Trafiç do w∏asnego lasu
to wartoÊç nie tylko drewna w lesie, ale nawet
samego lasu.
Aby nie zostaç zmuszonym do za∏atwiania
sàsiedzkiego nieporozumienia w tak kosztowny sposób, lepiej zawczasu wznowiç granice.
Wznowienie znaków granicznych wykonuje
si´ wtedy, gdy granice nieruchomoÊci zosta∏y
ju˝ wczeÊniej ustalone wed∏ug stanu prawnego, ale punkty graniczne zosta∏y przesuni´te,
uszkodzone lub zniszczone i istniejà dokumenty pozwalajàce na ustalenie ich pierwotnego
po∏o˝enia. Przeprowadzenie w takim przypadku ca∏ego toku post´powania rozgraniczeniowego jest bezcelowe – bo linia graniczna
zosta∏a ju˝ wczeÊniej ustalona i zaakceptowana
przez zainteresowane strony, a brak jest jedynie
punktów granicznych na gruncie.
Wznowienia dokonuje, na zlecenie zainteresowanych, geodeta uprawniony. O czynnoÊciach wznowienia znaków granicznych zawiadamia w∏aÊcicieli dzia∏ek przyleg∏ych, a po
okazaniu wznowionych znaków granicznych
sporzàdza protokó∏. Je˝eli jednak wyniknie
spór co do po∏o˝enia znaków, strony mogà
wystàpiç do sàdu o rozstrzygni´cie sprawy.
Koszt wznowienia to sprawa indywidualna,
zale˝ny m.in. od konfiguracji terenu, dost´pnoÊci punktów osnowy geodezyjnej. Na Podlasiu
nale˝y si´ liczyç z wydatkiem ok. 250–300 z∏
za punkt, choç gdy zlecenie obejmuje wi´kszà

liczb´ sàsiadujàcych dzia∏ek, stawka mo˝e
podlegaç negocjacji.
Niestety – w lesie sama znajomoÊç po∏o˝enia
znaków granicznych nie zawsze wystarczy.
Wchodzàc mi´dzy drzewa, szybko gubimy lini´
prostà. W takim wypadku geodeci wyznaczajà
w terenie kierunek linii granicznej, a pilarze
mogà przeciàç wizur´. To jednak dodatkowy
koszt, zale˝ny przede wszystkim od d∏ugoÊci
granicy. Dlatego w∏aÊciciele lasów czasem
decydujà si´ na przecink´ tylko wzd∏u˝ jednego z boków, uznajàc, ˝e drugà granic´
uda si´ im przeciàç samodzielnie. Tej czynnoÊci nie warto jednak przeprowadzaç samodzielnie na w∏asnà r´k´, choçby dlatego, ˝e
dzia∏ka nie zawsze ma kszta∏t prostokàta,
a w lesie ∏atwo jest si´ pogubiç.
Wydajàc niema∏e pieniàdze na us∏ug´, warto
utrwaliç efekty pracy geodety: namalowaç
opaski na drzewach rosnàcych wzd∏u˝ wizury (zeskrobujàc nieco kor´, a wówczas
farba utrzyma si´ d∏u˝ej), poprosiç geodet´
o przetycznie granicy dzia∏ki i zamarkowanie
jej np. drewnianymi palikami. W utrwalonych
przez geodet´ punktach mo˝na sporzàdziç tzw.
kopce, które pozwolà na odnalezienie w przysz∏oÊci zastabilizowane punkty graniczne. u
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Geodeta radzi

Jednym z podstawowych problemów niewielkich dzia∏ek leÊnych sà nieczytelne granice.
Trudno jakkolwiek gospodarowaç, kiedy nie
wiadomo, czy jest si´ na swoim.
O ile mi´dzy sàsiadami w lesie nie zaistnia∏
spór, nie ma potrzeby wdawaç si´ w kosztownà i d∏ugotrwa∏à procedur´ rozgraniczenia
nieruchomoÊci. Rozgraniczenie to czynnoÊç
prawna majàca na celu ustalenie przebiegu granic nieruchomoÊci, w przypadku gdy
istnieje spór co do po∏o˝enia punktów granicznych. Postanowienie o wszcz´ciu post´powania rozgraniczeniowego, upowa˝nienie
dla geodety oraz decyzj´ w sprawie rozgraniczenia nieruchomoÊci wydaje wójt. I to on,
w razie nie rozstrzygni´cia sprawy przez geodet´ w post´powaniu administracyjnym, musi
skierowaç spraw´ do sàdu. W∏aÊciciel lasu
mo˝e zleciç takie zadanie geodecie, który
dokona wszelkich czynnoÊci formalno-prawnych, m.in. wezwie sàsiadów do stawienia si´
na gruncie w celu ustalenia granic, odszuka
w terenie wszelkie znaki i Êlady graniczne
oraz sporzàdzi dokumentacj´ z tych czynnoÊci (m.in. protokó∏ graniczny, akt ugody, szkic graniczny). Koszt rozgraniczenia
ca∏ej nieruchomoÊci (dzia∏ki sk∏adajàcej si´
z 4 linii granicznych) to nawet do 5000 z∏,
zale˝nie od tego, jak skomplikowana jest
sprawa. Widaç wi´c, ˝e nierzadko przekracza
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do sadzenia
OKostur
czym pami´taç
wk∏adamy sadzonk´ – wystarczy solidnie
go wbiç i ruszyç w przód i w ty∏, by
przygotowaç miejsce na przysz∏e drzewo.
Gdy zalesiamy niewielki obszar, mo˝emy
spróbowaç kostur po˝yczyç w nadleÊnictwie czy u sàsiada prowadzàcego us∏ugi na
rzecz nadleÊnictwa (zul). Jednak w trakcie

kampanii zalesieniowej sprawa mo˝e nie
byç prosta. Wtedy pozostaje kupno w specjalistycznych sklepach (w jednej z firm od
70 z∏) lub wykonanie go samemu.
Orientacyjne wymiary: d∏ugoÊç ca∏kowita
– 100 cm; szerokoÊç klina (szpicy): góra – 9 cm,
dó∏ – 7 cm; d∏ugoÊç klina – 40 cm.
u

Przyda si´ w lesie

Sadzàc jednoletnie sosny z odkrytym systemem korzeniowym, posi∏kowaç mo˝emy si´
narz´dziem bardzo prostym, acz niezwykle
pomocnym – kosturem. Przypomina z wyglàdu klin z doprawionym uchwytem (i ew.
stopkà). Dzi´ki takiej budowie i solidnej
wadze u∏atwia przygotowanie jamki, w którà
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