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Nr Decyzji Data wydania W sprawie 

19/2009 08.12.2009 Ustalenia ceny za tzw. stroisz 

2014 

2/2014 18.02.2014 Ustalenie kwot dopłat do łącza internetowego wykorzystywanego 
do celów służbowych 

2016 

5/2016 18.07.2016 W sprawie technologicznego wykorzystania ognia w lesie 

2017 

1/2017 16.01.2017 W sprawie obowiązku cechowania pniaków poeksploatacyjnych 

2018 

15/2018 10.09.2018 W sprawie zakwalifikowania drzewostanu w oddziale 289-g 
w leśnictwie Kodeń do wykonania rębni zupełnej z przyczyn 
klęskowych 

18/2018 24.10.2018 W sprawie powołania Komisji do przeprowadzania przetargów  
na sprzedaż zbędnych środków trwałych 

2019 

18/2019 18.07.2019 W sprawie powołania Komisji do odbioru robót remontowych 

19/2019 18.07.2019 W sprawie powołania Komisji do odbioru robót inwestycyjnych 

25/2019 08.11.2019 W sprawie powołania koordynatora systemu EZD w biurze 
Nadleśnictwa Chotyłów 

26/2019 08.11.2019 W sprawie powołania koordynatora czynności kancelaryjnych 
systemu EZD w Nadleśnictwie 

27/2019 08.11.2019 W sprawie powołania Zespołu wdrożeniowego dla potrzeb wdrażania 
systemu EZD w Nadleśnictwie Chotyłów 

28/2019 08.11.2019 W sprawie powołania Administratora systemu EZD w biurze 
Nadleśnictwa Chotyłów  

29/2019 20.11.2019 W sprawie ustalenia cen bazowych w procedurach sprzedaży 
drewna na rok 2020 

32/2019 11.12.2019 W sprawie ustalenia cen otwarcia w aukcjach systemowych i 
aukcjach e-drewno na 2020 rok 

2020 

1/2020 23.01.2020 w sprawie zakwalifikowania wydzielenia 99-g-00 w leśnictwie Zalesie 
do zagospodarowania rębnią IB z przyczyn sanitarnych na 
powierzchni 0,84 ha 

3/2020 14.02.2020 W sprawie zakwalifikowania wydzielenia 270B-d-00 w leśnictwie 
Terespol do zagospodarowania rębnią IBS z przyczyn sanitarnych 
na powierzchni 2,60 ha 

4/2020 25.03.2020 W sprawie wydatkowania i ewidencji stosów częściowych 

10/2020 10.07.2020 W sprawie wyznaczenia pełnomocnika ds. udodo 

11/2020 14.07.2020 W sprawie zakwalifikowania powierzchni w wydzieleniach 400-c-00, 
400-f-00, 401-a-00, 403-a-00, 404-a-00, 405-a-00, 406-a-00, 558-d-
00 leśnictwa Zabłocie o łącznej powierzchni 27,14 ha do 
zagospodarowania rębniami IAS i IBS z przyczyn wystąpienia klęski 
żywiołowej, spowodowanej silnymi wiatrami. 

12/2020 23.07.2020 W sprawie odmowy ustalenia odszkodowania 

13/2020 30.07.2020 

ZG.2217.44.2020 

W sprawie wprowadzenia okresowego zakazu wstępu osobom 
nieupoważnionym do lasów zarządzanych przez Nadleśnictwo 
Chotyłów w leśnictwie Zabłocie oddz. 400, 401, 402, 403, 404, 405, 
406, 558, 559. 

14/2020 18.08.2020 

ZG.7330.5.2020 

W sprawie ustalenia wartości odszkodowania w trybie odwoławczym 

15/2020 08.09.2020 

ZG.0410.11.2020 

W sprawie wdrożenia dwóch „rejestratorów leśniczego”  
we wszystkich leśnictwach Nadleśnictwa Chotyłów 

16/2020 01.10.2020 W sprawie ustalenia cen do procedur sprzedaży drewna na rok 2021 
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ZG.802.21.2020 czyli cen bazowych, minimalnych i maksymalnych do PL-D oraz cen 
otwarcia w aukcjach e-drewno 

17/2020 15.10.2020 

ZG.7030.42.2020 

W sprawie wysiewu nasion brzozy brodawkowatej III klasy 

18/2020 17.11.2020 

ZG.7330.13.2020 

W sprawie ustalenia odszkodowania za szkody wyrządzone przez 
zwierzynę łowną 

2021 

1/2021 29.01.2021 

K.338.1.2021 

W sprawie ustalenia ceny na drewno opałowe odebrane wg norm 
KJW na warunkach loco las po dokonanej zrywce wydawane 
pracownikom w ramach należnego deputatu opałowego w roku  
2021 r. 

2/2021 01.02.2021 

ZG.6004.1.2021 

W sprawie zakwalifikowania drzewostanu w wydzieleniu 167 A-m-00 
w leśnictwie Zalesie do zagospodarowania rębnią IBS z przyczyn 
sanitarnych na powierzchni 0,75 ha 

3/2021 15.02.2021 

ZG.802.21.2021 

W sprawie ustalenia cen otwarcia w aukcjach e-drewno dla GHG 
IGLAS/LISC M2E 

4/2021 02.04.2021 

ZG.1302.3.2021 

W sprawie uchylenia Decyzji nr 28 Nadleśniczego Nadleśnictwa 
Chotyłów z dnia 03.12.2007 r. ws. refundacji poniesionych kosztów 
zakupu leków dla pracowników z podejrzeniem choroby zawodowej i 
mających stwierdzoną chorobę zawodową, tj. boreliozę 

5/2021 06.05.2021 

NK.166.3.2021 

W sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy 
pracowniczej pod nazwą „wycieczka krajoznawcza w Pieniny” 

 


