. 38e ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2017 r.
poz. 788) Nadleśnictwo Warcino informuje, że otrzymało zgodę dyrektora RDLP w Szczecinku (znak spr.: ZS.2261.11.2017.KK, pismo
z dnia 7 czerwca 2017 r.) na dokonanie zamiany gruntów z firmą DREW-PACK Tomasz Teler z siedzibą: Przytocko 6, 77-230 Kępice.
Nieruchomości zbywane przez Lasy Państwowe

Data zgody
na zamianę

7.06.2017 r.

adres leśny

adres administracyjny

kategoria
użytku

powierzchnia
(w ha)

11-21-2-13-292-g-00

22-12-055-0014-292/1

Bi

0,4785

11-21-2-13-292-h-00

22-12-055-0014-292/1

RVI

0,1988

Razem:

wartość
(w tys. zł)
143,0

0,6773

143,0

Nieruchomości nabywane przez Lasy Państwowe
właściciel

adres administracyjny

kategoria
użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

Firma DREW-PACK
Tomasz Teler

22-12-055-0014-61

N

2,8100

137,0

2,8100

137,0

Razem:

Nadleśniczy
Nadleśnictwa Warcino
Sławomir Piątkowski

Kępice, 11 lipca 2017 r.
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Wrocław
Nadleśnictwo Lwówek Śląski

Stosownie do zapisów punktu IX Ramowych wytycznych w sprawie zamian lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się
w zarządzie Lasów Państwowych, wytycznych stanowiących załącznik do Zarządzenia nr 89 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie dokonywania zamian nieruchomości na podstawie art. 38e ustawy z dnia 28 września 1991 r.
o lasach (Dz.U.2017.788 ), Nadleśnictwo Lwówek Śląski informuje o zamiarze przeprowadzenia transakcji zamiany nieruchomości
z osoba fizyczną. Nadleśnictwo uzyskało zgodę dyrektora RDLP we Wrocławiu, wyrażoną w piśmie z dnia 23 czerwca 2017 r., znak spr.:
DZ.2261.10.2017, na dokonanie zamiany niżej wymienionych nieruchomości:
Informacja o zamiarze transakcji zamiany z dnia 23 czerwca 2017 r.
Data zgody
na zamianę

23.06.2017 r.

Nieruchomości zbywane przez Lasy Państwowe
adres leśny

adres administracyjny

kategoria
użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

13-15-2-13-184 –g -00

02-12-025-0012

Ps IV

0,1100

7,30

13-15-2-13-184 –w -00

02-12-025-0012

Ps IV

0,1200

7,40

0,2300

14,70

Razem:
Nieruchomości nabywane przez Lasy Państwowe
właściciel

adres administracyjny

kategoria
użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

Osoba fizyczna

02-12-055-0008

Ł IV

0,3700

14,30

Lwówek Śląski, 4 lipca 2017 r.
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Nadleśniczy
Nadleśnictwa Lwówek Śląski
Tadeusz Łozowski
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***
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze
informuje, że na terenie Nadleśnictwa Szprotawa, leśnictwa
Szprotawka (kod jednostki 141208) doszło do zagubienia
numeratora wraz z oznacznikami do drewna od nru 1125 do
nru 1160.
W wypadku ujawnienia lub odnalezienia numeratora i
oznaczników prosimy o ich zabezpieczenie i przekazanie do
Nadleśnictwa Szprotawa lub do RDLP w Zielonej Górze.

Zielona Góra, 30 czerwca 2017 r.

Zastępca Dyrektora
ds. Ekonomicznych
Janusz Frankowski

***
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku
informuje, że na terenie Nadleśnictwa Choczewo, leśnictwa
Wierzchucino (adres leśny 150105), zostały skradzione płytki
do cechowania drewna o następujących numerach:
1) 8144 ze stosu BRZ S2A o masie 2,44 m3,
2) 8562 ze stosu SO S4 o masie 3,19 m3. Drewno zostało
sprzedane w dniu 24 lipca 2017 r., asygnata nr 5/45.
W wypadku ujawnienia lub odnalezienia płytek prosimy o
ich zabezpieczenie i przekazanie do Nadleśnictwa Choczewo
lub RDLP w Gdańsku.

