
'. 

Monitór Polski Nr 9" ""'"" 115 1--1 Poz. 50 i 51' 
----~------------------------------------------ ----------------------~~--~~----------------

§ 8. 1. Za wykonane prace p:rrojektówe zespoły pobiera
ją opłaty według cenników ustalonych dla tych zespołów 
przez Ministra Budownictwa i Prżemyslu Materiałów Bu
dowlanych, a w braku odpowiednich pozycji cennikowych-' 
na podstawie komisyjnej wyceny pracy. 

2, . Za udział w posiedzeniach komisji, o której mpwa 
w ust. 1, przysługuje wynagrodzenie w ·wysokości: 

J) dla przewodniczącego komisji 57,- zł, 
2) dla pozostałych członków komisji 38,- zł, 

t: tym że pracownikowi zespołu przysługuje wyńagrodzenie 
wyłącznie w wypadku, gdy posiedzenie odbywa się w go-
dzinach pozasłużbowych. . 

§ 9. l . . Zespoły są jednostkami państwowymi prowadzą
cymi gospodarkę finansową na zasadach zakładów budże

towych, powiązanych z budżetem terenowym. 
2. Do zespołów, jako żakładów budżetowych, nie mogą 

_ być dokonywane dopłaty ze środków budżetowych. 

§ 10. Zespół ulega likwidacji, jeżeU uzyskane wpływy 
nie wystarczają na pokrycie wydatków związanych z ·dzia
łalnością ' zespołu lub jeżeli potrzeby społeczne w zakresie 
projektowania zostaną zaspokojone przez inne uspołecznio
ne jednostki projektowania. 

§ 11. Traci moc uchwała nr 320 Rady Ministrów z dnia 
7 października 1964 r: w sprawie tworzenia terenowych ze
społówusług projektowych przy wydziałach budownictwa, 
urbanistyki i architektury prezydiów rad narodowych (Mo

. nitor Polski Nr 72, poz. 336). 

§ 12. 'Wykonanie uchwały porucza się Ministrowi Bu
downictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych, Ministro
wi Finansów oraz prezydiom właściwych rad . narodowych~ 

" .§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. , 

Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz 

Załącznik do uchwały nr 58 Rad~ 
Ministrów z dnia 21 lutego 1968 r. 
(poz. 50). 

TABELA STANOWISK, KWALIFIKACJI I WYNAGRODZEŃ' ZASADNICZYCH PRACOWNIKOW ADMINISTRACYJNYCH . 
. ZESPOŁOW USŁUG PROJEKTOWYCH . 

Wymagania kwalifikacyjne w zakresie Wynagrodzenie 
Lp. Stanowisko 

"- wykształcenia 
liczby lat pracy miesięczne zł , - zawodo·wej od - do 

~ 

1 2 I 3 4 
, 

5 
( 

wyższe - 2 
- l Kierownik zespołu 1.500--3.000 

średnie 5 -

2 Inspektor fachowego porad- wyżs·ze techniczne 1 
1.500--2.500 

nictwa średnie techniczne 3 

3 Starszy "referent, starszy 
średnie 3 1.000--2.000 

księgowy 

4 Referent, księgowy, kasjer średnie 
J 2 1.000-1.700 

5J 
,. ZARZĄDZENIE MINISTRA LESNICTWA I PRZEMYSŁU DRZEWNEGO 

z dnia 13 lutego 1968 r. 

:w sprawie nadzoru technicznego nad zagospodarowanlem lasów znajdujących się pod zarządem Innych ministrów. 

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 
'1949 r. o państwowym gospodarstwie leśnym (Dz. U. z 1949 r. 

- Nr. 63, poz. 494 i z 1950 r. Nr 49, poz. 448) zarządza się, co 
następuje: 

1. Przepisy ogól~e. 

§ 1. 1. Nadzorowi technicznemu podlega zagospodaro
'wanie lasów i gruntów leśnych, znajdujących się pod zarzą
dem innych ministrów, jeżeli ich zwarta łączna powierzchnia 

/ _ :wynosi co najmniej O,t-ha • . 

2. Przez użyte w zarządzeniu określenie "ustawa" rozu
mie się ustawę z dnia 20 grudnia 1949 r. o państwowym go
spodarstwie leśnym (Dz. U. z 1949 r. Nr 63, poz~ 494 i z 1950 r. 
Nr ·49, poz. 448). 

