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Wg rozdzielnika

Wydział Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Lipnie w

zał.ączeniu przekazuje kopie pism Ministra Środowiska DLP-I610-29l23261l15lJŁ oraz

Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WSRRW.IL710.16(10).2015 w sprawie ,.Wykonania

Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu'' z prośbą o umieszczenie na tablicy ogłoszeń

Urzędu. Prosimy jednocześnie, w miarę posiadanych możliwoŚci, o informowanie

właŚcicieli lasów prywatnych, o pracach zwiryanych z wielkoobszarową inwentaryzacja stanu

lasu.

Zał.2

1. Kopia pisma DLP-I610-29123267 llslJŁ
2. Kopia pisma WSRRW.II.710.16(10).2015

otrzymują ł zał.

1. Urząd Miejski w Lipnie

Ż. Urząd Gminy Lipno

3' Urząd Miasta i Gminy Skępe

4. IJrządMiasta i Gminy Dobrzyń rrlW

5. Urząd Gminy Tłuchowo

6. Urząd Gminy Wielgie

7. Urząd Gminy Chrostkowo

8. IJrząd Gminy Bobroowniki

9' Urząd Gminy Kikół

10. A/a
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Pan
Krzysztof Baranowski
Starosta Lipnowski

W nawiązaniu do pisma Ministra Środowiska znak sprawy: DSLP-I-610-
29l23267lI5lJL z dnia 22 czerwca 2014 r., informującego o przystąpieniu do wykonania
opracowania pod nazwą,,Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju
w latach 2015-2019'' informuję co następuje.

Zgodnie z przynależnością ustawową' określoną w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia
28 września I99I r' o ląsąch (Dz' U ' 2014 r., poz. 222 zę Zm. ), nadzór nad gospodarką leśną
na terenie lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa sprawuje starosta. Na podstawie
art. 13 a ust. Ż ustawy o lasach, istnieje obowiązek spotządzania okresowych
wielkoobszarowych inwentaryzacji stanu lasów oruz aktualizacji stanu zasobów leśnych.
Minister Środowiska informuje o przystąpieniu do wykonania - w cyklu 5 - letnim (|ata20l5-
2019), opracowania pod nazwąi,,Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu
w kraju w latach 2015-2019'', które ma na celu okreŚlenie, a następnie monitorowanie stanu
lasu oraz tempa i trendu zachodzących w nim zmian'

W związku z powyŻszym, Zwracam się do Pana Starosty z uprzejmą prośbą,
o poinformowanie właściwych słuŻb oraz właścicieli lasów nie stanowiących własnoŚci Skarbu
Państwa o pracach związanych z wielkoobszarową inwentaryzacją stanu lasu. Informacjata,
ma na celu umozliwienie pracownikom przedsiębiorstwa państwowego Biura UrządzaniaLasu
i Geodezji Leśnej (oddziały w: Białymstoku, Brzegu, Gdyni, Gorzowie Wielkopolskim,
Krakowie' Lublinie, olsztynie' Poznaniu, Przemyślu, Radomiu' SzczeciŃu i Warszawie)
przeprowad zenie przedmiotowej inwentaryzacj i.

W załączeniu przesyłam kopię pisma Ministra Srodowiska w tej sprawie.

otrrymują:
1. Starosta Powiatu w Lipnowskiego

ul. Sierakowskiego 10 B
87-600 Lipno,
załącznik: p ismo : DLP-I- 6 1 0- Ż9 l 23267 l 1 5 l JŁ,
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'zart.13aust.2 Ustawy o lasach w bieżącym roku w lasach
tym'także w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, na

terenie całego kaj się wykonanie - w cyklu S-letnim (lata 2015-2019) - opracowania
pod nazwą i:;trnwentaryzacji Stanu Lasuw lcrajuw latach 2015-2019.

Celem ia jest okeślenie, a następnie monitorowanie stanu lasu oraz tempa
i trendu ych w nim zmian. Wyniki inwentaryzacji będą wykorzystywane wyłączrie dla
celów h, które poza dostarczaniem danych o lasach polskich dla sprawozdawczości
krajowej i międzynarodowej, banku danych o lasach będą równieŻ słu{ły formułowaniu, realizacji
i oceny polityki leśnej Państwa.

Prace w poszczególnych latach S-letniego cyklu obejmą 20% po*'ierzchni lasórv i będą
polegĄ na pomiarach i obserwacjach na stĄch powierzchniach próbnych zakładanych w tzw.
traktach rozrnieszczonych w sieci 4x4 km.

Prace młiązane z realizacją tego przedsięwzięcia będą wykonywane przez przedsiębiorstwo
państwowe Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (oddziały w: Białymstoku' Brzegu, Gdyni,
Gorzowie Wielkopolskim, Krakowie, Lublinie' olsztynie, Poznaniu, Przemyślu, Radomiu, Szczecinku
i Warszawie).

W zwipku z powyŻszym uprzejmie proszę o poinformowanie właściwych słuŻb oraz
właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa o pracach złłiązanych
z wielkoobszarową inwentaryzacją stanu lasu w celu umożliwienia pracownikom wżej
wymienionego przedsiębiorstwa państwowego wstępu na teren lasów oraz założenia w nich
powierzchni próbnych wedfug zasad określonych w Instrukcji wykonywania wielkoobszarowej
inwentaryzacji stanu lasu zatvłierdzonej przez Ministra Srodowiska w dniu 27 lutego 20|5 r.

a następnie dokonywania cyklicznych pomiarów na tych powierzchniach.
Prace terenowe' w każdym roku 5-letniego cyklu, będą wykonywane w miesiącach: czerwcu'

lipcu, sierpniu i wrześniu.
Będę zobowiązany za poinformowanie Depańamentu Leśnictwa i ochrony Przyrody

w Ministerstwie Środowiska o podjętych działaniach'

Do wiadomości:

Janusz Dawidziuk
Dyrektor
Biura Urządzania Lasu
I Geodezji Leśnej w Warszawie
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