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POROZUMIENIE
z dnia 31 stycznia 2008 roku
zawarte w Turku pomiêdzy:

-

Starost¹ Tureckim - Panem Ryszardem Bartosikiem zwanym w treci porozumienia Powierzaj¹cym a

zabiegów pielêgnacyjnych rolinnoci lenej (upraw
lenych) w wieku do 10 lat,

-

zabiegów w zakresie ochrony przeciwpo¿arowej
w razie, gdy w³aciciel lasu nie wykonuje obowi¹zków
okrelonych w art. 13 ustawy o lasach albo nie wykonuje zadañ zawartych w uproszczonym planie urz¹dzania lasu lub decyzji, o której mowa w art. 19 ust. 3 cyt.
ustawy o lasach (art. 24)

Nadleniczym Nadlenictwa Turek  Panem Tadeuszem
Karbowym zwanym w treci porozumienia Przyjmuj¹cym
w sprawie powierzenia Nadleniczemu Nadlenictwa
Turek niektórych spraw nale¿¹cych do w³aciwoci Starosty
Tureckiego w zakresie nadzoru nad gospodark¹ len¹
w lasach nie stanowi¹cych w³asnoci Skarbu Pañstwa
Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Tekst jednolity: Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) oraz art. 5 ust. 3
ustawy z dnia 28 wrzenia 1991 r. o lasach (Tekst jednolity:
Dz.U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435 ze zmianami):
§1. Powierzaj¹cy powierza, a Przyjmuj¹cy przyjmuje na
zasadach okrelonych w niniejszym porozumieniu prowadzenie w jego imieniu ni¿ej wymienionych spraw, nale¿¹cych do
kompetencji Powierzaj¹cego na podstawie przepisów ustawy
o lasach z dnia 28 wrzenia 1991 r. (Tekst jednolity: Dz.U.
z 2005 r. Nr 45, poz. 435 ze zmianami) zwanej w treci
porozumienia ustaw¹ o lasach:
1. Wydawanie decyzji w sprawie okrelenia zadañ w³acicieli
lasów w zakresie zabiegów profilaktycznych i ochronnych
zapobiegaj¹cych powstawaniu i rozprzestrzenianiu siê po¿arów; zapobiegania, wykrywania i zwalczania nadmiernie
pojawiaj¹cych i rozprzestrzeniaj¹cych siê organizmów szkodliwych; ochrony gleby i wód lenych (art. 9 ust. 2)
2. Dokonywanie oceny udatnoci upraw i informowanie o tej
ocenie Starosty Tureckiego (art. 14 ust. 7 i 8 )
3. Na wniosek w³aciciela, cechowanie drewna, pozyskanego w lasach nie stanowi¹cych w³asnoci Skarbu Pañstwa
i wystawienie w³acicielowi dokumentu stwierdzaj¹cego
legalnoæ pozyskania drewna (art. 14a ust. 3)
4. Nadzorowanie wykonywania zatwierdzonych uproszczonych planów urz¹dzania lasu (art. 22 ust. 5)
5. Wydawanie decyzji nakazuj¹cych wykonanie w szczególnoci:

§2. Przyjmuj¹cy zobowi¹zuje siê do:
1. Prowadzenia rejestru wydanych decyzji okrelonych w §1
porozumienia,
2. Prowadzenia rejestru wydanych wiadectw legalnoci
pochodzenia drewna,
3. Podejmowania czynnoci przygotowawczych do wszczêcia postêpowania egzekucyjnego bêd¹cych wynikiem
ustaleñ terenowych (na gruncie) polegaj¹cych na:
- wystawieniu decyzji administracyjnych w pierwszej
instancji w zakresie okrelonym w §1 porozumienia,
- wystawieniu upomnieñ,
- kompletowaniu dokumentów niezbêdnych do wydania przez Powierzaj¹cego tytu³u wykonawczego.
4. Opiniowania mo¿liwoci pozyskania drewna w przypadkach losowych, niezgodnie z uproszczonym planem
urz¹dzania lasu lub decyzj¹ wydan¹ na podstawie inwentaryzacji stanu lasu (art. 23 ust. 4).
5. Wype³niania i dostarczania Powierzaj¹cemu dzia³u 2 (Hodowla lasu i pozyskanie drewna) sprawozdania L-03
o lasach stanowi¹cych w³asnoæ osób fizycznych i prawnych (bez Skarbu Pañstwa).
§3. W celu realizacji obowi¹zków wynikaj¹cych z niniejszego porozumienia Powierzaj¹cy zabezpieczy Przyjmuj¹cemu:
- imienn¹ piecz¹tkê upowa¿niaj¹c¹ Przyjmuj¹cego do wystêpowania w imieniu Powierzaj¹cego w zakresie spraw
okrelonych w niniejszym porozumieniu,
- wzory druków decyzji oraz upomnieñ,
- wzory druków wiadectw legalnoci pochodzenia drewna

