Załączniki:
1)

Nakazanie wykonania określonych prac w lesie (art. 24),

2)

Nakaz ponownego wprowadzenia roślinności leśnej (art. 24 w związku z art. 13 ust. 1 pkt 2),

3)

Przymuszenie do wykonania zadań służących powszechnej ochronie lasów (art. 9 ust. 2),

4)

Nieuznanie zastrzeżeń dotyczących projektu planu urządzenia lasu (art. 21 ust. 5),

5)

Wydanie świadectwa legalności pozyskania drewna (art. 14a ust. 1 i 3),

6)

Wniosek o wszczęcie egzekucji administracyjnej (art. 26 ustawy egzekucyjnej),

7)

Porozumienie w sprawie powierzenia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących
własności Skarbu Państwa (art. 5 ust. 3).
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ZAŁ.: 1
Miejscowość, data ……………….
DECYZJA
Na podstawie art. 24 w związku z art. 13. ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U.
z …… z późn. zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z ……..) oraz § …. porozumienia z dnia ………………. zawartego
pomiędzy Starostą w ………… a Nadleśniczym Nadleśnictwa ……………. w sprawie powierzenia
niektórych spraw z zakresu nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa
nakazuję:
Wykonanie w lesie będącym w posiadaniu Pana(i) …………………………………….. zam.
…………………………………… położonym na terenie wsi …………………….. oddz.
………………, działka nr ……………………… obręb geodezyjny ……………………………,
gmina ………………………., następujących prac w zakresie:
1) ponownego wprowadzenia roślinności leśnej, w tym wykonania poprawek upraw leśnych
…………………………………….,
2) przebudowy drzewostanu negatywnego …………………………………………..,
3) pielęgnowania i ochrony lasu, w tym usuwania drzew opanowanych przez organizmy
szkodliwe, a także złomów i wywrotów …………………………………………. .
Prace określone niniejszą decyzją należy wykonać w terminie do dnia:
pkt 1 - ………………, pkt 2 ……………………, pkt 3 …………………………….. – ze
środków własnych.
uzasadnienie:
Na podstawie art. 13 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1, art. 8 ustawy z dnia 28 września 1991 r.
o lasach, właściciele lasów zobowiązani są do prowadzenia trwale zrównoważonej gospodarki
leśnej w oparciu o zasadę ochrony i zachowania lasów.
Przeprowadzone w dniu …………… przez ………………………..…. oględziny na gruncie
…………………………………….. potwierdziły celowość wykonania powyższych prac.
W związku z tym, że właściciel lasu ……………………………………… nie wykonuje ciążących
na nim obowiązków gospodarczo-ochronnych utrzymania lasu, zadania te zostają nakazane do
realizacji w trybie art. 24 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach.
pouczenie:
W razie nie wykonania w terminie obowiązków nałożonych w niniejszej decyzji, w stosunku do
właściciela lasu będą zastosowane środki egzekucji administracyjnej, przewidziane przepisami
ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z …… , z
późn. zm.).
Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w ………………….., za pośrednictwem tutejszego organu, w terminie 14 dni od
dnia doręczenia niniejszej decyzji.
Otrzymują:
…………………………………
1. Pan(i) ………………………………………..

pieczęć i podpis osoby upoważnionej

…………………………………………………………….

