Las rosnàcy na roli

DziÊ las porasta ∏àki i pola. Grunty nieb´dàce
lasem wykorzystywane by∏y g∏ównie do produkcji rolnej (roÊlinnej i zwierz´cej), stàd
te˝ trudno by∏o oczekiwaç, ˝e w nieodleg∏ej przysz∏oÊci obszary te stanà si´ miejscem
znaczàcej produkcji drewna. Wp∏yn´∏y na to
zarówno problemy z utrzymaniem w∏aÊciwego
stanu zagospodarowania gruntów w warunkach ograniczonej op∏acalnoÊci tradycyjnej
(niskotowarowej) produkcji rolnej, jak i brak
opodatkowania w odniesieniu do najs∏abszych
gruntów rolnych. W efekcie szacuje si´, ˝e
aktualnie w Polsce mamy ponad 300 tys. ha
gruntów rolnych pokrytych roÊlinnoÊcià drzewiastà, które w znacznej cz´Êci mog∏yby stanowiç przedmiot u˝ytkowania leÊnego. Aby
tak si´ sta∏o zainteresowani w∏aÊciciele muszà
podjàç trud i ponieÊç niema∏e koszty zwiàzane
z wprowadzeniem zmian danych obj´tych
ewidencjà gruntów i budynków. Potrzeba taka
wynika z przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.
z 2010 r. Nr 193, poz. 1287), zobowiàzujàcych
w∏aÊcicieli, w których w∏adaniu znajdujà si´
grunty i budynki lub ich cz´Êci, do zg∏aszania staroÊcie wszelkich zmian danych obj´tych
ewidencjà gruntów i budynków, w terminie
30 dni liczàc od dnia powstania tych zmian,
przy czym obowiàzek ten nie dotyczy zmian
wynikajàcych z decyzji w∏aÊciwych organów
(czyli z urz´du). W tych warunkach trudno
oczekiwaç nawa∏u ch´tnych do przeklasyfikowania posiadanych gruntów rolnych na las.
Utrzymywanie roÊlinnoÊci drzewiastej i krzewiastej (zadrzewieƒ i zakrzaczeƒ) na gruncie
rolnym pociàga za sobà okreÊlone skutki. Usunàç drzewo lub krzew z terenu nieruchomoÊci
mo˝na dopiero po otrzymaniu specjalnego
zezwolenia, wydawanego na wniosek w∏aÊciciela, przez wójta, burmistrza lub prezydenta
miasta. Przed wydaniem ewentualnej zgody na
wycink´ drzew lub krzewów odpowiedni organ
dokonuje ogl´dzin w zakresie wyst´powania gatunków chronionych w obr´bie drzew przeznaczonych do wycinki. W przypadku, gdy chcemy
usunàç drzewo z nieruchomoÊci wpisanej do
rejestru zabytków, po zgod´ na jego usuni´cie
powinniÊmy udaç si´ do wojewódzkiego konserwatora zabytków. Usuni´cie drzew lub krzewów
na obszarach obj´tych ochronà krajobrazowà
w granicach parku narodowego albo rezerwatu
przyrody wymagaç b´dzie uzyskania zgody
odpowiednio dyrektora parku narodowego albo
regionalnego dyrektora ochrony Êrodowiska.
II A las nam roÊnie

