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Informacja                                                                 
dla wła cicieli lasów niestanowi cych własno ci Skarbu Pa stwa 

 
Uprzejmie informuj , e Minister rodowiska powiadomił Wojewodów pismem                 

z dnia 22 czerwca 2015 r., znak: DLP-I-610-29/23267/15/JŁ o rozpoczynaj cej si  realizacji 
opracowania pod nazw :  
Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach2015 – 2019. 

Przedmiotowe prace inwentaryzacyjne s  zgodne  z art. 13a ust. 2 ustawy  z dnia 28 
wrze nia 1991 roku o lasach (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1153)  i dotycz  
wszystkich form własno ci, w tym tak e w lasów niestanowi cych własno ci Skarbu Pa stwa 
na terenie całego kraju i b d  prowadzone w cyklu 5-letnim w latach 2015-2019. 

Celem tego opracowania jest okre lenie, a nast pnie monitorowanie stanu lasu oraz 
tempa i trendu zachodz cych w nim zmian. Wyniki inwentaryzacji b d  wykorzystywane 
wył cznie dla celów statystycznych, które poza dostarczaniem danych o lasach polskich dla 
sprawozdawczo ci krajowej i mi dzynarodowej, b d  równie  słu yły formułowaniu, 
realizacji  i oceny polityki le nej Pa stwa. Prace  w poszczególnych latach 5-letniego cyklu  
obejm  20% powierzchni  lasów i b d  polegały na pomiarach i obserwacjach na stałych 
powierzchniach próbnych zakładanych w tzw. traktach rozmieszczonych w sieci 4km x 4 km.  

Prace zwi zane z realizacj  tego przedsi wzi cia b d  wykonywane przez 
przedsi biorstwo  pa stwowe Biuro Urz dzania Lasu i Geodezji Le nej (oddziały w: 
Białymstoku, Brzegu, Gdyni, Gorzowie Wielkopolskim, Krakowie, Lublinie, Olsztynie, 
Poznaniu, Przemy lu, Radomiu, Szczecinku i Warszawie). 

W zwi zku z powy szym, uprzejmie prosz  wła cicieli lasów niestanowi cych 
własno ci Skarbu Pa stwa (w tym lasów prywatnych) o umo liwienie pracownikom 
pa stwowego Biura Urz dzania Lasu i Geodezji Le nej  wst pu na teren lasów oraz zało enia 
w nich powierzchni próbnych według zasad okre lonych w Instrukcji wykonywania 
wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu - zatwierdzonej przez Ministra rodowiska w 
dniu 27 lutego 2015 r., a nast pnie dokonywania cyklicznych pomiarów na tych 
powierzchniach. 

Prace terenowe, w ka dym roku 5-letniego cyklu, b d  wykonywane w miesi cach:  
czerwcu, lipcu, sierpniu i wrze niu. 
 

 
Z up. WOJEWODY ŁÓDZKIEGO 

 
Jan Michajłowski 

Dyrektor Wydziału Infrastruktury 
 