2. Starostwo powiatowe w ………………..
………………………………………………………

3. a/a
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ZAŁ.: 2
Miejscowość, data ……………….
DECYZJA
Na podstawie art. 24 w związku z art. 13. ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach
(Dz. U. z ……. z późn. zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z ……) oraz § … porozumienia z dnia …………. zawartego pomiędzy
Starostą w ………… a Nadleśniczym Nadleśnictwa ……………. w sprawie powierzenia niektórych
spraw z zakresu nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa
ustalam:
Powstanie obowiązku wykonania prac w lesie będącym w posiadaniu Pana(i)
………………………… zam. ……………………………………, położonym na terenie wsi
…………………….. oddz. ………………, działka nr ……………………… obręb geodezyjny
……………………………, gmina ………………………., w następującym zakresie:
1. przygotowania gleby pod odnowienie jesienią ………………….. roku przez wyoranie
bruzd o szerokości 40 cm w odległości 150 cm na powierzchni ………... ha,
2. odnowienie gruntu leśnego o powierzchni ………… ha w terminie …………
Odnowienia tego należy dokonać sadzeniem przy użyciu głównych gatunków drzew, tj.:
- sosna w więźbie 1,5 x 0,7 w ilości ………………………… szt,
- buk w więźbie 1,5 x 0,8 w ilości …………………………... szt,
- dąb w więźbie 1,5 x 0,8 w ilości …………………………... szt,
- brzoza w więźbie 1,5 x 1,1 zmieszanie rzędowe (3 rzędy) w ilości …………………… szt.
Prace określone niniejszą decyzją należy wykonać ze środków własnych.
uzasadnienie:
W wyniku oględzin lasu, przeprowadzonych w dniu …………., przez pracownika nadleśnictwa, na
terenie wsi …………………., w oddz. ………, działka nr ……………, obręb geodezyjny
…………, gmina ……………… stwierdzono, że drzewostan w powyższym oddziale został wycięty
zrębem zupełnym na powierzchni …... ha. Zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 września
1991 r. o lasach, na właścicielu lasu ciąży obowiązek ponownego wprowadzenia roślinności leśnej
(upraw leśnych) w okresie do 5 (pięciu) lat od usunięcia drzewostanu. W związku z powyższym
wydaję niniejszą decyzję wskazującą termin i sposób wykonania odnowienia.
pouczenie:
Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w
………………….., za pośrednictwem tutejszego organu, w terminie 14 dni od dnia doręczenia
niniejszej decyzji.
Otrzymują:
…………………………………
1. Pan(i) ………………………………………..
2. Starostwo powiatowe w ………………..
3. a/a

pieczęć i podpis osoby upoważnionej

ZAŁ.: 3

Strona 3 z 12

Miejscowość, data ……………….
DECYZJA
Na podstawie art. 9 ust. 2 w związku z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach
(Dz. U. z …… z późn. zm.), art. 104 i 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z ……..) oraz § …. porozumienia z dnia ……………….
zawartego pomiędzy Starostą w ………… a Nadleśniczym Nadleśnictwa ……………. w sprawie
powierzenia niektórych spraw z zakresu nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu
Państwa
ustalam:
Obowiązek wykonania prac w lesie należącym do Pana(i) ………………………………………
zam. ……………………………………, położonym na terenie wsi …………………….., oddz.
………………, działka nr ………………………, obręb geodezyjny ……………………………,
gmina ………………………, polegających na oczyszczeniu istniejącego pasa przeciwpożarowego
w lesie, wzdłuż szosy ……………………., długości ……………………. mb i szerokości 30 mb,
poprzez usunięcie wszelkiego rodzaju materiałów łatwopalnych.
Prace określone niniejszą decyzją należy wykonać w terminie do dnia …………………… - ze
środków własnych.
Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.
uzasadnienie:
Mając na uwadze interes społeczny i interes strony, wynikający z konieczności podjęcia działań bez
zbędnej zwłoki, decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności, zgodnie z art. 108
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.
Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach, właściciele lasów zobowiązani są
do zapewnienia powszechnej ochrony lasów, co odbywa się m. in. poprzez wykonywanie zabiegów
profilaktycznych i ochronnych zapobiegających powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożarów.
Tereny leśne przy drogach publicznych i drogach leśnych narażone są w sposób szczególny na
powstawanie pożarów. Wobec uzasadnionego ryzyka zniszczenia całego kompleksu leśnego Pana(i)
………………………………… należało wydać niniejszą decyzję.
pouczenie:
Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w
………………….., za pośrednictwem tutejszego organu, w terminie 14 dni od dnia doręczenia
niniejszej decyzji.
Otrzymują:
1. Pan(i) ………………………………………..

