ZARZĄDZENIE NR 74/2001
Zarządzenie nr 74 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie
zdefiniowania standardu leśnej mapy numerycznej dla poziomu nadleśnictwa oraz wdrażania Systemu
Informacji Przestrzennej w nadleśnictwach. (IP-0411-114/01)
Na podstawie art. 33, ust. 1 i ust. 3 pkt 8 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r. (Dz.U. nr 101,
poz. 444 z późn. zm.) oraz § 6 i § 8, ust. 1, pkt 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy
Państwowe, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów
Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r. w sprawie nadania Statutu Państwowemu
Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe, zarządzam, co następuje:

§ 1.
Wprowadzam do stosowania w nadleśnictwach standard leśnej mapy numerycznej (zwany dalej
„standardem LMN”), rozumiany jako ujednolicony w strukturach Lasów Państwowych System
Informacji Przestrzennej.

§ 2.
Na treść zarządzenia składają się:
1. Struktura bazy geometrycznej i opisowej (załącznik nr 1)
2. Wykaz materiałów źródłowych do wykonania baz danych Systemu Informacji Przestrzennej
nadleśnictwa (załącznik nr 2).
3. Format i struktura danych przekazywanych przez wykonawców leśnej mapy numerycznej (załącznik nr
3).
4. Kontrola przekazywanych danych geometrycznych i opisowych (załącznik nr 4).
5. Legenda leśnej mapy numerycznej (załącznik nr 5).
6. Słownik obiektów geometrycznych (załącznik nr 6).
7. Archiwizacja i ochrona danych (załącznik nr 7).
8. Aktualizacja SIP (załącznik nr 8).
9. Formy eksploatacji leśnej mapy numerycznej na szczeblu nadleśnictwa i aplikacje użytkowe (załącznik
nr 9).

§ 3.
Ustala się, że układami odniesień przestrzennych w standardzie LMN będą:
a) układ współrzędnych płaskich prostokątnych „1992”,
b) układ wysokości „Kronsztad 1986”, o których mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 8
sierpnia 2000 roku w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz.U. nr 70 z dn.
24.08.2000 r., poz. 821).

§ 4.
1. Nadleśnictwa posiadające mapy numeryczne, wykonane na podstawie zarządzenia przywołanego w §
6, dostosują je do standardu zdefiniowanego w niniejszym zarządzeniu w terminie do dnia 31 grudnia
2002 r.
2. Odstępstwa od terminu przywołanego w ust. 1 mogą dotyczyć nadleśnictw, w których aktualnie
wykonywane są plany urządzenia lasu lub rozpoczęte zostaną przed 31 grudnia 2002 r.

§ 5.
Termin wykonania aplikacji systemowych i aplikacji do aktualizacji leśnych map numerycznych, o
których mowa w załącznikach nr 8 i 9, ustalam na 31 grudnia 2002 r.

§ 6.
1. Treść załączników nr 5 i 6 stanowią dane stałe globalne w rozumieniu bazy danych globalnych
Systemu Informatycznego Lasów Państwowych.
2. Zmiany danych stałych globalnych, o których mowa w ust. 1, mogą być wprowadzane przez
naczelnika w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, właściwego ds. Systemu Informacji
Przestrzennej Lasów Państwowych i będą publikowane na stronie internetowej Lasów Państwowych.

§ 7.
Traci moc Zarządzenie nr 23 dyrektora generalnego Lasów Państwowych z 18 maja 1998 r. w sprawie
wstępnych

założeń

technicznych

dla

wykonawców

ewidencjonowania.

§ 8.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor Generalny Lasów Państwowych
dr inż. Konrad Tomaszewski
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