
 

 

Porozumienie 2/12  
 

z dnia 26 kwietnia 2012 r.  

 

w sprawie powierzenia spraw z zakresu nadzoru nad lasami  

niestanowiącymi własności Skarbu Państwa należącymi właściwości Starosty Opolskiego  

 

Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 ze zm.), 

zawarte zostaje porozumienie  

pomiędzy:  

Panem Henrykiem Lakwą - Starostą Opolskim zwanym dalej "Starostą",  

przy kontrasygnacie Pani Elżbiety Grubizny - Skarbnika Powiatu   

a  

Panem Ryszardem Bojkowskim - Nadleśniczym Nadleśnictwa Tułowice zwanym dalej "Nadleśniczym",  

o następującej treści:  

§ 1.1. Starosta powierza, a Nadleśniczy przyjmuje obowiązek prowadzenia zadań z zakresu nadzoru nad la-

sami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa, w tym wydawanie decyzji administracyjnych I instancji –  

w zakresie i na warunkach określonych niniejszym porozumieniem.  

2. Zakres przedmiotowy spraw powierzonych określa załącznik nr 1 do porozumienia.  

3. Nadleśniczy wykonuje przyjęte obowiązki zgodnie z zasadami organizacyjnymi w Lasach Państwowych.  

4. Nadleśniczy zobowiązuje się powierzone mu sprawy załatwiać zgodnie z obowiązującym prawem, a w szcze-

gólności z Kodeksem postępowania administracyjnego.  

§ 2.1. Integralną częścią umowy są załączniki: 

a) załącznik nr 1 „Zakres zadań powierzonych porozumieniem”,  

b) załącznik nr 2 „Terytorialny zasięg działania Nadleśnictwa”,  

c) załącznik nr 3 „Określenie stawki za prowadzenie nadzoru nad lasami i sposób jego rozliczenia”,  

d) załącznik nr 4 „Wzór sprawozdania z powierzonych zadań”,  

e) załącznik nr 5 „Upoważnienie dla Nadleśniczego do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu 

Starosty Opolskiego oraz wydawania świadectw legalności pozyskanego drewna”,  

f) załącznik nr 6 – „Wzór cechówki”.  

2. Dla objętych niniejszym porozumieniem lasów nieposiadających uproszczonych planów urządzania lasu lub 

inwentaryzacji stanu lasu Starosta załączy pełny wykaz działek na których leżą te lasy w terminie do 30 kwietnia 

każdego roku.  
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3. W lasach nieposiadających uproszczonych planów urządzania lasu lub inwentaryzacji stanu lasu nadzór, 

do czasu sporządzenia tej dokumentacji, ograniczony jest do wykonania niżej wymienionych czynności:  

1) ustalania dla właścicieli lasów zadań w przypadku nie wykonania przez nich następujących obowiązków:  

a) wykonywania przez nich zabiegów profilaktycznych i ochronnych zapobiegających powstawaniu i roz-

przestrzenianiu się pożarów,  

b) zapobiegania, wykrywania i zwalczania, nadmiernie pojawiających się i rozprzestrzeniających organi-

zmów szkodliwych,  

c) ochrony gleby i wód leśnych;  

2) cechowania drewna pozyskanego z drzew opanowanych przez organizmy szkodliwe, a także złomów  

i wywrotów oraz wystawianie dokumentów stwierdzających legalność pozyskania tego drewna;  

3) wydawania decyzji nakazujących pielęgnowanie i ochronę lasu w tym:  

a) usuwania drzew opanowanych przez organizmy szkodliwe, a także złomów i wywrotów,  

b) wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych upraw leśnych w wieku do 10 lat,  

c) wykonywania zabiegów z zakresu ochrony przeciwpożarowej.  

§ 3.1. Starosta zapewni Nadleśniczemu pieczęcie urzędowe wymagane do wydawania decyzji w jego imieniu.  

2. W zakresie udostępnienia młotka do cechowania drewna pozostaje obowiązujący protokół przekazania 

cechówki nr OŚ.6118-4/99 z dnia 07.12.1999r.  

§ 4.1. Starosta zobowiązany jest do informowania Nadleśniczego o zmianach w ewidencji gruntów dotyczą-

cych lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, a objętych niniejszym porozumieniem w terminie  

do 15 lutego każdego roku.  

