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Poradnik
dla w∏aÊcicieli lasów
Warto zadbaç o upraw´

In˝ynier nadzoru w NadleÊnictwie Rudka

Te dwa miesiàce to pora na wykonanie
zabiegów hodowlanych w najm∏odszych
lasach, uprawach i m∏odnikach, niezale˝nie
od tego czy powsta∏y z sadzenia, czy
w sposób naturalny z samosiewu. Pami´tajmy, ˝e to od prawid∏owego wykonania
zabiegów piel´gnacyjnych zale˝y jakoÊç,
odpornoÊç i zdrowotnoÊç przysz∏ego drzewostanu.
W przypadku piel´gnacji upraw niezwykle
wa˝na jest terminowoÊç wykonania prac,
które powinna poprzedziç wizyta w lesie i obserwacja, na ile zabieg jest ju˝
konieczny. Na pewno wilgotna, upalna pogoda sprzyja bujniejszemu rozwojowi roÊlin, skutkiem czego drzewka mogà zostaç
w krótkim czasie przyg∏uszone.
Na ∏àkach czerwiec to czas póênych sianokosów, a na uprawach leÊnych ostatni
moment na wykaszanie chwastów na uprawach (najlepiej kosiç je przed kwitnieniem). O ile jednak na ∏àce zale˝eç nam
b´dzie na s∏onecznej pogodzie, by wysuszyç siano, o tyle upraw´ wykaszaç mo˝na
w gorszych warunkach, np. w przerwie
sianokosów spowodowanej kiepskà aurà.
Wykaszanie wymaga nieco wprawy, gdy˝
nieumiej´tne u˝ywanie narz´dzi mo˝e doprowadziç nie tylko do uszkodzenia lub
nieopatrzonego wyci´cia sadzonek, lecz
równie˝ uszkodzenia cia∏a pos∏ugujàcego
si´ tym narz´dziem.
Na uprawach mo˝emy wykonaç tak˝e spulchnianie gleby.
W m∏odnikach wykonujemy czyszczenia
wczesne. Wi´cej na ten temat – w ramce
obok.
W tych miesiàcach w lesie milknie warkot
pilarek. W okresie letnim z regu∏y nie pozyskuje si´ drewna, m.in. z uwagi na gorsze
warunki pogodowe i jego wilgotnoÊç (wysokie temperatury powodujà szybsze zaparzenie i pogorszenie jakoÊci wype∏nionego
sokami drewna).
Wczesnym latem warto skontrolowaç stan
ogrodzeƒ upraw. Uszkodzenie kilkusetmetrowej siatki w jednym miejscu wystarczy,
by pr´dzej czy póêniej na upraw´ dosta∏y
si´ zwierz´ta, które zniweczà ogromne nak∏ady pracy.
W czerwcu i lipcu (do 31 VIII) ARiMR przyjmuje wnioski o pomoc na zalesianie gruntów
w ramach PROW.
A las nam roÊnie I

