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ANEKS NR 1/2011
STAROSTY ZAWIERCIAŃSKIEGO

z dnia 28 marca 2011 r.

do porozumienia zawartego w dniu 4 stycznia 1999 roku pomiędzy Starostą Zawierciańskim a Nadleśniczym 
Lasów Państwowych w Koniecpolu, w sprawie powierzenia zadań z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną 

w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa. 

Na podstawie § 5 ust. 3 porozumienia zawartego w dniu 4 stycznia 1999 roku pomiędzy Starostą 
Zawierciańskim a Nadleśniczym Lasów Państwowych w Koniecpolu strony postanawiają, co następuje: 

§ 1. § 1 ust. 3 porozumienia otrzymuje brzmienie: 

„ 3. Powierzenie realizacji zadań, o których mowa w ust. 1, dotyczy terenów leśnych położonych na obszarze 
1949 ha, w tym: 

a) na terenie gminy Irządze - 842 ha. Powierzchnia 820 ha objęta jest uproszczonymi planami urządzenia lasu 
sporządzonymi na okres od 01.01.2010 roku do 31.12.2019 roku. W odniesieniu do pozostałej powierzchni 
22 ha pozbawionej dokumentacji urządzeniowej, dla której brak jest map ewidencyjnych i wykazu 
właścicieli, nadzór zostaje ograniczony do czynności związanych z cechowaniem pozyskanego drewna na 
wniosek właściciela. 

b) na terenie gminy Szczekociny - 1107 ha. Powierzchnia 1034 ha objęta jest uproszczonymi planami urządzenia 
lasu sporządzonymi na okres od 01.01.2010 roku do 31.12.2019 roku. W odniesieniu do pozostałej powierzchni 
73 ha pozbawionej dokumentacji urządzeniowej, dla której brak jest map ewidencyjnych i wykazu właścicieli, 
nadzór zostaje ograniczony do czynności związanych z cechowaniem pozyskanego drewna na wniosek 
właściciela”. 

§ 2. Pozostałe postanowienia Porozumienia pozostają bez zmian. 

§ 3. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania. 

§ 4. Aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron. 

§ 5. Na podstawie § 2 ust. 2 wymienionego na wstępie porozumienia oraz Uchwały Nr VI/26/11 Rady Powiatu 
Zawierciańskiego z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2011 rok, strony ustalają 
w roku 2011 stawkę ryczałtową w wysokości 22,00 zł za 1 ha nadzorowanej powierzchni leśnej. 
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