
 

 

POROZUMIENIE NR 18/2018 

z dnia 25 stycznia 2018 r. 

w sprawie powierzenia do prowadzenia niektórych spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną 

w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa 

 

zawarte w Brzozowie pomiędzy Starostą Brzozowskim Panem Zygmuntem Błażem, a Nadleśniczym 

Nadleśnictwa Brzozów Panem Andrzejem Dąbrowskim. 

Na podstawie art. 5 ust 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. 

poz. 788 z póź. zm.) Starosta Brzozowski zwany dalej „organem powierzającym” i Nadleśniczy 

Nadleśnictwa Brzozów zwany dalej „jednostką przyjmującą” zawierają porozumienie następującej treści: 

§ 1. Organ powierzający przekazuje jednostce przyjmującej prowadzenie następujących zadań z zakresu 

nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa: 

1) wydawanie decyzji administracyjnych w I instancji dotyczących wykonania prac w przypadkach: 

a) jeżeli właściciel lasu nie wykonuje zabiegów wynikających z obowiązku trwałego utrzymania lasów 

i zapewnienia ciągłości ich użytkowania oraz zadań zawartych w uproszczonym planie urządzenia lasu lub 

decyzji wydanej na podstawie inwentaryzacji stanu lasów w zakresie odnowienia gruntów leśnych, 

przebudowy drzewostanu, pielęgnowania i ochrony lasu (art. 24 ustawy o lasach), 

b) jeżeli właściciel lasu nie wykonuje zabiegów wynikających z obowiązku powszechnej ochrony lasów 

w zakresie zapobiegania powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożarów, zapobiegania, wykrywania, 

zwalczania organizmów szkodliwych oraz ochronę gleby i wód leśnych (art. 9 ust. 1 i 2 ustawy o lasach), 

2) bieżącą lustrację stanu lasu oraz kontrolę i ocenę zgodności wykonywania przez właścicieli lasu prac 

związanych z planami urządzenia lasu (art. 24 ustawy o lasach), 

3) cechowanie drewna pozyskanego w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa oraz wystawianie 

właścicielowi dokumentu stwierdzającego legalność pozyskanego drewna (art. 14a ust. 1 i 3 ustawy o lasach), 

4) informowanie właścicieli lasów o zadaniach i obowiązku zalesiania gruntów przeznaczonych do zalesiania 

(art. 7 ust. 1, art. 9, art. 13 ust. 1, art. 14 ust. 4, art. 30 ust. 1 i 3 ustawy o lasach), 

5) lustrację lasu i nadzorowanie wykonania zatwierdzonych uproszczonych planów urządzenia lasu 

(art. 22 ust. 5), 

6) sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w przypadkach gdy dla tych lasów jest sporządzana 

dokumentacja albo nie ma zatwierdzonych uproszczonych planów urządzenia lasu lub inwentaryzacji stanu. i 

§ 2. Jednostka przejmująca zapewnia; 

1) wykwalifikowanych pracowników do prowadzenia spraw objętych porozumieniem, 

2) zorganizowanie pracy w sposób dający gwarancję należytego wykonywania zadań, 
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3) składanie organowi powierzającemu informacji, sprawozdań i rozliczeń z realizacji porozumienia 

w sprawach i terminach określonych przez powierzającego. 

§ 3. Starosta zobowiązuje się do udostępnienia Nadleśniczemu aktualnych wypisów z rejestrów gruntów 

oraz arkuszy map ewidencyjnych. 

§ 4. Kontrolę nad realizacją zadań powierzonych sprawuje organ powierzający. 

§ 5. 1. Środki finansowe na pokrycie kosztów prowadzenia spraw objętych porozumieniem zapewnia organ 

powierzający. 

2. Finansowa stawka za wykonanie zadań powierzonych wg propozycji Starosty wynosi 21,50 zł za 

1 hektar powierzchni leśnej objętej nadzorem - płatna po przedłożeniu noty księgowej w terminie do 10-tego 

następnego miesiąca za miesiąc poprzedni, natomiast za miesiąc grudzień w terminie do 20 grudnia 2018 r. 

3. W okresie trwania porozumienia strony mogą wynegocjować inną stawkę sprawowanego nadzoru za 

1 ha pow. leśnej. 

§ 6. Powierzchnię lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa określa załącznik do porozumienia. 

§ 7. 1. Porozumienie zawiera się na czas określony do 31 grudnia 2018 r. 

1. Porozumienie może być rozwiązane przez każdą ze stron za trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia. 

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia porozumienia wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej. 

§ 8. 1. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od dnia 1 stycznia 2018 r. 

2. Z dniem wejścia w życie niniejszego porozumienia traci moc porozumienie zawarte w dniu 24 stycznia 

2017 r. pomiędzy Starostą Brzozowskim, a Nadleśniczym Nadleśnictwa Brzozów w sprawie powierzenia do 

prowadzenia niektórych spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności 

Skarbu Państwa. 

§ 9. Porozumienie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których każdy stanowi dowód 

jej zawarcia, po jednym dla każdej ze stron oraz jeden egzemplarz celem przesłania do publikacji w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 

  

  

Nadleśniczy Nadleśnictwa Brzozów 

 

 

Andrzej Dąbrowski 

Starosta Brzozowski 

 

 

Zygmunt Błaż 
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Załącznik Nr 1 do porozumienia Nr 18/2018 

z dnia 25 stycznia 2018 r. 

GMINA Obręb 
Powierzchnia lasów niestanowiących 

własności Skarbu Państwa w ha 

BRZOZÓW 

m. Brzozów 40,78 

Górki 175,46 

Grabownica 80,15 

Humniska 308,24 

Przysietnica 157,32 

Stara Wieś 76,64 

Turze Pole 9,94 

Zmiennica 49,51 

Razem: 898,04 

DYDNIA 

Dydnia 99,24 

Grabówka 73,57 

Jabłonka 91,11 

Końskie 155,85 

Krzemienna 21,22 

Krzywe 82,99 

Niebocko 101,76 

Niewistka 17,07 

Obarzym 90,87 

Temeszów 33,15 

Witryłów 143,85 

Wydrna 97,69 

Razem: 1008,37 

HACZÓW 

Buków 8,79 

Jasionów 4,59 

Trześniów 29,08 

Wzdów 1,50 

Razem: 43,96 

NOZDRZEC 

Hłudno 355,75 

Izdebki 524,92 

Nozdrzec 128,04 

Wesoła 361,53 

Wara 85,16 

Razem: 1455,40 

JASIENICA ROSIELNA Blizne 171,51 

DOMARADZ 

Barycz 91,81 

Domaradz 352,32 

Golcowa 477,34 

Razem : 921,47 

OGÓŁEM:          4498,75  

  

 

 

Nadleśniczy Nadleśnictwa Brzozów 

 

 

Andrzej Dąbrowski 

Starosta Brzozowski 

 

 

Zygmunt Błaż 
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