Kalendarium
Czas na las

do przeroÊni´cia przez sadzonki g∏uszàcej
okrywy zielnej (3–4 lata).
W starszych uprawach wykonujemy czyszczenia wczesne. W tym czasie wykonujemy
regulowanie sk∏adu gatunkowego poprzez
usuwanie nadmiernej iloÊci krzewów, odroÊli i nalotu niepo˝àdanych drzew lekkonasiennych (brzozy, osiki, wierzby). CzynnoÊç
tà powinno si´ wykonywaç ostro˝nie, usuwajàc tylko te osobniki, które przeszkadzajà
we wzroÊcie uprawianych gatunków.
Potrzeba regulowania stopnia i rodzaju zmieszania poszczególnych gatunków
w uprawie wynika z ró˝nego tempa wzrostu poszczególnych gatunków. Dlatego ju˝
na etapie zak∏adania uprawy powinniÊmy
tak rozmieszczaç gatunki na powierzchni,
by tworzy∏y grupy lub k´py. Takà form´
zmieszania uznaje si´ z optymalnà, gdy˝
pozwala na rozwój drzew bez wzajemnego
przyg∏uszania. Na tak za∏o˝onej uprawie
∏atwiej jest ∏agodziç przejÊcia mi´dzy k´pami
czy grupami. ¸agodzenie przejÊç polega
na usuwaniu osobników z brzegu k´py
g∏uszàcych inne osobniki rosnàce wolniej.
W uprawach, zw∏aszcza sosnowych, pojawia si´ problem przerostów, drzewek,
które wybijajà si´ ponad otoczenie i g∏uszà
sàsiadów. Osobniki te w póêniejszym wieku
zostanà rozpieraczami – zajmà du˝à powierzchni´ i wytworzà z∏e jakoÊciowo drewno. Pojedyncze przedrosty usuwamy bàdê
og∏awiamy poprzez obci´cie wierzcho∏ka.
Mo˝na tak˝e zastosowaç obràczkowanie
(usuni´cie kory wraz z ∏ykiem na pewnym
fragmencie drzewka).
Ci´cia w czyszczeniach wczesnych majà
charakter selekcji negatywnej. Prowadzi si´
je w celu poprawienia stanu sanitarnego
uprawy poprzez usuwanie drzewek chorych i wadliwych: êle ukszta∏towanych,
rozwidlonych, krzywych, opóênionych we
wzroÊcie. Nale˝y je prowadziç systematycznie, powtarzajàc w miar´ potrzeby.
u
Tadeusz Zawistowski

Kalendarium
Piel´gnacja
lasu

Czy warto wydawaç pieniàdze na piel´gnacj´ upraw leÊnych i m∏odników? Warto,
gdy˝ zabiegi piel´gnacyjne majà na celu
otrzymanie w jak najkrótszym czasie drzewostanu zdrowego, odpornego na czynniki
atmosferyczne i dostarczajàcego cennego
surowca. Zaniedbania przynoszà szkody,
których usuwanie wymaga wi´kszych nak∏adów ni˝ pozorne oszcz´dnoÊci
W zale˝noÊci od wieku upraw wyró˝niamy dwa etapy prac piel´gnacyjnych:
• piel´gnowanie upraw (w okresie od
powstania uprawy do 3–4 lat),
• czyszczenia wczesne (od 3–4 lat do
momentu osiàgni´cia zwarcia, czyli zetkni´cia si´ ze sobà koron m∏odych drzewek).
M∏ode pokolenie drzew, wymaga zwykle piel´gnacji od pierwszych lat ˝ycia.
Pierwsze zabiegi, zwane w terminologii
leÊnej piel´gnowaniem gleby, polegajà na
jej spulchnianiu w pobli˝u sadzonki za
pomocà motyki lub (narz´dzi) mechanicznych (opielacze, brona talerzowa). Zabieg
ten poprawia struktur´ gleby, zwi´ksza
zawartoÊç tlenu oraz sprzyja przesiàkaniu
wody w g∏àb, poprawiajàc warunki wzrostu.
Przy okazji niszczymy pojawiajàce si´ przy
sadzonkach chwasty.
Zwalczanie chwastów – najcz´Êciej za
pomocà wykaszarek spalinowych, kos i sierpów – wymaga wprawy. Nieumiej´tne u˝ywanie narz´dzi mo˝e doprowadziç nie tylko
do uszkodzenia sadzonek, lecz równie˝
uszkodzenia cia∏a. Wykaszanie chwastów
nale˝y wykonywaç przed samym kwitnieniem (maj, czerwiec), by nie spowodowaç
ich szybkiej regeneracji i koniecznoÊci powtórzenia zabiegu. Opóêniajàc zabieg, nie
pozwalamy zag∏uszonym sadzonkom na
wykszta∏cenie prawid∏owego przyrostu.
Kosimy pod kàtem, najni˝ej przycinajàc
chwasty rosnàce najbli˝ej sadzonki. Lejkowate zag∏´bienie wÊród roÊlinnoÊci pozwala
na unikni´cie nadmiernego nas∏onecznienia i wystawienia drzewka na dzia∏anie
wiatru. Zabiegi te nale˝y prowadziç a˝

Czerwiec i lipiec

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.
u
Piotr Skolud

Fot. RaZ

Prawo leÊne

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

Kiedy faktura VAT RR, kiedy umowa

Czy sprzeda˝ drewna przez rolnika rycza∏towego posiadajàcego las na rzecz p∏atnika
VAT (np. tartak) mo˝na dokumentowaç
fakturà VAT RR, analogicznie jak przy
sprzeda˝y innych produktów rolnych?

