Legalne pozyskanie drewna

Prawo leÊne

Z czego wynika rozmiar dopuszczalnej wycinki we w∏asnym
lesie i w jaki sposób jest ona
regulowana przez prawo?
W przepisach ustawy o lasach przyj´to, ˝e
pozyskanie drewna w lasach niestanowiàcych
w∏asnoÊci Skarbu Paƒstwa odbywa si´ na
podstawie dokumentacji okreÊlajàcej zadania
gospodarki leÊnej. Takie dokumenty to uproszczony plan urzàdzenia lasu (w lasach o powierzchni powy˝ej 10 ha) lub decyzja starosty,
wydana na podstawie inwentaryzacji stanu
lasu (inwentaryzacj´ wykonuje si´ dla lasów
o powierzchni do 10 ha w∏àcznie).
Ju˝ na etapie opracowania ww. dokumentów przedmiotem szczególnego zainteresowania ka˝dego w∏aÊciciela lasu powinien byç
dopuszczalny rozmiar pozyskania drewna.
Ta wielkoÊç wynika z oceny mo˝liwoÊci produkcyjnych danego lasu (art. 13 ust. 1 pkt
5a ustawy). JeÊli wówczas tego nale˝ycie nie
dopilnowaliÊmy (np. sk∏adajàc swoje uwagi
podczas publicznego wy∏o˝enia planu urzàdzenia lub inwentaryzacji), pozostaje nam tylko
wnioskowanie do starosty o wydanie decyzji
umo˝liwiajàcej pozyskanie drewna niezgodnie
z obowiàzujàcymi dokumentami gospodarki
Terenowe s∏u˝by nadzoru nad gospodarkà leÊnà
w lasach niepaƒstwowych starajà si´ uregulowaç niektóre z wyst´pujàcych problemów, m.in.
poprzez wdro˝enie pewnych procedur. Nale˝à
do nich:
1) Stosowanie pisemnych zg∏oszeƒ zamiaru
pozyskania drewna w swoim lesie, listownie
lub osobiÊcie. W zg∏oszeniach tych wymaga si´
podania informacji dotyczàcych:
• danych w∏aÊciciela, wspó∏w∏aÊcicieli, u˝ytkownika, posiadacza samoistnego, dzier˝awcy
zgodnie z obowiàzujàcà ewidencjà gruntów,
w tym adres, telefon kontaktowy, numer dowodu osobistego,
• dzia∏ek, w obr´bie których b´dzie prowadzone
pozyskanie drewna (ich numery, powierzchnia
oraz po∏o˝enie w obr´bie wsi i gminie),
• przewidzianych do pozyskania gatunków drzew
oraz iloÊci sztuk.
2) Pobieranie oÊwiadczeƒ o zgodzie wspó∏w∏aÊcicieli na pozyskanie drewna.
3) OkreÊlanie orientacyjnych terminów cechowania i potwierdzania legalnoÊci pozyskania
drewna, mieszczàcych si´ w granicach 7 dni
od daty powiadomienia w przypadku spraw
bez jakichkolwiek komplikacji, a do 2 miesi´cy
przy sprawach trudnych (w tym konflikty na tle
wspó∏w∏asnoÊci lasu).
Jak widaç trudno tu dopatrzeç si´ pewnych regu∏.