2. Jeżeli w wyniku zmian, o których mowa w ust. 1, przekazywane w nadzór lasy nie stanowiące własności 

Skarbu Państwa nie posiadałyby uproszczonych planów urządzania lasu lub inwentaryzacji stanu lasu, Starosta 

załączy pełny wykaz działek na których leżą te lasy w terminie do 15 lutego każdego roku.  

§ 5.1. Nadleśniczy zobowiązany jest do składania Staroście półrocznych sprawozdań o realizacji zadań po-

wierzonych zgodnie z załącznikiem nr 4 do porozumienia.  

2. Sprawozdanie za pierwsze półrocze będzie składane do 10 lipca każdego roku, natomiast za drugie półro-

cze do 27 grudnia każdego roku.  

3. Kopie wydanych decyzji i świadectw legalności Nadleśniczy przekaże Staroście wraz ze sprawozdaniem, 

o którym mowa w ust. 1 i 2.  

§ 6.1. Starosta nadzoruje wykonanie zadań powierzonych Nadleśniczemu przez upoważnionych przez siebie 

pracowników starostwa.  

2. O nieprawidłowościach, zwłaszcza w zakresie nieterminowego przekazania dokumentów określonych  

w § 5 Starosta powiadamia Nadleśniczego, wyznaczając termin ich usunięcia, a po bezskutecznym upływie 

wyznaczonego terminu Starosta może rozwiązać porozumienie w części lub w całości ze skutkiem natychmia-

stowym.  

§ 7.1.Poza przypadkiem określonym w § 6 ust. 2 porozumienie ulega rozwiązaniu bez wypowiedzenia (ze 

skutkiem natychmiastowym) w przypadku zmiany przepisów prawa mających istotny wpływ na treść porozu-

mienia.  

2. Każda ze stron może wypowiedzieć porozumienie z zachowaniem trzy miesięcznego okresu wypowie-

dzenia liczonego na koniec miesiąca kalendarzowego.  

3. Porozumienie może być rozwiązane w każdym czasie na zasadzie porozumienia stron.  

§ 8.1. W zakresie ewentualnych sporów powstałych na tle realizowania postanowień porozumienia strony 

podejmą działania celem ich polubownego załatwienia.  

2. W przypadku braku dojścia do porozumienia w sposób i na zasadach wskazanych w ust. 1 strony poddają 

się rozstrzygnięciu sądów powszechnie właściwych.  
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§ 9. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony, z obowiązkiem corocznej aktualizacji załączników 

nr 2 i 3.  

§ 10. Wszelkie zmiany postanowień porozumienia wymagają zachowania formy pisemnej.  

§ 11. Z chwilą wejścia w życie niniejszego porozumienia tracą moc wszelkie dotychczasowe porozumienia  

i umowy zawarte pomiędzy Starostą, a Nadleśniczym dotyczące powierzenia niektórych spraw związanych  

z nadzorem nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa z wyjątkiem protokołu przekazania ce-

chówki wskazanego w § 3 ust. 2.  

§ 12. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarze otrzymuje 

Starosta, jeden egzemplarz otrzymuje Nadleśniczy.  

§ 13. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2012 r.  

  

Starosta Opolski  

 

Henryk Lakwa 

 

 

Skarbnik Powiatu  

 

Elżbieta Grubizna 

Nadleśniczy Nadleśnictwa Tułowice 

 

Nadleśniczy  

 

Ryszard Bojkowski 
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Załącznik Nr 1 

 do Porozumienia Nr 2/12 

z dnia 26 kwietnia 2012 r. 
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Załącznik Nr 2 

 do Porozumienia Nr 2/12 

z dnia 26 kwietnia 2012 r. 
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Załącznik Nr 3 

 do Porozumienia Nr 2/12 

z dnia 26 kwietnia 2012 r. 
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Załącznik Nr 4 

 do Porozumienia Nr 2/12 

z dnia 26 kwietnia 2012 r. 
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Załącznik Nr 5 

 do Porozumienia Nr 2/12 

z dnia 26 kwietnia 2012 r. 

 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 14 – Poz. 1176



Załącznik Nr 6 

 do Porozumienia Nr 2/12 

z dnia 26 kwietnia 2012 r. 
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