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Rola leÊnika w terenie przypomina rol´  
lekarza pierwszego kontaktu – to do nadleÊ-
nictw i leÊnictw kierowane sà wszelkie proble-
my dotyczàce lasu i drzew. To swoisty dowód 
zaufania, choç nadleÊnictwo to nie zawsze 
w∏aÊciwy adres. Jako przyk∏ad bia∏ostoccy 
leÊnicy podajà wycink´ drzew na gruntach 
nieleÊnych (szerzej o tym problemie na s. II). 
Za t´ kwesti´ odpowiedzialne sà urz´dy gmin 
i miast, ale tam nierzadko kieruje zaintereso-
wanego dopiero leÊniczy.

– Odbieramy telefony z pytaniami: chc´ 
wyciàç, od czego mam zaczàç? Odpowiedê 
zawsze zaczyna si´ od ustalenia, czy w ewiden- 
cji gruntów to jest las, czy rola – mówi Jacek 
Bejm, zast´pca nadleÊniczego NadleÊnictwa  
Dojlidy.

Domagajmy si´ planów
Dla leÊników, ale przede wszystkim dla sa- 
mych w∏aÊcicieli, istotnym problemem jest  
brak uproszczonych planów urzàdzenia lasu, 
które regulujà gospodark´ w lasach prywat-
nych. Niestety to doÊç powszechna sytuacja. 
– W takim uk∏adzie w∏aÊciciel ma wi´kszy 
problem z u˝ytkowaniem. Musi wnioskowaç 
do starosty o zgod´ na wycink´ i zale˝nie 
od treÊci porozumienia z nadleÊnictwem to 
starosta lub my wydajemy decyzj´ – mówi 
Jacek Bejm.

Gdy brak jest planu, wydanie decyzji trwa, 
a jej treÊç wcale nie musi byç zgodna z oczeki-
waniami w∏aÊciciela lasu, który w mi´dzycza- 
sie poczyni∏ ju˝ jakieÊ przygotowania. – Moim 
zdaniem warto zabiegaç u starosty, by szuka∏ 
Êrodków na opracowywanie planów – podpo-
wiada Stanis∏aw Ku∏ak, naczelnik w RDLP. 
– Gdy jest plan, w∏aÊciciel lasu po prostu 
wie na czym stoi, ma okreÊlony rozmiar ci´ç 
w dziesi´cioleciu.

Majàc do dyspozycji plan, a w nim wskaza- 
nie na konkretny rodzaj ci´ç, w∏aÊciciel po 
prostu u˝ytkuje w dogodnym dla niego mo-
mencie, starajàc si´ nie przekraczaç ustalonego 
limitu, i legalizuje drewno (cechowanie przez 
leÊnika). Plan jest szczególnie przydatny, gdy 
mamy wi´kszy area∏, a drewno jest potrzebne 
w gospodarstwie w niewielkich iloÊciach co 

roku. Po co wówczas ka˝dorazowo wyst´powaç 
o decyzj´? Rola planu b´dzie istotna, kiedy  
las ma zostaç sprzedany, bo wówczas znajo- 
moÊç parametrów drzewostanu przyda si´ do 
oszacowania wartoÊci. Plan jest te˝ du˝ym 
u∏atwieniem w przypadku przeklasyfikowywa-
nia gruntu.

– Jest wreszcie niezb´dny, gdy chodzi o wy-
korzystanie Êrodków pomocowych na likwi-
dacj´ skutków kl´sk ˝ywio∏owych w lasach. 
Z niema∏ych Êrodków, za które mo˝na m.in. 
odnowiç drzewostan, naprawiç drogi mogà 
skorzystaç tylko te osoby, które majà lasy obj´te 
planowaniem urzàdzeniowym – zwraca uwag´ 
Jaros∏aw åwik pracujàcy w bia∏ostockiej RDLP.

Sprzedaç i nie daç si´ oszukaç
Czy wysokie ceny drewna wp∏ywajà na roz- 
miar jego pozyskania w prywatnych lasach? 
Mówi Jan Leszkowicz, leÊniczy z NadleÊnic-
twa Knyszyn: – Na moim terenie obserwuj´, 
˝e z roku na rok coraz bardziej aktywne 
stajà si´ zak∏ady us∏ug leÊnych pracujàce 
w naszym nadleÊnictwie, które realizujà te˝ 
zabiegi gospodarcze, np. trzebie˝, na grun-
tach prywatnego w∏aÊciciela i kupujà od  
niego wyci´te drewno.