………………………………

…………………………………………………………….

pieczęć i podpis osoby upoważnionej

2. Starostwo powiatowe w ………………..
………………………………………………………

3. a/a.
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ZAŁ.: 4
Miejscowość, data ……………….
DECYZJA
Na podstawie art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z ……. z późn. zm.)
oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z
…………)
orzekam:
nie uznać zastrzeżeń dotyczących działki nr …………., obręb geodezyjny ……………………,
gmina ………………………., wniesionych przez Pana(i) …………………………………….., zam.
……………………………………, do projektu uproszczonego planu urządzenia lasu dla …………
uzasadnienie:
Pan(i) ……………………………. wniósł zastrzeżenia do projektu uproszczonego planu urządzenia
lasu dla …………, wskazując że na działce nr ………. nigdy nie było żadnych zadrzewień.
Właściciel lasu stwierdził, że jest to pole uprawne, a uznanie części tej działki za las jest niezgodne
ze stanem faktycznym. Należy pamiętać, że zmiana kategorii gruntu może nastąpić w odrębnym
postępowaniu po złożeniu przez stronę stosownego wniosku do Wydziału Geodezji Starostwa
Powiatowego w …………………..
Jednocześnie w świetle art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz. U. z …….. z późn. zm.), właściciel obowiązany jest zgłaszać właściwemu
staroście wszelkie zmiany danych ujętych w ewidencji gruntów i budynków, w terminie 30 dni
licząc od dnia powstania tych zmian.
Starosta ………… działając na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o
lasach, zlecił spółce z o.o. wykonanie uproszczonego planu urządzenia lasów dla lasów we wsi
…….., należących do indywidualnych właścicieli lasów. Projekt tego dokumentu został pozytywnie
zaopiniowany przez nadleśnictwo ……, pismem nr … z dnia ….. .
Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie
szczegółowych warunków i trybu sporządzania planu urządzenia lasu, uproszczonego planu
urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu (Dz. U. ………..) wykonawca uproszczonego planu
przystępując do realizacji zlecenia starosty ………………. korzystał z ewidencji gruntów i
budynków, będącej w dyspozycji Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w ………..
Według wskazanych danych Pan(i) ………. jest właścicielem działki nr …………, o powierzchni
całkowitej ….., w tym lasu ….., położonej we wsi ….. Zatem w projekcie uproszczonego planu
urządzenia lasu na działce …. została wykazana powierzchnia leśna ……. Zgodnie z art. 21 ust. 5
ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach, starosta wydaje decyzje w sprawie uznania lub
nieuznania zastrzeżeń do projektów uproszczonych planów urządzenia lasu.
pouczenie:
Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w
………………….. za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia doręczenia
niniejszej decyzji.

Otrzymują:
1. Pan(i) ………………………………………..

………………………………

…………………………………………………………….

pieczęć i podpis osoby upoważnionej

3. a/a.
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ZAŁ. 5.
Miejscowość, data ……………….
Starostwo Powiatowe

Gmina

Świadectwo legalności pozyskania drewna Nr …………
Na podstawie art. 14a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z ……. z późn.
zm.) oraz na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska Zasobów
Naturalnych i Leśnictwa z dnia 24 lutego 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad cechowania
drewna, wzorów urządzeń do cechowania i zasad ich stosowania oraz wzoru dokumentu
stwierdzającego legalność pozyskania drewna (Dz. U. …………., z późn. zm.), działając na mocy
porozumienia z dnia …………… zawartego pomiędzy Starostą Starostwa Powiatowego w
……………….. a Nadleśniczym Nadleśnictwa ………………
zaświadcza się, że:
wyszczególnione niżej drewno zostało pozyskane z lasu położonego w obrębie (sołectwo)
..................................na działce nr ....................., oddział ……………………………….
stanowiących własność (współwłasność) Pana(i) ......................................................................, zam.
w …….................................................................................................................,
na podstawie: uproszczonego planu urządzenia lasu,
wywroty-złomy-posusz, uzyskiwane w ramach pielęgnacji i ochrony lasu,
zadań gospodarki leśnej określonych w decyzji………………………
decyzji starosty nr ……. wydanej w przypadku losowym (art. 23 ust. 4 ustawy o lasach)
Nr sztuki lub
stosu drewna

