
Wykaz decyzji wydanych przez Nadle śniczego Nadle śnictwa Biała Podlaska w 2013 roku:  

 

1. Decyzja nr 1/2013 z dnia 9.01.2013 w sprawie dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012r. 

2.  Decyzja 2/2013 z dnia 14.02.2013 w sprawie palenia gałęzi świerkowych w l-ctwie Serwin w oddz. 

125d, 131b, 137b, 143b. 

3.  Decyzja nr 3/2013 z dnia 08.03.2013 w sprawie ustalenia cennika na sadzonki w obrocie wewnętrznym. 

4. Decyzja nr 4/2013 z dnia 08.03.2013 w sprawie ustalenia cennika detalicznego na sadzonki. 

5. Decyzja nr 5/2013 z dnia 08.03.2013 w sprawie ustalenia cennika na nasiona i szyszki w obrocie 

wewnętrznym. 

6. Decyzja nr 6/2013 z dnia 29.04.2013 w sprawie wysiewu nasion olszy czarnej II klasy jakości. 

7. Decyzja nr 7/2013 z dnia 31.05.2013 w sprawie ustalenia oprysków przeciwko opadzinie modrzewiowej 

na szkółce Rudka. 

8. Decyzja nr 8/2013 z dnia 05.06.2013 w sprawie ustalenia oprysków przeciwko osutce sosny na szkółce 

Rudka. 

9. Decyzja nr 9/2013 z dnia 30.08.2013 w sprawie zmiany przeznaczenia części budynków gospodarczych 

Nadleśnictwa Biała Podlaska. 

10. Decyzja nr 10/2013 z dnia 04.09.2013 w sprawie powołania komisji do typowania lasów i gruntów 

nieleśnych przeznaczonych do samodzielnej sprzedaŜy przez Nadleśniczego. 

11. Decyzja nr 11/2013 z dnia 01.10.2013 w sprawie wydzielenia obiektów budowlanych z obiektów 

inwentarzowych Nadleśnictwa Biała Podlaska. 

12. Aneks nr 1 do Decyzji nr 3/2013 z dnia 10.10.2013 w sprawie ustalenia cennika na sadzonki w obrocie 

wewnętrznym. 

13. Aneks nr 1 do Decyzji nr 4/2013 z dnia 10.10.2013 w sprawie ustalenia cennika detalicznego na 

sadzonki. 

14. Decyzja nr 12/2013 z dnia 30.10.2013 w sprawie dopuszczenia do wysiewu nasion lipy drobnolistnej 

oraz brzozy brodawkowatej II klasy jakości. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  



Wykaz zarz ądzeń wydanych przez Nadle śniczego Nadle śnictwa Biała Podlaska w 2013 roku:  

  

1. Zarządzenie nr 1/2013 z dnia 02.01.2013 w sprawie ustalenia wyjściowych stawek czynszu na 

dzierŜawę 1m2 powierzchnia uŜytkowej w nieruchomościach budowlanych. 

2. Zarządzenie nr 2/2013 z dnia 16.01.2013 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia pisemnego 

przetargu nieograniczonego na dzierŜawę nieruchomości budowlanych Skarbu Państwa połoŜonych na 

terenie N-ctwa Biała Podlaska. 

3. Zarządzenie nr 3/2013 z dnia 05.02.2013 w sprawie sporządzania planu pracy przy Posterunku StraŜy 

Leśnej. 

4. Aneks nr 2 do Zarządzenia 4/2011 z dnia 06.02.2013 w sprawie ustalenia stawek czynszu w 

nieruchomościach budowlanych. 

5. Zarządzenie nr 4/2013 z dnia 07.02.2013 w sprawie ustalenia cen detalicznych na drewno odebrane wg 

norm KJW. 

6. Zarządzenie nr 5/2013 z dnia 14.02.2013 w sprawie ustalenia zasad sprzedaŜy produktów i usług, tj 

sprzedaŜy detalicznej dla pracowników N-ctwa Biała Podlaska, firm i ich pracowników wykonujących 

usługi w N-ctwie Biała Podlaska. 

7. Zarządzenie nr 6/2013 z dnia 04.03.2013 w sprawie udzielenia pomocy finansowej pracownikom LP w 

nabywaniu samochodów prywatnych, uŜywanych równieŜ do celów słuŜbowych. 

8.  Zarządzenie nr 7/2013 z dnia 04.03.2013 w sprawie odpłatności za kserokopie specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia (SIWZ) oraz druków związanych z przetargami na podstawie ustawy PZP. 

9. Zarządzenie nr 8/2013 z dnia 06.03.2013 w sprawie sporządzenia planu pracy Posterunku straŜy 

Leśnej. 

10. Zarządzenie nr 9/2013 z dnia 12.03.2013 w sprawie tworzenia i funkcjonowania stałego dyŜuru w N-

ctwie Biała Podlaska w warunkach zewnętrznego zagroŜenia państwa w czasie wojny. 