II A las nam roÊnie

leÊnej. Zaznaczmy, ˝e jest to mo˝liwe wy∏àcznie
w przypadkach losowych (art. 23 ust. 4 ustawy).
Przestrzeganiu przepisów dotyczàcych pozyskania drewna w lasach niepaƒstwowych
s∏u˝y na∏o˝ony na starostów obowiàzek cechowania drewna oraz wystawiania w∏aÊcicielowi
lasu dokumentu stwierdzajàcego legalnoÊç
jego pozyskania (art. 14 a ust. 3 ustawy).
Poj´cie „legalnoÊç” nie oznacza w tym wypadku wy∏àcznie tego, ˝e drewno zosta∏o Êci´te
we w∏asnym lesie, a nie np. skradzione.
PowinniÊmy je rozumieç równie˝ jako zgodnoÊç sposobu przeprowadzenia zabiegu oraz
zgodnoÊç pobranej iloÊci drewna z dokumentami gospodarki leÊnej lub wydanymi w tym
zakresie decyzjami starosty.
Cechowania drewna w lasach niepaƒstwowych dokonuje si´ w miejscu jego pozyskaniu
(„przy pniu”), niezw∏ocznie (nie jest to równoznaczne z okreÊleniem „natychmiast”) po
zawiadomieniu przez w∏aÊciciela lasu o pozyskaniu drewna.
W∏aÊciciele lasów niestosujàcy si´ do ustalonych wymogów pozyskania drewna mogà
odczuç dotkliwoÊç sankcji wprowadzonych
przepisami art. 158 Kodeksu Wykroczeƒ, które
stanowià, ˝e:
§ 1. W∏aÊciciel lub posiadacz lasu, który
dokonuje wyr´bu drzewa w nale˝àcym do niego lesie albo w inny sposób pozyskuje z tego
lasu drewno niezgodnie z planem urzàdzenia
lasu, uproszczonym planem urzàdzenia lasu
lub decyzjà okreÊlajàcà zadania z zakresu
gospodarki leÊnej albo bez wymaganego pozwolenia, podlega karze grzywny.
§ 2. W razie pope∏nienia wykroczenia okreÊlonego w § 1 orzeka si´ przepadek pozyskanego drewna.
W tej sytuacji warto skonsultowaç zamiar
pozyskania drewna z pracownikami prowadzàcymi sprawy nadzoru nad gospodarkà leÊnà
w lasach niepaƒstwowych.
Stosowanie wspomnianych przepisów prawa
przy pozyskaniu drewna zdaje si´ nieco przypominaç pokonywanie labiryntu, stàd te˝ warto
zwróciç uwag´ na znaczenie niektórych poj´ç:
• W∏aÊciciel lub posiadacz lasu: musi byç
znanym organowi nadzoru nad gospodarkà
leÊnà w lasach niepaƒstwowych, gdy˝ tylko
jego dane odnotowywane sà w dokumentach
gospodarki leÊnej.
Wniosek: zadbaj o aktualnoÊç danych dost´pnych staroÊcie, w przypadku wspó∏w∏asnoÊci
lasu nale˝y wskazaç osob´ upowa˝nionà do
reprezentowania wspó∏w∏aÊcicieli lub wnieÊç
zastrze˝enia dotyczàce zasad czerpania po˝ytków z lasu;
• Gospodark´ leÊnà prowadzi si´ zgodnie
z dokumentami gospodarki leÊnej: oznacza

to, ˝e ka˝de dzia∏anie w ramach ustalonych
zadaƒ gospodarki leÊnej (w tym w zakresie
wyr´bu drzew) nie wymaga jakiegokolwiek
odr´bnego zezwolenia. Kontakt z organem
nadzoru nad gospodarkà leÊnà konieczny jest
przy stwierdzeniu niezgodnoÊci tych dokumentów ze stanem na gruncie. Powiadomienie
o pozyskaniu drewna s∏u˝y wy∏àcznie realizacji ustawowych obowiàzków starosty, który
wyposa˝ony jest w narz´dzia s∏u˝àce egzekwowaniu przestrzegania prawa (powiadomienie organów Êcigania w przypadku stwierdzenia
naruszenia prawa).
Wniosek: staraj si´ dok∏adnie zapoznaç
z projektami opracowywanych dokumentów
gospodarki leÊnej oraz treÊcià otrzymanych
decyzji. W razie wàtpliwoÊci masz mo˝liwoÊç
wniesienia zastrze˝eƒ lub odwo∏ania si´ od
decyzji;
• Brak dokumentów gospodarki leÊnej
w lasach niepaƒstwowych: to niestety cz´sta
sytuacja, ale uspokójmy – nie stanowi ona podstawy do ograniczenia prawa w∏aÊciciela lasu
do pozyskania drewna w granicach okreÊlonych
jego mo˝liwoÊciami produkcyjnymi. CzynnoÊci w tym zakresie powinny rozpoczynaç
si´ od ogl´dzin lasu, których wyniki mogà
stanowiç podstaw´ do wydania decyzji (zgody)
dopuszczajàcej wyràb drzew. Taka decyzja
b´dzie zawieraç wskazanie rozmiaru wyr´bu,
sposobu jego realizacji oraz przygotowania
do legalizacji pozyskanego drewna.
Wniosek: bàdê aktywnà stronà w czynnoÊciach przygotowawczych do wszcz´cia post´powania administracyjnego w pierwszej instancji
(wydanie decyzji starosty), uczestnicz w ogl´dzinach lasu, nie unikaj wnoszenia uwag do
sporzàdzanych protoko∏ów i notatek.
• Prace w zakresie pozyskania drewna powinny byç prowadzone w sposób bezpieczny
i zorganizowany: w szczególnoÊci dotyczy
to wyr´bu drzew w obr´bie rozdrobnionych
i rozproszonych w terenie dzia∏ek leÊnych.
Wnioski: korzystaj z pomocy sàsiedzkiej, co
poprawi bezpieczeƒstwo pracy oraz umo˝liwi
unikni´cie konfliktu zwiàzanego z brakiem
wyznaczenia w terenie granic dzia∏ek. Staraj
si´ dostosowaç termin pozyskania drewna
do przyj´tej organizacji pracy s∏u˝b nadzoru
(uzgodnij termin), przygotuj drewno do pomiaru (drewno d∏ugie pozostaw przy pniu,
drewno poci´te u∏ó˝ w stosy) i pomó˝ w jego
przeprowadzeniu. Nie ma ˝adnych przeszkód,
aby Êwiadectwo legalnoÊci pozyskania drewna
nie mog∏o byç wydane bezpoÊrednio po ocechowaniu drewna.
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