2. Zasady zachowania ł zagospodarowania lasów. 
~ 2. Do lasów i gruntów leśnych będących przedmio· 

te~ nadzoru technicznego stosuje się zasady ustalone: 
1) wart. 7 ustawy - dotyczące zmiany uprawy leśnej na 

inny rodzaj użytkowania, 
2) wart. 8 ustawy - dotyczące wypasu i przegonu zwie" 

rząt gospodarskich,. 
3) wart. 9 ustawy - dotyczące zasad zagospodarowania. 

z uwzględnieniem przepisów § 5 zarządzenia. 
§ 3. l.W razie zamierzonej zmiany uprawy leśnej na 

inny rodzaj użytkowania, nie przewidzianej · w prawomocnym 
miejscowym "planie zagospodarowania przestrzennego," alb.o 
zmiany na terenie nie objętym takim planem lub . w narodo
wym pla~ie gospodarczym . jednostka zarządzająca ' lasem 
składa w drodze służb0wej właściwemu dla tej jednostki 
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minis!rowi wniosek o nadanie mu biegu w trybiE! art. 7 usta
wy, a odpisy tego wniosku przesyła właściwym do spraw 
leśniCtwa ,Oraz do spraw miejscowego planowani.a prze
strzennego organom prezydium wojewódzkiej nidy nar odo- . 
wej (rady narodowej miasta wyłączonego z województwa). 

2. Wl'liosek powinien zawierać oznaczenie terenu i okre
ślenie jego obszaru, opis terenu, gleby i drzewostanu, okre
ślenie terminu dokonania wnioskową.nej zmiany oraz . uza
sadnienie jej celowości i konieczności. Do wniosku należy 
dołączyć szkic sytuacyjny, w skali nie mniejszej niż 1 : 10.000, 
sporządzony w .p.wóch egzemplarzach, z których jeden prze
znaczony jest dla jednostki zarządzającej lasem, a drugi dla 
organu nadzoru technicznego. 

. 3. O terminie zmiany uprawy leśnej na inny rodzaj 
użytkowania w wypadku, gdy jest ona przewid~iana w pra
womocnym miejscowym planie zagospodarowania przestrzen
nego albo gdy jest niezbędna dla realizacji narodowych pla
nów gospodarczych, Jednostka dokonująca zmiany zawiada
mia właściwy do spraw leśnictwa organ prezydium woje
.wódzkiej rady narodowej (rady narodowej miasta wyłączo-
nego z województwa). ' 

§ 4 . . Zagospodarowanie lasów w zakresie odnowienia, za
lesienia, pielęgnowania r ochrony lasów oraz pozyskiwania 
użytków głównych i ubocznych powinno się odbywać na 
podstawie zatwierdzonych planów urządzenia lub opJsów 
gospodarstwa leśnego według zasad stosowanych w przed
siębiorstwach lasów państwowych, z uwzględnieniem swo
istych zadań i przeznaczenia ,&mego obszaru leśnego na ce
le ·określone wart. 14 ustawy. 

§ 5. 1. Dopuszczalne jest odstąpienie od zasad zagospo
darowania stosowanych w przedsiębiorstwach lasów pań
stwov.'Ych w wypadkach przewidzianych wart. 18 ustawy 
w celu uwzględnienia szczególnych potrzeb i warunków, 
które spowodowały wyłączenie danego obszaru leśnego 
z państwowego gospodarstwa leśnego, a w szczególności dla 
.osłony terenu,. dla celów szkolnictwa wyższego, dla zaspo
kojenia potrzeb zdrowotnych i kultury społecznej ludności 
lub miejscowych potrzeb gospodarczyc:h albo dla innych ce-
lów specjalnych. . 

2. Odchylenia określone w ust. 1 · mogą dotyczyć spo
sobu zagospodarowania, składu gatunkowego, wieku rębno
ści i użytkowani a lasu. 

§ 6. Plan urządzenia gospoda.rstwa l eśnego lub opis te
go. gospodarstwa powinien obejmować wszystkie lasy, grun
ty leśne i nieleśne wchodzące w skład areału leśnego, znaj
dującego się pod zarządem jednej jednostki zarządzającej. 

