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Warszawa, dnia.3Oli p ca 2010 r.
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MINISTER SRODOWISKA
And~!j Kraszewski
DL-lpn-61 0-1.1/ ~.f..J.f.:1../ 1O/IF

Panie i Panowie
Wojewodowie
wszyscy

Uprzejrnie informujC(. ze zgodnie z art. 13a ust. 2 Ustawy 0 lasach w biezllcym roku w lasach
wszystkich kategorii wlasnosci. w tym takZe w lasach niestanowillcy~h wlasnosci Skarbu Pails twa. na
terenie calego kraju. rozpoczyna siC( wykonywanie - w cyldu 5-letnim (lata 2010. - 2014) _
opracowania pod nazwll Wykonanie WielkoobsztzTOwej Inwentaryzacji Stan!l Lasu w kraju w !a!ach

2010-2014.

.

Celem tego opracowania jest okrdlenie. a nastC(pnie monitorowanie stanu lasu oraz tempa
i trendu zachodzllcych w nim zmian. Wyniki inwentaryzacji bC(dll wykorzystywane wylllcznie dla
cel6w statystycznych. kt6re poza dostarczaniem danych 0 lasach polskich dla sprawozdawczosci
krajowej i miC(dzyn.arodowej. banku danych 0 lasach bC(dll r6wniez sluzyly formulowaniu. realizacji
i ocenie polityki lesllej Pailstwa.
Prace w poszczeg6lnych latach 5 - letniego cyldu obejmujll 20% poV/ierzchni las6w i bC(dll
polegaly na porniarach i obserwacjach na staiych powierzchniach pr6bnych zaldadanych w tzw.
traktach rozmieszc2.onych w sieci 4x4 km.
Prace zwi~lzane z realizacjll tego przedsit!wziC(cia bC(dll wykonywane przez przedsiC(biorstwo
panstwowe Biuro l)rzlldzania Lasu i Geodezji LeSnej (oddzialy w: Bialymstoku. Brzegu. Gdyni.
Gorzowie Wielkop<>lskim. Krakowie. Lublinie. Ohztynie. Poznaniu. Przemyslu. Radomiu. Szczecinku
i Warszawie).
W zwillZku z powyiszym uprzejrnie {:roszC( 0 poinformowanie wlasciwych sluzb oraz
wlascicieli las6w niestanowillcych wlasnosci Skarbu· Pans twa 0 pracach zwillzanych
z wielkoobszarow1l inwentaryzacjll stanu lasu w celu umozliwienia pracownikom wyi:ej
wymienionego przedsiC(biorstwa pailstwowego w5tC('pU na teren tych las6w oraz zalozenia w nich
powierzchni pr6bnych wedlug zasad okreslony,:h w lnstrukcji wykonywania wielkoobszarowej
zatwierdzonej'
przez
Ministra
Srodowiska . w
dniu
inwentaryzacji
stanu
lasu
10 czerwca 2010 t. it nastf!(pnie dokonywania cyklicznvch pomiar6w na tych powierzchniach.
Pr~ce tereno-we. w kazdym roku 5 '- letniego cyklu. bC(dll wykonywane w lipcu. sierpniu
i wrzesniu.
w Ministerstwie
BC(dC( zobowillzany za poinformowanie Departamentu Lesnictwa
Srodowiska 0 podj~tych dzialaniach.
.
.
Do wiadornoScj:
Janusz Dawidziuk
Dyrektor
Biura Urzlldzania LaslJ
i Geodezji Lesnej
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