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Informacja 
dla wlaicicieli las6w niestanowiqcych wlasnokci Skarbu Panstwa 

Uprzejmie informujq, ze Minister ~rodowiska powiadomil Wojewoddw pismem 
z dnia 22 czenvca 20 1 5 r., znak: DLP-1-6 10-291232671151JL o rozpoczynajqcej siq realizacji 
opracowania pod nazwq 
Wykonanie Wielkoobszarowej Znwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach2015 - 2019. 

Przedmiotowe prace inwentaryzacyjne sq zgodne z art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 28 
wrzeinia 1991 roku o lasach (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1153) i dotyczq 
wszystkich form wlasnoici, w tym takze w las6w niestanowiqcych wlasnoici Skarbu Paristwa 
na terenie calego kraju i bqdqprowadzone w cyklu 5-letnim w latach 2015-2019. 

Celem tego opracowania jest okreilenie, a nastqpnie monitorowanie stanu lasu oraz 
tempa i trendu zachodzqcych w nirn zmian. Wyniki inwentaryzacji bqdq wykorzystywane 
wylqcznie dla cel6w statystycmych, kt6re poza dostarczaniem danych o lasach polskich dla 
sprawozdawczo6ci krajowej i miqdzynarodowej, bqdq r6wniez shkyly formulowaniu, 
realizacji i oceny polityki leinej Paristwa. Prace w poszczeg6lnych latach 5-letniego cyklu 
obejmq 20% powierzchni las6w i bqdq polegaly na pomiarach i obserwacjach na staiych 
powierzchniach pr6bnych zaldadanych w tzw. traktach rozmieszczonych w sieci 4km x 4 km. 

Prace zwiqane z realizacjq tego przedsiqwziqcia bqdq wykonywane przez 
przedsiqbiorstwo paristwowe Biuro Urzqdzania Lasu i Geodezji Leinej (oddzialy w: 
Bialymstoku, Brzegu, Gdyni, Gorzowie Wielkopolskim, Krakowie, Lublinie, Olsztynie, 
Poznaniu, Przemyilu, Radomiu, Szczecinku i Warszawie). 

W zwipih z powyzszym, uprzejmie proszq wlaicicieli lasbw niestanowiqcych 
wlasnoici Skarbu Paristwa (w tym las6w prywatnych) o umozliwienie pracownikom 
paristwowego Biura Urzqdzania Lasu i Geodezji Leinej wstqpu na teren las6w oraz zalozenia 
w nich powierzchni pr6bnych wedlug zasad okreilonych w Instrukcji wykonywania 
wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu - zatwierdzonej przez Ministra ~rodowiska w 
dniu 27 lutego 2015 r., a nastqpnie dokonywania cyklicmych pomiar6w na tych 
powierzchniach. 

Prace terenowe, w kaidym roku 5-letniego cyklu, bqdqwykonywane w miesiqcach: 
czenvcu, lipcu, sierpniu i wrzegniu. 
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