§ 7 . . 1. Plan urządzenia gospodarstwa leśneg.o !sporzą
dza się W ~ypadkach, gdy łączna powierzchnia tego \'gospo
darstwa . przekracza 20 ha. Plan ten powiniem być sporządzo
ny zgodnie z instrukcją <> urządzaniu lasu, obowiąZującą w 
państwowym gospodarstwie l eśnym, z uwzględnieniem od

.. chyleń ·wynikających z przepisów § 4 i· 5. 

/ 2. Dla gospodarstw leśnych znajdujących się pod za
rządem Ministra Rolnictwa plan urządzania gospodarstwa 
leśnego sporządza się VI wypadkach, gdy 19czna powierzch-
nia gospodarstwa przekracza 50 ha. . 

3. Plany urządzenia gospodarstwa leśnego dla lasów 
znajdujących się pod zarządem ~inistra Oświaty iSzkolnic
twa Wyższego (lasy wyżsżych uczelni) mogą być sporządzo
ne według zasa<l .ustalonych przez tego ministra, uzgodnio
nych z Ministrem Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego. 

4.. Piany urządzenia g0spodarstwa leśnego dla lasów 
znajdujących się pod zarządem Ministra Gospodarki Komu
nalnej sporządza się na podstawie · instrukcji o urządzaniu . 

lasów komunalnych, wydanej przez tego ministra w poro
zumieniu z Ministrem Leśnictwa i Przemysłu· Drzewnego •. 

§ 8. l. Opis gospodarstwa leśnego sporządza się w wy
padkach, gdy nie przewidziano obowiązku sporządzania ·pla" 
nów urządzenia gospodarstwa leśnego. . 

2. Zasady sporżądzania opis.u gospodarstwa leśnego 
określi instrukcja Ministra Leśnictwa. i Przemysłu Drzew
nego. 

§ ~.Przepisy § 7 ust. 1 i 2 oraz § 8 nie mają zastoso, 
wania do gospodarstw leśnych znajdujących się pod zar.ią~ 
dem Ministra Rolnictwa, wchodzących w skład nieruchomo
ści Państwowego Funduszu Ziemi. 

§ . 10. Plan urządzenia. lub opis gospodarstwa leśnego 

sporządza. się · w trzech egzemplarzach. W. uzasadnionych 
- wypadkach jednostka zarządzająca lasem, za zgodą organu 

nadzoru technicznego, może polecić sporządzenie ich w 
większej ilości. . 

§ 11. 1. Plan urządzeniagosp.ooarstwa leśnego podlega' 
zatwierdzeniu przez: 

1) Ministra Leśnictwa i Przemysłu Dr;ewnego, po żaopi
niowaniu przez właściwy do spraw leśnictwa prganpre
zydium wojewódzkiej rady narodowej (rady narodowej 
miasta wyłączonego z wo;ewództwa), jeżeli obszar la
sów objęty planem przekracza powierzchnię 200 ha, 

2) właściwy do· spraw leśnictwa organ prezydium woje
wódzkiej . rady narodowej (rady narodowej miasta wy
łączonego z województwa), jeżeli obszar lasu objęty pla- ' 
nem jest mniejszy niż 200 ha. , 
2. Opis gospodarstwa leśnego podlega zatwierdzenIu 

przez właściwy do spraw leśnictwa organ prezydium woje':' 
wódzkiej rady narodowej po zaopiniowaniu tego opisu przez 
właściwy do spraw. leśnictwa organ prezydium powiatoweJ . 
rady narodowej. · 

3. Po zatwierdzeniu planu urządzenia · gospodarstwa le
śnego lub jego opisu, jeden egzemplarz zwraca się jednostce 
zarządzającej lasem, drugi zostaje w organie nadzoru tech- . 
nicznego, tr·zeci oraz ewentualnie- sporządzone dalsze egzem
plarze otrzymuje jednostka nadrzędna. 

§ 12. 1. ·Plany urządzenia i opisy gospodarstw ·le§nych 
podlegaj ących nadzorowi technicznemu 'vykonuje odpłatnie 
jednostka organizacyjna powołana do sporządzania takich 
planów dla państwowego gospodarstwa leśnego. 

2. W razie niemożności wykonania planu urządzenia 
lub opisu gospodarstwa leśnego przez jednostkę określoną 
w ust. 1, sporządzenie ich może być powierzone inn~j jed
nostce, z . zachowaniem obowiązujących przepisów. 