Czy t´ samà formà dokumentowania sprzeda˝y drewna na rzecz p∏atnika VAT mo˝e
si´ pos∏u˝yç osoba fizyczna, która posiada
wy∏àcznie grunty leÊne i prowadzi gospodark´ leÊnà (np. mieszkajàcy w mieÊcie
spadkobierca rolnika, posiadajàcy wy∏àcznie las)? Czy taka osoba mo˝e byç potraktowana jako rolnik rycza∏towy?

Sprzeda˝ drewna przez rolnika rycza∏towego
na rzecz p∏atnika VAT (np. podatnika prowadzàcego dzia∏alnoÊç gospodarczà) mo˝na
dokumentowaç fakturami VAT RR, o których
mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i us∏ug. Wynika to
z faktu, ˝e drewno jest produktem gospodarki
leÊnej, przy dostawie którego przys∏uguje
zrycza∏towany zwrot podatku od towarów
i us∏ug. Taki sposób dokumentowania sprzeda˝y drewna jest mo˝liwy pod warunkiem, ˝e
dokonujàcym dostawy jest rolnik rycza∏towy
a nabywcà podatnik podatku VAT.

Sprzeda˝ drewna – do tartaku lub sàsiadowi
– to zyski z w∏asnego lasu. Tylko jak we
w∏asnym zakresie policzyç, jakà iloÊcià Êci´tego surowca dysponujemy?
W przypadku pojedynczych sztuk nale˝y
zmierzyç d∏ugoÊç (l) i Êrednic´ w po∏owie
d∏ugoÊci (dl/2). Do obliczenia mià˝szoÊci drewna (V) pos∏u˝y prosty wzór, okreÊlany wzorem
Êrodkowego przekroju V = (∏ × dl/22)/4 × l.
O ile jednak w∏aÊciciel drewna nie b´dzie
mia∏ problemów z obliczeniem d∏ugoÊci i wyznaczeniem po∏owy d∏ugoÊci sztuki, o tyle
zwykle nie dysponuje mo˝liwoÊcià pomiaru
Êrednicy. Do tego celu s∏u˝y klupa (na fot.),
przypominajàca odpowiednio du˝à suwmiark´.
Z tego narz´dzia pomiarowego powszechnie korzystajà leÊnicy i w∏aÊciciele tartaków. Podczas pomiaru klupà nale˝y zwróciç
uwag´, by o ile to mo˝liwe przy∏o˝yç d∏u˝sze rami´ do pnia. JeÊli jego przekrój odbiega kszta∏tem od ko∏a, wykonuje si´ dwa
pomiary (najwi´kszej i najmniejszej Êrednicy), uÊredniajàc wynik. Pomiaru Êrednicy
mo˝na dokonaç w korze lub bez kory, po jej
zdj´ciu albo okorowaniu w miejsca pomiaru.
W przypadku pomiaru w korze, dokonuje si´
odpowiednich potràceƒ.
Nie posiadajàc klupy, wartoÊç Êrednicy dl/2
mo˝emy uzyskaç na podstawie znanego obwodu (L), dzielàc wynik przez liczb´ ∏,

