
POROZUMIENIE  

z dnia 14 kwietnia 2010 r.  

 

pomiędzy Starostą Mikołowskim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Kobiór, a w sprawie powierzenia niektórych 

spraw z zakresu nadzowu nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa, należących do Starosty 

Mikołowskiego. 

 

§ 1.   

1. Starosta Mikołowski (zwany w treści porozumienia Starostą) działając na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 2 i ust. 

3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U. Nr 45 z 2005r., poz. 435 z późn. zmianami) powierza 

Nadleśniczemu Lasów Państwowych w Kobiórze (zwany w treści porozumienia Nadleśniczym) prowadzenia w jego 

imieniu niektórych spraw z zakresu nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa, w tym wydawanie 

decyzji administracyjnych w I instancji, a Nadleśniczy sprawy te przyjmuje do realizacji.  

2. Wykaz powierzonych spraw określa Załącznik Nr 1 do porozumienia.  

3. Zasięg terytorialny powierzonego nadzoru określa Załącznik Nr 2 do porozumienia.  

4. Finansowanie powierzonego nadzoru określa Załącznik Nr 3 do porozumienia.  

§ 2.   

1. Nadleśniczy zobowiązuje się powierzone mu sprawy załatwiać zgodnie z obowiązującym prawem, uwzględniając 

kryteria celowości, rzeteleności i gospodarności.  

2. Nadleśniczy zobowiązuje się wykorzystywać przekazane przez Starostę zbiory danych osobowych w określonym 

celu, to znaczy do zadań związanych ściśle z prowadzeniem zleconego nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności 

Skarbu Państwa oraz przyjmuje zakaz ujawniania ich osobom trzecim.  

§ 3.   

1. Do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie spraw określonych w Załączniku Nr 1 do porozumienia 

upoważniony jest Nadleśniczy Lasów Państwowych w Kobiórze.  

2. Przy wydawaniu decyzji administracyjnych oraz prowadzeniu korespondencji dot. zakresu porozumienia stosuje się 

pieczęć nagłówkową jednostki upoważnionej oraz pieczęć podpisową o treści "Z up. Starosty - Nadleśniczy (imię 

i nazwisko)".  

3. W sprawach, o których mowa w ust. 1, 2 a w szczególności przy wydawaniu decyzji administracyjnych należy 

powołać się na odpowiedni przepis porozumienia .  

4. Od decyzji administracyjnych wydawanych przez Nadleśniczego w I instancji służy odwołanie do Samorządowego 

Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Starosty Mikołowskiego.  

§ 4.   

1. Organizacja i sposób realizowania powierzonych spraw należą do kompetencji Nadleśniczego.  

2. Nadleśniczy zobowiązany jest do składania Staroście połrocznych sprawozdań za okres objęty porozumieniem.  

3. Starosta sprawuje nadzór i kontrolę nad realizacją zadań powierzonych. W tym zakresie przysługują mu uprawnienia

do wydawania zaleceń pokontrolnych.  

4. Starosta zobowiązany jest do składania Nadleśniczemu szczegółowych informacji o zmianach w ewidencji gruntów 

dotyczących lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa.  

§ 5.   

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

§ 6.   

1. Starosta Mikołowski może rozwiązać porozumienie w trybie natychmiastowym w razie:  

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

b) nie respektowania przez Nadleśniczego Lasów Państwowych w Kobiórze zaleceń, o których mowa w § 4 ust. 3.  

2. Nadleśniczy Lasów Państwowych w Kobiórze może rozwiązać porozumienie w trybie natychmiastowym w razie nie 

wywiązywania się ze zobowiązań finansowych przez Starostę.  

§ 7.   

Porozumienie obowiązuje od dnia 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.  

§ 8.   

Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

§ 9.   

Porozumienie zostało sporządzone w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach z czego: trzy dla Starosty Mikołowskiego,

2 dla Nadleśniczego Nadleśnictwa Kobiór.  

Starosta Mikołowski  

 

mgr Henryk Jaroszek 

Nadleśniczy Nadleśnictwa 

Kobiór  

 

Piotr Tetla 
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POROZUMIENIE  

z dnia 14 kwietnia 2010 r.  