Gatunek
drewna

Długość drewna w mb

1

2

3

Drewno dłużycowe
Średnica drewna
środkowa w cm
4

Drewno stosowe
Objętość
drewna w m3

mp

m³

5

6

7

Ogółem

Do wiadomości:

………………….……………………

podpis i pieczęć

1) Starosta …………………..,
2) a/a
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ZAŁ.: 6.
Miejscowość, data ……………….
Starostwo Powiatowe ….
nazwa i adres organu egzekucyjnego

WNIOSEK O WSZCZĘCIE EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ
Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U.
z ……….. z późn. zm.) wierzyciel wnioskuje o wszczęcie egzekucji obowiązku wymienionego w niniejszym
tytule wykonawczym przez: ……. (wymienić środek egzekucyjny np. grzywnę w celu przymuszenia).
TYTUŁ WYKONAWCZY
Właściciel lasu ……..(imię nazwisko lub nazwa zobowiązanego), zamieszkały …… (adres), nie wykonał
następującego obowiązku: (wskazać treść obowiązku np. ochrona przeciwpożarowa terenów leśnych na
działce nr ……, we wsi ……, gmina ……… w postaci usunięcia z pasa szerokości 30 metrów, wzdłuż drogi
publicznej materiałów łatwopalnych, tj.: gałęzi, chrustu, uschniętych drzew, itp.).
Wykonanie ww. obowiązku wynikało z decyzji nr …. z dnia, wydanej przez ……… .
Wskazany obowiązek jest wymagany i podlega egzekucji w trybie administracyjnym na podstawie
……..(podać artykuły odnoszące się do określonego środka egzekucyjnego) przepisów ustawy o
postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Upomnienie wzywające do wykonania obowiązku doręczono zobowiązanemu w dniu: ……
(w załączeniu dowód doręczenia upomnienia).
Koszty upomnienia wynoszą ..........................zł
…………………………………………………………….
data wystawienia tytułu, podpis z podaniem imienia,
nazwiska i stanowiska służbowego podpisującego oraz
odcisk pieczęci urzędowej wierzyciela.

POUCZENIE
Zobowiązanemu przysługuje w terminie 7 dni prawo zgłoszenia do organu egzekucyjnego zarzutów w
sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego (art. 27 § 1 pkt. 9 ustawy o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji.). Podstawą złożenia zarzutów może być jedna z następujących przyczyn
(art. 33 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji), tj.:
1. wykonanie lub umorzenie obowiązku, przedawnienie, wygaśnięcie albo nieistnienie obowiązku,
2. odroczenie terminu wykonania obowiązku, albo brak wymagalności obowiązku z innego powodu,
rozłożenie na raty spłaty należności pieniężnej,
3. określenie treści egzekwowanego obowiązku niezgodnie z treścią obowiązku wynikającego z decyzji
organu administracyjnego lub bezpośrednio z przepisów prawa,
4. błąd co do osoby zobowiązanego,
5. niewykonalność obowiązku o charakterze niepieniężnym,
6. niedopuszczalność egzekucji administracyjnej lub zastosowanego środka egzekucyjnego,

Strona 7 z 12

7. brak uprzedniego doręczenia upomnienia,
7. zastosowanie zbyt uciążliwego środka egzekucyjnego,
8. prowadzenie egzekucji przez niewłaściwy organ egzekucyjny,
9. niespełnienia określonych wymogów dotyczących zawartości tytułu wykonawczego.
Wniesienie przez zobowiązanego zarzutu w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego nie
wstrzymuje czynności egzekucyjnych. Organ egzekucyjny może jednak z uzasadnionych powodów
wstrzymać te czynności do czasu rozpatrzenia wniesiona zarzutu (art. 35 ust. 1 ustawy o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji).
……………………….