§ 13. 1. Jednostki zarządzające lasami obowiązane są 
do składania cor:ocżnie w określonym przez właściwy organ 
nadzoru technicznego (§ 17) termi:q.ie wniosków dotyczących 
czynności gospodarczych objętych zakresem nadzoru i pro
jektowanych do wykonania w roku następnym, a :w szcze
gólności: 

1) wniosek odnowienia i pielęgnowania lasu, obejmujący . 
zakładanie i utrzymanie szkółek, odnowienie gruntów 
leśnych, poprawki, pielęgnowanie gl eby i drzewostanów 
oraz meliorację, 

2) ·wniosek cięć wraz z szacunkiem brakarskim według 

sortYmentów, obejmujący utytki rębne i przedrębne 
(czyszczenia, trzebież~ j użytki prżygodne). 

3) wniosek ochrony lasu, obejmujący zwalczanie lub z~

pobieganie rozmnażaniu się szkodliwych owadów le
śnych i pasożytów roślinnych (pasożytujących roślin lub 
grzybów) oraz ·przeciwdziałariie pożarom leśnym . i 41-
nym klęskom żywiołowym, .. 

4) wnioski użytkowania ilboqnego • 
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. 2. Wnioski wymienione w ust.. j . powinny być , zgodne 
z zatwierdzonym planem urząctzęnia lub opisem gospodarstwa 
leśńego i uwzględniać aktualne 'potrzeby tego '·gospodarstwa. 
Wnioski dotyczące wykdnywania czynności gospodarczych 
\w lasach należących do Państwowego Funduszu Ziemi po
'Winny być opraco,wywane na podstawie oględzin na gruncie 
i uwzględniać potrzeby tych lasów. ' 

3. Wzory f.ormularzy wniosków wymienionych w ust. 1 
. i 2 ustala Minister Leśnictwa i Przemysłu Drzewneg.Q. 

4. W razie ,uzasadnionej potrzeby (klęski elementarne) 
, mogą być składane dodatkowe wnioski poza ustalonymi ter
minami. 

5. Drzewa, których wyrąb przewidziany został we wnio
sku cięć sporządzonym ' na podstawie zatwierdzonego planu 
urządzenia lub opisu gospodarstwa leśnego, podlegają przed 
ich wyrębem o~echowaniu i zanumerowaniu, z wyjątkiem 

drzew przeznaczonych do wyrębu zrębami zupełnymi. 

6. Zasady cechowania i numerowania drzew przezna
czonych do wyrębu oraz drzew po dokonanym wyrębie ustali 
instrukcja Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego. , 

§ 14. 1. 'Wnioski wymienione w § 13 mogą być wykona
ne dopiero po przyjc;-:::iu ich do wiadomości przez właściwy 
organ nadzoru technicznego, o czym organ ten czyni odpo
wiednią adnotację na wnioskach. Organ ten jest uprawnio
ny do wprowadzania we wnioskach· zmian i uzupełnień, uza
sadnionych względami gospodarczymi i technicznymi, 
z uwzględnieniem przepisów § 4 i 5. 

2. Jednostki zarządzające lasami obowiązane są do wy
konywania w granicach określonych planem urządzenia lub 
opisem gospodarstwa l eśne go, jak również ujętymi w naro
dowym planie gospodarczym planami rocznymi, czynności 

'gospodarczych, niezbędnych do utrzymywania i wzmożenia 
produkcyjności lasu, ochrony lasu oraz właściwego (oszczęd
nego) gospodarowania. drewnem, zgodnie z obowiązującymi 
w tym zakresie przepisami. 

§ 15. Jednostki z arządzające lasami obowiązane są dp 
składania właściwemu do spraw leśnictwa organowi prezy
dium powiatowej rady narodowej w terminie przez niego 
określonym sprawozdania z wykonanych ' czynności gospo
darczych według wzoru zatwierdzonego przez Główny Urząd 
Statystycżny na wni,?sek Ministra Leśnictwa iPrzemyslu 
Drzewne"go. 

§ 16. L Jednostki zarządzające lasami obowiązane są 

do opracowywania rocznych i wieloletnich projektów pla'
nów gospodarczych na podstawie planów urządzenia lub opi
sów gospodarstwa leśnego, rocznych wniosków gospodar
czych, s2;acunków brakarskich i wytycznych właściwych 

ministrów. 