a) ponownego wprowadzenia rolinnoci lenej (upraw
lenych),

- dwie sztuki urz¹dzeñ do cechowania drewna wg wzoru
w Rozporz. MOZNiL z dnia 4.02.1998 r. (Dz.U. Nr 36, poz.
201),

b) przebudowy drzewostanu,

- niezbêdn¹ iloæ p³ytek z numerami w kolorze niebieskim,

c) pielêgnowania i ochrony lasu, w tym:

- wysy³kê korespondencji niezbêdnej do prawid³owego
realizowania zleconego nadzoru.

-

usuwania drzew opanowanych przez organizmy szkodliwe, a tak¿e z³omów i wywrotów,
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§4. 1. Strony Porozumienia zobowi¹zuj¹ siê do wzajemnego wspó³dzia³ania w zakresie zadañ przez nie wykonywanych.
2. Strony ustalaj¹, ¿e Przyjmuj¹cy bêdzie bie¿¹co informowa³ Powierzaj¹cego o trudnociach i nieprawid³owociach
zaistnia³ych w trakcie wykonywania powierzonych zadañ.
3. Powierzaj¹cy zastrzega sobie prawo do kontrolowania
wykonywania powierzonych zadañ.
§5. Powierzaj¹cy zabezpieczy rodki finansowe na pokrycie kosztów poniesionych przez Przyjmuj¹cego na prowadzenie nadzoru gospodarki lenej w lasach nie stanowi¹cych
w³asnoci Skarbu Pañstwa w zakresie okrelonym w porozumieniu na terenie nastêpuj¹cych gmin:Tuliszków, Turek,
Brudzew, W³adys³awów, Malanów, Dobra, Kawêczyn, Przykona i Miasto Turek.
§6. Przyjmuj¹cy zastrzega, ¿e warunkiem prowadzenia
powierzonych spraw jest zapewnienie przez Powierzaj¹cego
rodków finansowych na te cele. Wielkoæ rodków na realizacjê powierzonych zadañ ustalana bêdzie na dany rok w
drodze aneksu w terminie do 31 marca ka¿dego roku. rodki
finansowe bêd¹ przekazywane kwartalnie w wysokoci 1/4
ustalonej aneksem kwoty po przedstawieniu stosownej faktury.
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§7. Traci moc porozumienie zawarte pomiêdzy Starostwem Powiatowym w Turku i Nadleniczym Nadlenictwa
Turek z dnia 22 marca 1999 roku dotycz¹ce powierzenia
sprawowania nadzoru nad gospodark¹ len¹ w lasach nie
stanowi¹cych w³asnoci Skarbu Pañstwa na terenie powiatu
tureckiego.
§8. 1. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokrelony
i wchodzi w ¿ycie w okresie 14 dni od daty jego opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
2. Ka¿da ze stron niniejszego porozumienia mo¿e je
wypowiedzieæ pisemnie z zachowaniem co najmniej trzymiesiêcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec
miesi¹ca kalendarzowego.
3. Zmiany w niniejszym porozumieniu mog¹ byæ wprowadzane w drodze obustronnie podpisanego aneksu.
4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym porozumieniem maj¹ zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§9. Niniejsze porozumienie sporz¹dzono w 4-rech jednobrzmi¹cych egzemplarzach, po dwa dla ka¿dej ze stron.
PRZYJMUJ¥CY:
Nadleniczy
Nadlenictwa Turek
() mgr in¿. Tadeusz Karbowy
POWIERZAJ¥CY:
Starosta
() Ryszard Bartosik