 

pomiędzy Starostą Mikołowskim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Kobiór, a w sprawie powierzenia niektórych 

spraw z zakresu nadzowu nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa, należących do Starosty 

Mikołowskiego. 

 

§ 1.   

1. Starosta Mikołowski (zwany w treści porozumienia Starostą) działając na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 2 i ust. 

3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U. Nr 45 z 2005r., poz. 435 z późn. zmianami) powierza 

Nadleśniczemu Lasów Państwowych w Kobiórze (zwany w treści porozumienia Nadleśniczym) prowadzenia w jego 

imieniu niektórych spraw z zakresu nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa, w tym wydawanie 

decyzji administracyjnych w I instancji, a Nadleśniczy sprawy te przyjmuje do realizacji.  

2. Wykaz powierzonych spraw określa Załącznik Nr 1 do porozumienia.  

3. Zasięg terytorialny powierzonego nadzoru określa Załącznik Nr 2 do porozumienia.  

4. Finansowanie powierzonego nadzoru określa Załącznik Nr 3 do porozumienia.  

§ 2.   

1. Nadleśniczy zobowiązuje się powierzone mu sprawy załatwiać zgodnie z obowiązującym prawem, uwzględniając 

kryteria celowości, rzeteleności i gospodarności.  

2. Nadleśniczy zobowiązuje się wykorzystywać przekazane przez Starostę zbiory danych osobowych w określonym 

celu, to znaczy do zadań związanych ściśle z prowadzeniem zleconego nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności 

Skarbu Państwa oraz przyjmuje zakaz ujawniania ich osobom trzecim.  

§ 3.   

1. Do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie spraw określonych w Załączniku Nr 1 do porozumienia 

upoważniony jest Nadleśniczy Lasów Państwowych w Kobiórze.  

2. Przy wydawaniu decyzji administracyjnych oraz prowadzeniu korespondencji dot. zakresu porozumienia stosuje się 

pieczęć nagłówkową jednostki upoważnionej oraz pieczęć podpisową o treści "Z up. Starosty - Nadleśniczy (imię 

i nazwisko)".  

3. W sprawach, o których mowa w ust. 1, 2 a w szczególności przy wydawaniu decyzji administracyjnych należy 

powołać się na odpowiedni przepis porozumienia .  

4. Od decyzji administracyjnych wydawanych przez Nadleśniczego w I instancji służy odwołanie do Samorządowego 

Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Starosty Mikołowskiego.  

§ 4.   

1. Organizacja i sposób realizowania powierzonych spraw należą do kompetencji Nadleśniczego.  

2. Nadleśniczy zobowiązany jest do składania Staroście połrocznych sprawozdań za okres objęty porozumieniem.  

3. Starosta sprawuje nadzór i kontrolę nad realizacją zadań powierzonych. W tym zakresie przysługują mu uprawnienia

do wydawania zaleceń pokontrolnych.  

4. Starosta zobowiązany jest do składania Nadleśniczemu szczegółowych informacji o zmianach w ewidencji gruntów 

dotyczących lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa.  

§ 5.   

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

§ 6.   

1. Starosta Mikołowski może rozwiązać porozumienie w trybie natychmiastowym w razie:  

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

b) nie respektowania przez Nadleśniczego Lasów Państwowych w Kobiórze zaleceń, o których mowa w § 4 ust. 3.  

2. Nadleśniczy Lasów Państwowych w Kobiórze może rozwiązać porozumienie w trybie natychmiastowym w razie nie 

wywiązywania się ze zobowiązań finansowych przez Starostę.  

§ 7.   

Porozumienie obowiązuje od dnia 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.  

§ 8.   

Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

§ 9.   

Porozumienie zostało sporządzone w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach z czego: trzy dla Starosty Mikołowskiego,

2 dla Nadleśniczego Nadleśnictwa Kobiór.  

Starosta Mikołowski  

 

mgr Henryk Jaroszek 

Nadleśniczy Nadleśnictwa 

Kobiór  

 

Piotr Tetla 
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