Wydanie zezwolenia mo˝e byç uzale˝nione od
przesadzenia drzew lub krzewów w miejsce
wskazane przez wydajàcego zezwolenie albo
zastàpienia ich innymi drzewami lub krzewami, w liczbie nie mniejszej ni˝ liczba usuwanych drzew lub krzewów. Wydanie zezwolenia na wniosek w∏aÊciciela nieruchomoÊci
jest odp∏atne, przy czym istnieje mo˝liwoÊç
odroczenia lub umorzenia naliczonej op∏aty.
Ustawa o ochronie przyrody czyni pewne
wyjàtki od opisanej regu∏y, jednak dotyczà one
wy∏àcznie usuwania drzew lub krzewów:
• w lasach (regulujà to zagadnienie przepisy
ustawy o lasach);
• owocowych, z wy∏àczeniem rosnàcych
na terenie nieruchomoÊci wpisanej do rejestru
zabytków oraz w granicach parku narodowego lub rezerwatu przyrody – na obszarach
nieobj´tych ochronà krajobrazowà;
• na plantacjach drzew i krzewów (w tym
plantacje choinkowe oraz zagajniki o krótkim
okresie rotacji);
• których wiek nie przekracza 10 lat (poprzednio by∏o to 5 lat);
• usuwanych na podstawie decyzji w∏aÊciwego organu w sprawach dotyczàcych ochrony
przeciwpowodziowej, bezpieczeƒstwa ruchu
drogowego, kolejowego lub lotniczego, potrzeb zwiàzanych z utrzymaniem urzàdzeƒ
melioracji wodnych szczegó∏owych.
Zatem jeÊli nie mamy do czynienia z opisanymi wyjàtkami od regu∏y, to pozostaje nam
napisanie wniosku o wydanie zezwolenia,
który w przypadku posiadacza i w∏aÊciciela
nieruchomoÊci powinien zawieraç nast´pujàce
dane: imi´, nazwisko i adres albo nazw´
i siedzib´, tytu∏ prawny w∏adania nieruchomoÊcià, nazw´ gatunku drzewa lub krzewu,
obwód pnia drzewa mierzonego na wysokoÊci
130 cm, przeznaczenia terenu, na którym
roÊnie drzewo lub krzew, przyczyn´ i termin
zamierzonego usuni´cia drzewa lub krzewu, wielkoÊç powierzchni, z której zostanà
usuni´te krzewy, rysunek lub map´ okreÊlajàcà usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic nieruchomoÊci i obiektów

budowlanych istniejàcych lub budowanych
na tej nieruchomoÊci.
Utrzymywanie naniesieƒ roÊlinnych (zadrzewieƒ i zakrzaczeƒ) w obr´bie gruntów rolnych
stanowi tak˝e przedmiot regulacji wydawanym
przez Uni´ Europejskà, które odnoszà si´
zarówno do gruntów rolnych uprawianych
(obj´tych p∏atnoÊciami), jak i gruntów gdzie
gospodarowania rolnego zaniechano (cytat
z Rozporzàdzenia Rady (WE) NR 73/2009:
„Paƒstwa Cz∏onkowskie zapewniajà, ˝e wszystkie grunty rolne, a w szczególnoÊci grunty,
które nie sà ju˝ wykorzystywane do celów
produkcyjnych, sà utrzymywane w dobrej kulturze rolnej zgodnej z ochronà Êrodowiska”).
M.in. w ramach przeciwdzia∏ania wkraczaniu
niepo˝àdanej roÊlinnoÊci przyj´to, ˝e grunty
rolne obj´te systemem dop∏at nie sà poroÊni´te
drzewami lub krzewami za wyjàtkiem drzew
i krzewów;
1) nie podlegajàcych wyci´ciu, zgodnie z przepisami o ochronie przyrody,
2) majàcych znaczenie dla ochrony wód i gleb,
3) nie wp∏ywajàcych na prowadzonà na TUZ
i sk∏onach produkcj´ roÊlinnà.
Ustalono tak˝e, ˝e:
1) plantacje upraw trwa∏ych (sady, jagodniki, szkó∏ki, chmielniki, winnice itp.) sà utrzymane w stanie niezachwaszczonym,
2) plantacje energetyczne „zagajniki o krótkiej
rotacji” sà prowadzone w odpowiedni sposób. Za zagajniki o krótkim okresie rotacji uznaje si´ drzewostany o krótkim okresie wegetacji, o cyklu przer´bowym 20 lat
lub krótszym, ich zbiór nast´puje nie rzadziej ni˝ co szeÊç lat – wierzba i topola, oraz
osiem lat – brzoza,
3) plantacje energetyczne utrzymane powinny
byç w nast´pujàcy sposób:
• od granicy sàsiedniej dzia∏ki, na której sà
prowadzone uprawy innych plantacji energetycznych lub leÊnych powinien byç zachowany
odst´p 1,5 metra;
• od granicy gruntów rolnych 3 metry;
• sà niezachwaszczone.
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Prawo leÊne

KiedyÊ w Polsce wszystko by∏o
jasne – po drewno chodzi∏o si´
do w∏asnego lasu lub kupowa∏o
u miejscowego leÊniczego.