Jego koledzy zwracajà jednak uwag´, by 
z rozwagà podchodziç do takich ofert. Szcze-
gólnie, jeÊli z ofertà zakupu zg∏asza si´ niezna-
ny kontrahent. W∏aÊciciel lasu, nieobeznany 
z cenami drewna, jego klasyfikacjà i meto- 
dami pomiaru, z zadowoleniem wita propozy-
cj´, która zdejmuje zeƒ ca∏y ci´˝ar organizacji 
prac i sprzeda˝y. Jednak ta nie zawsze jest tak 
intratna, jakby si´ mog∏o na pierwszy rzut 
oka wydawaç.

– Nic nie stoi na przeszkodzie, aby zasi´-
gnàç rady leÊniczego lub choçby samemu spraw- 
dziç, ˝e drewno stosowe w nadleÊnictwie  
kosztuje nie 50, ale np. 150 z∏ za metr prze-
strzenny – podpowiada Piotr Jarek, leÊniczy 
w Sidrze pod Sokó∏kà.

– Na poczàtek warto te˝ pomyÊleç o umowie 
z kupujàcym – przestrzega Jaros∏aw åwik.

Podobnie warto skorzystaç z podpowiedzi 
leÊnika, gdy w∏aÊciciel lasu otrzyma ofert´ kup- 
na ca∏oÊci wraz z gruntem. W Polsce nie ma 
praktycznie rynku nieruchomoÊci leÊnych, a las 
to prócz samego gruntu zbyt wiele sk∏adowych, 
by w prosty sposób porównaç wartoÊç.

Si∏a w organizacji
Wszyscy leÊnicy zgodnie potwierdzajà, ˝e  
prywatne lasy sà – niestety – bardziej zaÊmie-
cone ni˝ te w zarzàdzenie nadleÊnictw. To nie 
wina ich w∏aÊcicieli, Êmieci làdujà zarówno 

w lasach prywatnych i paƒstwowych, przy 
czym nadleÊnictwa jednak regularnie uprzàtajà 
swoje lasy. 

– Ludzie wyrzucajà Êmieci do lasu, bo tak 
robili od dawna. Tyle jednak, ˝e kiedyÊ to nie 
by∏y materia∏y, które nie rozk∏ada∏y si´ przez 
setki lat – zwraca uwag´ Piotr Jarek. W jego 
okolicy ogromne iloÊci Êmieci pozostawiajà 
osoby trudniàce si´ „indywidualnym impor- 
tem towarów” na Bia∏oruÊ. Niepotrzebne  
opakowania zaÊcie∏ajà wprost lasy po drodze  
do przejÊcia granicznego w Kuênicy.

W okolicach podbia∏ostockich problemem 
jest napierajàca na las zabudowa. A tam, gdzie 
wznoszà si´ osiedla domów rekreacyjnych w la- 
sach làduje np. skoszona trawa (niestety w plasti-
kowych workach...) i opró˝niana po weekendach 
zawartoÊç koszy na Êmieci.

Prywatni w∏aÊciciele tak˝e próbujà takie  
miejsca sprzàtaç. Ale prywatnej osobie, w któ-
rej lesie regularnie làdujà odpady, w koƒcu 
braknie si∏.

– Byç mo˝e ten problem nie b´dzie ju˝ tak 
dotkliwy, gdy zacznie obowiàzywaç nowa usta- 
wa Êmieciowa? – zastanawia si´ Jacek Bejm.

– Warto te˝, by w∏aÊciciele lasów myÊleli 
o zrzeszaniu si´ – Stanis∏aw Ku∏ak, który 
proponuje takie rozwiàzanie jest te˝ Êwiadom 
jego ograniczeƒ. – Wi´kszoÊç problemów, o któ-
rych mówiliÊmy mo˝na by ∏atwiej rozwiàzaç, 
gdyby zabiega∏a o nie silna organizacja, a nie 
pojedyncze, nawet bardzo liczne, osoby. u

Rafa∏ Zubkowicz

Nadzór nad gospodarkà leÊnà  
w lasach prywatnych to zadanie 
starostów. Najcz´Êciej jednak sta- 
rostowie zlecajà go nadleÊnictwom, 
które przecie˝ zatrudniajà spe- 
cjalistów. O swoich doÊwiadcze-
niach w tym zakresie mówià leÊ-
nicy z okolic Bia∏egostoku.
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