pieczęć i podpis

ZAŁ.: 7
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Porozumienie (treść przykładowa)
z dnia …….
Starosty …………… oraz Nadleśniczego Nadleśnictwa ……………………
w sprawie powierzenia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności
Skarbu Państwa
PODSTAWA PRAWNA I PRZEDMIOT POROZUMIENIA
Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z ………….z późn.
zm.) Starosta ……… i Nadleśniczy …………. zawierają porozumienie o następującej treści:
§1
Starosta ….. powierza, a Nadleśniczy Nadleśnictwa ….., przyjmuje do prowadzenia sprawy z
zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa,
położonych w obrębie działania stron.
§2
Powierzony nadzór obejmuje następujące czynności:
1. Lustrację stanu lasów oraz badanie zgodności wykonywanych przez właścicieli lasu prac
związanych z gospodarką leśną w oparciu o:
a) przepisy ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach,
b) uproszczone plany urządzania lasu, inwentaryzację stanu lasu,
c) decyzje ustalające obowiązek wykonania przez właścicieli lasu zadań gospodarczych.
2. Wydawanie w I instancji decyzji administracyjnych oraz kontrolowanie wykonania
obowiązków wynikających z powyższych decyzji w sprawach określonych przez:
a) art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach, tj. ustalania właścicielom lasów
zadań zmierzających do kształtowania równowagi w ekosystemach leśnych, podnoszenia
naturalnej odporności drzewostanów,
b) art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach, tj. ustalenia na podstawie
inwentaryzacji stanu lasów zadań z zakresu gospodarki leśnej dla lasów rozdrobnionych do 10
ha niestanowiących własności Skarbu Państwa,
c) art. 24 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach, tj. nakazania wykonania obowiązków i
zadań określonych w art. 13 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach, uproszczonym planie
urządzania lasu lub decyzji, o której mowa w § 2 pkt 2 lit. b) niniejszego porozumienia.
3. Cechowanie drewna oraz wystawianie dokumentu stwierdzającego legalność jego pozyskania
zgodnie z przepisami art. 14 a ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach oraz rozporządzenia
Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 24 lutego 1998 r. w sprawie
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szczegółowych zasad cechowania drewna, wzorów urządzeń do cechowania i zasad ich stosowania
oraz wzoru dokumentu stwierdzającego legalność pozyskania drewna (Dz. U. Nr 36, poz. 201).
5. Wykaz powierzchni objętych nadzorem określa załącznik nr 1 do porozumienia.
6. Wykaz przekazanych cechówek określa załącznik nr 2 do porozumienia.
7. Wzór sprawozdania ze sprawowania nadzoru określa załącznik nr 3 do porozumienia.
WARUNKI REALIZACJI POROZUMIENIA:
§3
Nadleśniczy zobowiązuje się wykorzystywać dane osobowe przekazane przez Starostę, zgodnie z
przepisami RODO.
§4
Realizując powierzone porozumieniem zadania Nadleśniczy:
1. Zapewnia wykwalifikowaną kadrę pracowniczą oraz organizuje pracę w sposób dający
gwarancję należytego wykonywania zadań i obowiązków powierzonych niniejszym
porozumieniem,
2. Dokonuje oględzin, z których spisuje notatki (protokoły) oraz prowadzi rejestr zadań
wykonanych przez właścicieli lasów,
3. Dokonuje wpisów aktualizacyjnych w uproszczonych planach urządzenia lasu,
4. Sporządza i przekazuje Staroście roczne sprawozdanie z realizacji powierzonych zadań wraz z
opisową oceną stanu nadzorowanych lasów w terminie do 31 stycznia każdego roku, oraz
odrębne sprawozdanie o lasach niepaństwowych na formularzu określonym przez Główny Urząd
Statystyczny – w terminie do dnia 10 lutego każdego roku,
5. Przy realizacji powierzonych porozumieniem spraw w zakresie czynności kancelaryjnych
stosuje instrukcję kancelaryjną i rzeczowy wykaz akt obowiązujący w Państwowym
Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe a przy załatwianiu spraw tryb postępowania określony