11. Zarządzenie nr 10/2013 z dnia 13.03.2013 w sprawie odbioru prac z zakresu gospodarki leśnej w 

Leśnictwie Kniejówka w 2013 r. 

12.  Zarządzenie nr 11/2013 z dnia 27.03.2013 w sprawie powołania komisji do inwentaryzacji i wyceny 

ogrodzeń osad leśnych N-ctwa Biała Podlaska. 

13. Zarządzenie nr 12/2013 z dnia 28.03.2013 w sprawie regulaminu organizacyjnego i regulaminu kontroli 

wewnętrznej N-ctwa Biała Podlaska. 

14. Zarządzenie nr 13/2013 z dnia 28.03.2013 w sprawie powołania komisji do kontroli posiłków 

regeneracyjnych dostarczonych do N-ctwa Biała Podlaska. 

15. Aneks nr 2 do Zarządzenia nr 9/2008 z dnia 02.04.2013 w sprawie polityki bezpieczeństwa 

przetwarzania danych osobowych oraz wyznaczania administratorów bezpieczeństwa informacji, 

odpowiedzialnych za bezpieczeństwo danych osobowych w Nadleśnictwie Biała Podlaska 

16. Zarządzenie nr 14/2013 z dnia 06.05.2013 w sprawie utrzymania kancelarii leśniczych. 



17. Zarządzenie nr 15/2013 z dnia 09.05.2013 w sprawie zatwierdzenia planu finansowo-gospodarczego 

Nadleśnictwa Biała Podlaska na rok 2013. 

18. Zarządzenie nr 16/2013 z dnia 12.06.2013 w sprawie powołania komisji „Programu edukacji leśnej w 

Nadleśnictwie Biała Podlaska. 

19. Zarządzenie nr 17/2013 z dnia 19.07.2013 w sprawie zasad funkcjonowania i zasad bezpieczeństwa 

systemu informatycznego w Nadleśnictwie Biała Podlaska. 

20. Aneks nr 2 do Zarządzenia nr 4/2013 z dnia 09.08.2013 w sprawie ustalenia cen detalicznych na drewno 

odebranych wg norm KJW. 

21. Aneks nr 3 do Zarządzenia nr 4/2013 z dnia 30.08.2013 w sprawie ustalenia cen detalicznych na drewno 

odebranych wg norm KJW. 

22. Zarządzenie nr 18/2013 z dnia 02.09.2013 w sprawie zmian zasięgu terytorialnego leśnictw w 

Nadleśnictwie Biała Podlaska. 

23. Zarządzenie nr 19/2013 z dnia 02.09.2013 w sprawie trybu przekazywania do punktu alarmowego w 

RDLP meldunków o zdarzeniach niebezpiecznych na terenie Nadleśnictwa Biała Podlaska. 

24. Zarządzenie nr 20/2013 z dnia 06.09.2013 w sprawie wprowadzenia Instrukcji Inwentaryzacyjnej dla 

Nadleśnictwa Biała Podlaska. 

25. Zarządzenie nr 21/2013 z dnia 06.09.2013 w sprawie inwentaryzacji w 2013 r. 

26. Aneks nr 1 do Zarządzenia nr 17/2009 z dnia 01.10.2013 w sprawie odpłatności za dzierŜawę 1 ha 

fizycznego gruntów rolnych 

27. Zarządzenie nr 22/2013 z dnia 02.10.2013 w sprawie zasad ewidencji przychodu i rozchodu drewna. 

28. Aneks nr 1 do Zarządzenia nr 18/2012 z dnia 16.10.2013 w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia 

wniosków na sprzedaŜ lokali mieszkalnych z terenu Nadleśnictwa. 

29. Aneks nr 1 do Zarządzenia nr 15/2009 z dnia 28.10.2013 w sprawie powołania komisji do 

przeprowadzania przeglądów obiektów budowlanych znajdujących się na terenie Nadleśnictwa Biała 

Podlaska. 

30. Zarządzenie nr 23/2013 z dnia 30.10.2013 w sprawie zatwierdzenia prowizorium planu finansowo-

gospodarczego Nadleśnictwa Biała Podlaska na rok 2014. 

31. Zarządzenie nr 24/2013 z dnia 30.10.2013 w sprawie aktualizacji Wytycznych postępowania przy 

sprzedaŜy produktów i usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz 

osób fizycznych prowadzących indywidualne gospodarstwa rolne- tj. sprzedaŜy detalicznej. 

32. Zarządzenie nr 25/2013 z dnia 23.12.2013 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia sprzedaŜy 

drewna w procedurze negocjacji handlowych. 

33. Zarządzenie nr 26/2013 z dnia 23.12.2013 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia końcowego 

odbioru konserwacji dróg gruntowych leśnych połoŜonych na terenie Nadleśnictwa Biała Podlaska. 
 
 
 
 
 
 
 