Gdańsk, 28 lipca 2017 r.
***
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku
informuje, że na terenie Nadleśnictwa Człuchów (leśnictwo
Bińcze) stwierdzono kradzież 25 płytek do cechowania drewna
– znak jednostki: 110604, nry płytek: od 2122 do 2146.
W wypadku ujawnienia płytek prosimy o ich konfiskatę i
przekazanie informacji do Nadleśnictwa Człuchów lub do
RDLP w Szczecinku.

Szczecinek, 11 lipca 2017 r.

Zastępca Dyrektora
ds. Gospodarki Leśnej
Tomasz Skowronek

Gdańsk, 18 lipca 2017 r.

***
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie informuje, że na terenie Nadleśnictwa Brzozów, leśnictwa Polesie,
zagubiono numerator z logo LP wraz z 13 płytkami do numerowania drewna. Płytki miały numery od 2188 do 2200. Kod
identyfikujący jednostkę – 040406.
W wypadku ujawnienia zagubionego numeratora i płytek
prosi się o ich konfiskatę i przekazanie do RDLP w Krośnie.

Krosno, 1 sierpnia 2017 r.

***
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku
informuje, że na terenie Nadleśnictwa Starogard, leśnictwa
Swarożyn (adres leśny 151202) zostały skradzione płytki do
cechowania drewna o numerach: 4980, 4987, 4993, od 5693
do 5697, od 5057 do 5061.
W wypadku ujawnienia lub odnalezienia płytek prosimy o
ich zabezpieczenie i przekazanie do Nadleśnictwa Starogard
lub do RDLP w Gdańsku.
Dyrektor
RDLP w Gdańsku
dr inż. Adam Kwiatkowski

***
Nadleśnictwo Białowieża (RDLP Białystok) unieważnia legitymację służbową nr 24, wystawioną na nazwisko Radosława
Lickiewicza, podleśniczego leśnictwa Nowe, w związku z jej
utratą.
Nadleśniczy
mgr inż. Dariusz Skirko

Dyrektor
Grażyna Zagrobelna

***
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie
informuje, że na terenie Nadleśnictwa Gryfino, leśnictwa
Sosnowo, zagubiono numerator z logo LP do numerowania
drewna. Podjęte działania w celu odnalezienia przedmiotu nie
przyniosły rezultatu.
W wypadku ujawnienia numeratora prosimy o jego konfiskatę i przekazanie informacji do Nadleśnictwa Gryfino lub do
RDLP w Szczecinie.
Zastępca Dyrektora
ds. Gospodarki Leśnej
Krzysztof Sielecki
Szczecin, 3 sierpnia 2017 r.

***
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku informuje o kradzieży płytki o numerze 9347 do cechowania drewna
na terenie Nadleśnictwa Gdańsk, leśnictwa Witomino (kod
jednostki – 150315). Płytkę skradziono z surowca odebranego.
W wypadku ujawnienia ww. płytki prosimy o podjęcie czynności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i przekazanie informacji do właściwego nadleśnictwa lub RDLP.

Białowieża, 26 lipca 2017 r.
Gdańsk, 9 sierpnia 2017 r.
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Dyrektor
RDLP w Gdańsku
dr inż. Adam Kwiatkowski

Zastępca Dyrektora
ds. Ekonomicznych
Stanisław Wiśniewski
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***
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku
informuje o kradzieży płytki o numerze 9213 do cechowania
drewna na terenie Nadleśnictwa Choczewo, leśnictwa Wierzchucino (kod jednostki – 150105). Płytkę skradziono z surowca
odebranego.
W wypadku ujawnienia ww. płytki prosimy o podjęcie czynności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i przekazanie informacji do właściwego nadleśnictwa lub do RDLP.

***
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku
informuje o kradzieży płytek do cechowania drewna na terenie
Nadleśnictwa Elbląg, leśnictwa Krynica Morska (kod jednostki
– 150210). Płytki miały następujące numery: 1846, 1848, 1849
i zostały skradzione z surowca odebranego.
W wypadku ujawnienia ww. płytek prosimy o podjęcie czynności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i przekazanie informacji do właściwego nadleśnictwa lub do RDLP.

Zastępca Dyrektora RDLP
w Gdańsku
Marcin Naderza

Zastępca Dyrektora RDLP
w Gdańsku
Marcin Naderza

Gdańsk, 18 sierpnia 2017 r.
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Gdańsk, 21 sierpnia 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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