
POROZUMIENIE  

zawarte w dniu 31 grudnia 2009 roku pomiędzy Starostą Bieruńsko-Lędzińskim p. Piotrem Czarnynogą a Nadleśniczym Lasów 

Państwowych Nadleśnictwa Katowice p. Tadeuszem Normanem w sprawie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących 

własności Skarbu Państwa 

 

o następującej treści: 

 

§ 1. 1. Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (tekst jednolity: Dz. U z 2005 r. Nr 45, poz. 435 z późn. zm.)

Starosta Bieruńsko-Lędziński powierza Nadleśniczemu Lasów Państwowych Nadleśnictwa Katowice prowadzenie spraw, w tym

wydawanie decyzji administracyjnych w I instancji, z zakresu należącego do jego właściwości – nadzoru nad gospodarką  leśną

w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, określonych ustawą z dnia 28 września 1991 roku o lasach, tj.: 

§   2 .  Powierzenie realizacji zadań,  o których mowa § 1 dotyczy gruntów leśnych niestanowiących własności Skarbu Państwa

położonych na obszarze Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego, w tym: 

§ 3. W ramach prowadzonych spraw Nadleśniczy zobowiązany jest: 

§ 4. 1. Przy wydawaniu decyzji administracyjnych oraz prowadzeniu korespondencji w zakresie spraw określonych w § 1 stosuje się

pieczęć nagłówkową jednostki upoważnionej oraz pieczęć o treści: „z up. Starosty, mgr inż. Tadeusz Norman , Nadleśniczy”. 

2. Przy wydawaniu decyzji administracyjnych, w ich podstawie prawnej należy powoływać się na niniejsze porozumienie.  

3. Od decyzji administracyjnych wydanych przez Nadleśniczego w pierwszej instancji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium

Odwoławczego w Katowicach.  

§ 5. 1. Koszt realizacji zadań, określonych w § 1 niniejszego porozumienia za nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących

własności Skarbu Państwa ustala się w wysokości 5 069,84 zł brutto (słownie: pięć tysięcy sześćdziesiąt dziewięć 84/100 złotych), co

stanowi 39,92 zł/ha brutto. 

2. Starosta Bieruńsko-Lędziński przekaże Nadleśnictwu środki finansowe za nadzór nad gospodarką leśną  w lasach niestanowiących

własności Skarbu Państwa w II ratach, tj.: za I półrocze w wysokości 2 534,92 zł brutto, za II półrocze w wysokości 2 534,92 zł brutto,

w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury.  

3. Podstawą przekazania środków finansowych za nadzór będzie sprawozdanie z realizacji zadań objętych porozumieniem, złożone do

Starostwa Powiatowego w Bieruniu w terminie odpowiednio do 30 czerwca i do 20 grudnia 2010 roku.  

§  6 .  Starosta Bieruńsko-Lędziński sprawuje nadzór i kontrolę  nad realizacją  zadań  powierzonych porozumieniem i w tym zakresie

przysługują mu prawa do: 

§ 7. 1. Porozumienie zawarte jest na czas określony i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku. 

2. Strony mogą wprowadzać zmiany do niniejszego porozumienia w formie obustronnie podpisanego aneksu.  

§ 8. Starosta Bieruńsko- Lędziński może rozwiązać porozumienie w trybie natychmiastowym w razie: 

§ 9. Porozumienie podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym.  

§ 10. Porozumienie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron oraz 1 egzemplarz w celu ogłoszenia

w dzienniku urzędowym województwa śląskiego.  

 

POWIERZAJĄCY:                                                                                            PRZEJMUJĄCY: 

a) ustalanie w drodze decyzji zadań dla właścicieli lasów, którzy nie wykonali obowiązków określonych w art. 9 ust. 1 – art. 9 ust. 2,

b) zarządzanie wykonania zabiegów zwalczających i ochronnych w lasach zagrożonych – art. 10 ust. 1 pkt. 2,

c) cechowanie drewna pozyskanego w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa i wystawianie właścicielowi lasu

dokumentu stwierdzającego legalność pozyskania drewna – art. 14a ust. 3, 

d) nadzorowanie wykonania zatwierdzonych uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa –

art. 22 ust. 5, 

e) wydawanie, wyłącznie w przypadkach losowych, decyzji na pozyskanie drewna niezgodne z uproszczonym planem urządzenia lasu

lub decyzją określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej, na wniosek właściciela lasu – art. 23 ust. 4, 

f) nakazywanie w drodze decyzji wykonania obowiązków określonych w art. 13 i zadań zawartych w uproszczonym planie urządzenia

lasu lub decyzji określającej zadania z zakresu gospodarki leśnej, jeżeli właściciel lasu nie wykonuje tych obowiązków i zadań – art.

24. 

a) Gminy Lędziny -   53 ha lasów

b) Gminy Imielin -   53 ha lasów

c) Gminy Chełm Śląski -   21 ha lasów

     Razem: 127 ha lasów.

a) prowadzić rejestr wydanych decyzji i ich realizacji,

b) prowadzić ewidencję lustracji przeprowadzonych na gruntach leśnych, z określeniem nr działki, właściciela, miejscowości, rodzaju

wykonywanych czynności, zaleceń dla właściciela lasu, 

c) powierzone sprawy załatwiać  zgodnie z obowiązującym prawem, szczególnie z Kodeksem postępowania administracyjnego

w przypadku wydawania decyzji administracyjnych, uwzględniając kryteria celowości, rzetelności i gospodarności, 

d) do stosowania ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.) przy dokonywaniu

czynności urzędowych, 

e) wykorzystywać  posiadane dane osobowe w sposób zgodny z ustawą  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

(tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 

a) wydawania zaleceń pokontrolnych,

b) wydawania wytycznych określających kierunki i zasady realizacji przez Nadleśnictwo Lasów Państwowych zadań powierzonych

porozumieniem. 

a) powtarzającego się naruszenia prawa przy realizacji zadań powierzonych porozumieniem,

b) nierespektowania przez Nadleśniczego Lasów Państwowych zaleceń i wytycznych, o których mowa w § 4.

 

Starosta  

 

Piotr Czarnynoga 

 

Nadleśniczy Lasów Państwowych 

Nadleśnictwa Katowice  

 

Tadeusz Norman 
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