w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z ……),
6. Decyzje i korespondencję związaną z załatwianiem powierzonych spraw oraz świadectwa
legalności pozyskania drewna podpisuje jako Nadleśniczy, stosując pieczęć „z up. Starosty –
Nadleśniczy (imię i nazwisko)”, a jako pieczęć nagłówkową stosuje pieczęć Nadleśnictwa,
7. Udzielonych upoważnień do podpisywania ww. dokumentów Nadleśniczy nie może
przekazywać innym osobom, z wyjątkiem Z-cy Nadleśniczego w sytuacji swojej nieobecności.
Pozostałe czynności z zakresu powierzonego nadzoru, w tym zwłaszcza wystawianie świadectw
legalności pozyskania drewna, może wykonywać przez odległych mu pracowników.
§5
W ramach zawartego porozumienia Starosta:
1. Określa powierzchnię gruntów leśnych przekazanych do nadzoru.
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2. Przekazuje wykazy powierzonych do nadzoru gruntów leśnych odnośnie gruntów nieobjętych
aktualnymi uproszczonymi planami urządzenia lasu,
3. Zapewnia środki finansowe na realizację powierzonych zadań w wysokości uzgodnionej przez
obydwie strony porozumienia.
4. Przekazuje środki, o których mowa w § 5 pkt 3 w równych ratach miesięcznych płatnych do
końca każdego miesiąca po doręczeniu obciążeniowych not księgowych,
5. Udostępnia Nadleśniczemu wgląd do operatu ewidencji gruntów a w uzasadnionych
przypadkach przekazuje mu bezpłatnie aktualne wypisy z rejestru gruntów oraz wyrysy z map
ewidencyjnych,
6. Ma prawo kontroli i oceny realizacji powierzonych niniejszym porozumieniem zadań oraz
sposobu wydatkowania przekazanych środków finansowych.
§6
1. Wysokość środków finansowych, o których mowa w § 5 pkt 3, na dany rok stanowi iloczyn powierzchni
gruntów leśnych przekazanych do nadzoru wyrażonej w hektarach i uzgodnionej stawki wyrażonej w złotych
za hektar.
2. Stawka, o której mowa w § 6 pkt 1, wynosi w 2019 r. …. zł/ha, a jej wysokość na kolejne lata będzie
określana sporządzanym corocznie, w terminie do końca stycznia, aneksem do Porozumienia. W wysokość
ustalonej stawki wkalkulowane są koszty ocen udatności upraw.
3. W przypadku braku podpisania aneksu, o którym mowa w § 6 pkt 2 do rozliczeń w danym roku stosowana
będzie stawka obowiązująca w roku poprzednim.
4. Określenie szczegółowej lokalizacji gruntów przekazanych do nadzoru następuje w oparciu o dane zawarte
w uproszczonym planie urządzenia lasu oraz sporządzony przez Starostę wykaz, o którym mowa w § 5 pkt 2.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
§7
W sprawach nie uregulowanych porozumieniem mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z
dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. ……….. z późn. zm.).
§8
1. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony.
2. Wszelkie zmiany Porozumienia, pod rygorem nieważności, wymagają dla swojej ważności
zachowania formy pisemnej.
3. Porozumienie niniejsze może zostać rozwiązane przez każdą ze stron za trzymiesięcznym
okresem wypowiedzenia lub w każdym terminie w drodze porozumienia stron.
4. Z dniem wejścia w życie niniejszego Porozumienia traci moc Porozumienie zawarte w dniu
….. pomiędzy Starostą Powiatu …… a Nadleśniczym Nadleśnictwa …… w sprawie
powierzenia niektórych spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach
niestanowiących własności Skarbu Państwa.
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5. Informacja o zawarciu lub wygaśnięciu Porozumienia zostanie podana użytkownikom lasów
w sposób miejscowo przyjęty.
6. Informacja o zawarciu niniejszego Porozumienia może zostać zamieszczona na stronach BIP
podmiotów je zawierających.
7. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.
8. Porozumienie niniejsze sporządza się w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa
dla każdej ze stron.

Powierzający:
Starosta …………….

Przyjmujący:
.

Nadleśniczy………
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