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wg Rozdzielnika

Dotyczy: WIELKOOBSZAROWEJ INWENTARYZACJI STANU LASU

ZAWIADOMIENIE

Ministerstwo Klimatu i Środowiska, za pośrednictwem tut. Zarządu (działającego 

w imieniu Starosty), informuje zgodnie z pismem Wojewody Małopolskiego znak: WS-

V.7582.9.200.2021.PZ z dnia 30 maja 2021 r, że w lasach wszystkich form własności, w tym 

także w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, na terenie całego kraju, 

rozpoczęło się w 2020 roku wykonanie – w cyklu 5-letnim (lata 2020–2024) – opracowania 

pod nazwą Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 

2020–2024.

Celem tego opracowania jest określenie, a następnie monitorowanie stanu lasu oraz 

tempa i trendu zachodzących w nim zmian. Wyniki inwentaryzacji będą wykorzystywane 

wyłącznie dla celów statystycznych, które poza dostarczaniem danych o lasach polskich dla 

sprawozdawczości krajowej i międzynarodowej, banku danych o lasach, będą również 

służyły formułowaniu, realizacji i oceny polityki leśnej Państwa.

Prace w poszczególnych latach 5-letniego cyklu obejmą 20% powierzchni lasów 

i polegają na pomiarach i obserwacjach na stałych powierzchniach próbnych zakładanych 

w tzw. traktach rozmieszczonych w sieci 4x4 km. Prace związane z realizacją tego 

przedsięwzięcia na terenie Krakowa są wykonywane przez przedsiębiorstwo państwowe 

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (oddział w Krakowie).

W związku z powyższym prosimy właściwe służby oraz właścicieli lasów 

niestanowiących własności Skarbu Państwa o umożliwienie pracownikom wyżej 

wymienionego przedsiębiorstwa państwowego wstępu na teren lasów oraz założenia 

w nich powierzchni próbnych według zasad określonych w Instrukcji wykonywania 

wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu zatwierdzonej przez Ministra Środowiska 
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w kwietniu 2020 roku, a następnie dokonywania cyklicznych pomiarów na tych 

powierzchniach.

Z upoważnienia Starosty,

Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez:

Łukasz Pawlik

Z-ca Dyrektora
Identyfikator pisma w systemie teleinformatycznym:

18262.52141.61443

Otrzymują (wyłącznie drogą elektroniczną):

Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa (z uprzejmą prośbą o rozesłanie do poszczególnych 

dzielnic celem umieszczenia wydruków na tablicach ogłoszeń), e-mail: 

br.umk@um.krakow.pl 

Sekretariat ZZM (z uprzejmą prośbą o umieszczenie wydruku na tablicy ogłoszeń), e-mail: 

sekretariat@zzm.krakow.pl 

a/a 

Do wiadomości (wyłącznie drogą elektroniczną): 

Departament Leśnictwa i Łowiectwa w Ministerstwie Klimatu i Środowiska (do sprawy: DLŁ-

WGL.8102.14.2021.LP), e-mail: Departament.Lesnictwa@klimat.gov.pl 

Wojewoda Małopolski (do sprawy: WS-V.7582.9.200.2021.PZ), e-mail: 

wojewoda@malopolska.uw.gov.pl 

Wydział Geodezji Urzędu Miasta Krakowa, e-mail: gd.umk@um.krakow.pl 

Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, e-mail: ws.umk@um.krakow.pl 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie, e-mail: rdlp@krakow.lasy.gov.pl 

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej - Oddział w Krakowie, e-mail: sekretariat@krakow.buligl.pl 

Fundacja Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie – Dział Leśny e-mail: las@zoo-krakow.pl 

II Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Zrównoważonego Rozwoju e-mail: 

ZP.Jerzy.Muzyk@um.krakow.pl 
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