2. Jednostki wymienione w ust. l, przed złożeniem pro
jektów planów jednostce nadrzędnej, uzgodnią pod wzglę
dem technicznym te projekty z właściwymi do spraw le
śnictwa organami prezydiów wojewódzkich rad narodowych 
(rad narodowych miast wyłączonych z wc>jewództw). 

3. Uzgodnienia, o których mowa w ust. 2, powinny na
stąpić w okresie umożliwiającym dotrzymanie ' wyznaczone
go przez jednostkę nadrzędną terminu opracowania projek
tu planu. 

3. OrganY i tryb wykonywania nadzoru, 

§ 17. 1. Organami nadzoru technicznego nad . zagospo-

Poz. St" 

" leśnego (§ 11 ust. 1 pkt 1) -są właściwe do . spraw leśnic- ' 
twa organy prezydióW wojewódzkich rad narodow~h (rad 
narodowych miast wyłączonych z województw), które ' swo
je uprawnienia mogą w całości IUQ, w części przekazać wła- -
ściwym do spraw- leśnictwa organom prezydiów powiatowych 
rad narodowych (rad narodowych miast stanowiących powia
ty miejskie, dzielnicowych rad ,narodowych w miastach wy
łączonych z województw). 

2. Przekazanie uprawnień określonych w ust. 1 nie mo
że nastąpić w odniesie.niu do spraw określdnych w § 11 
ust. 1 pkt 2 i ust. 2 oraz do spraw dotyczących lasów i grun

\ tów leśnych znajdujących się pod zarządem Ministra Oświa-
ty i Szkolnictwa Wyższego. '. " 

§ 18. , Przy wykonywaniu .nadzoru technicznego pracow
nikom organów nadzoru technicznego służy prawo wstępu 
do lasu podlegającego nadzorowi. " 

§ 19. Na wniosek jednostki zarządzającej lasem' organy 
nadzoru technicznego obowiązane są do udzielania 'porad w 
sprawach techniki produkcji leśnej, oraz w sprawach organi
zacji administracji i rachunkowości leśnej, a w szczególności 
informacji o zasadach stosowanych w tym zakresie w przed
siębiorstwach lasów państwowych. 

§ 20. Na wniosek jednostek zarządzających lasami przed
siębiorstwa lasów państwowych mogą przekazywać tym jed
nostkom za zwrotem kosztów nasiona i sadzonki, środki do 
zwalczania lub zapobiegania rozmnażaniu się szkodliwych 
owadów leśnych t pasożytów oraz druki gospodarcze i , in
strukcje techniczne, stosowane w przedsięb,iorstwach lasów 
państwowych, jak również wynajmować (użyczać) w miarę 

możności narzędzia używane w gospodarstwie leśnym. 

§ 21. Jednostki zarządzające lasami nie posiadające wła
snej wykwalifikowanej służby leśnej mogą korzystać od
płatnie z usług pracowników przedsiębiorstw lasów pań

stwowych za zgodą ich zwierzchnich organów, na zasadach 
określonych odrębnymi przepisami. 

4. Przepisy końcowe. 

§ 22. 1. Przepisy zarządzenia nie mają ' żastosowania do 
lasów i gruntów le~nych znajdujących się pod zarządem Mi
nistrów Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych oraz do 
lasów ' i gruntów leśnych wpisanych' do rejestru zabytków 
na podstawie przepisów o ochronie dóbr kultury i o mu
zeach. 

2. Przepisy zarządzenia dotyczące ministrów odnoszą si~' 
także do kierowników urzędów centralnych. 

§ 23. Tracą moc: 

1) zarządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 21 sierpnia 19S2r. 
w sprawie nadzoru technicznego nad zagospodarowa
niem lasów znajdujących się pod zarządem innych mi
nistrów (Monitor Polski z 1952 r. Nr A-74, poz. 1188 
i z 1954 r. Nr A-58, poz. 784) oraz 

2) zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego 
z dnia 9 grudnia 1960 r. w sprawie nadzoru technicznego 
nad zagospodarowaniem lasów państwowych znajdują

. cychsię pod zarządem innych ministrów W1onitor Pol
ski z 1961 r. Nr 14, poz. 76). 

§ 24. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

darowaniem lasów określonych w § 1 ust. 1 - z ' wyłącze- ' Minister Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego: R.Gesing 
niem - spraw zatwierdzenia planów urządzenia gospodarstwa 