W jaki sposób nale˝y dokumentowaç sprzeda˝ drewna odbywajàcà si´ pomi´dzy rol-

czyli dl/2=L/∏. Z pomiarem obwodu przy
pomocy mi´kkiej taÊmy lub sznurka raczej
nie b´dzie problemu.
Tartacznicy dla u∏atwienia pos∏ugujà si´
tablicami mià˝szoÊci drewna okràg∏ego. To kilkudziesi´ciostronicowa ksià˝eczka, z której
na podstawie d∏ugoÊci i Êrednicy w po∏owie
d∏ugoÊci szybko odczytuje si´ mià˝szoÊç.
Mià˝szoÊç drewna stosowego (np. poci´tych na metrowej d∏ugoÊci wa∏ków opa∏owych,
które chcemy sprzedaç sàsiadowi) obliczamy
mno˝àc przez siebie trzy wartoÊci: d∏ugoÊç,
wysokoÊç i szerokoÊç stosu. Pami´taç przy
tym nale˝y, by stos by∏ u∏o˝ony solidnie,
z zachowaniem kàtów prostych.
OczywiÊcie w ten sposób zmierzymy równie˝ powietrze pomi´dzy wa∏kami drewna
i dlatego wynik otrzymamy w metrach przestrzennych, mp. Jeden mp to zwykle 0,65 m3,
a w przypadku gatunków o cienkiej korze
(buk, Êwierk) 0,7 m3.
Ten przelicznik mo˝e si´ okazaç przydatny, gdy b´dziemy chcieli sprawdziç ceny
drewna w cenniku lokalnego nadleÊnictwa,
a tam wszystkie ceny b´dà podane za m3.
NadleÊnictwa publikujà cenniki w Internecie i udost´pniajà w swoich siedzibach, aktualizujàc je co kwarta∏. Cenniki zestawiane sà
wg symboli oznaczajàcych klasy jakoÊciowowymiarowe, które bez problemu objaÊni

duktów rolnych przez czynnego podatnika VAT
od dostawcy, który jest rolnikiem rycza∏towym.
Rolnikami rycza∏towymi, zwolnionymi od podatku od towarów i us∏ug, jest zdecydowana
wi´kszoÊç rolników. Faktur´ wystawia nie jak
zwykle sprzedajàcy, a nabywca, zatrzymujàc
dla siebie kopi´. Stawka podatku wynosi 7%.
Nabywca mo˝e preferowaç p∏atnoÊç przelewem,
a nie gotówkà, gdy˝ wówczas ma prawo odliczenia sobie podatku naliczonego, ale tylko
wtedy, gdy zap∏aci w terminie do 14 dni

nikiem rycza∏towym a osobà fizycznà
nieb´dàcà p∏atnikiem VAT?

W przypadku sprzeda˝y drewna przez rolnika rycza∏towego na rzecz osoby fizycznej nieb´dàcej podatnikiem podatku VAT
taka transakcja mo˝e byç udokumentowana
umowà sprzeda˝y, o której mowa w Kodeksie
u
cywilnym.		

ka˝dy leÊnik. Drewno w stosach do celów
opa∏owych nosi symbol S4.
Warto te˝ podkreÊliç, ˝e cena drewna
u˝ytkowego istotnie ró˝ni si´ ze wzgl´du na
jakoÊç. Wi´cej warte b´dzie drewno, którego
pieƒ jest prosty, bezs´czny, nie dotkni´ty
zgniliznà. Poprawna ocena tych cech (wad)
i klasyfikacja drewna wymaga du˝ej bieg∏oÊci. SpecjaliÊci w tym zakresie to brakarze.
W nast´pnym wydaniu napiszemy, w jaki
sposób okreÊliç mià˝szoÊç drzew stojàcych. u
Red.
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Pomiar drewna

tychpami´taç
kubików?
O Ile
czym
w lesie?

Takà samà formà dokumentowania sprzeda˝y drewna mo˝e tak˝e pos∏u˝yç si´ osoba
posiadajàca wy∏àcznie grunty leÊne, poniewa˝
w oparciu o definicje zawarte w art. 2 pkt 15,
19 i 20 ustawy o podatku VAT jest ona uznawana za rolnika rycza∏towego przy dostawie
drewna z w∏asnego lasu.

Faktura VAT RR – dokumentuje nabycie pro-

Fot. DGP

Nie ma znaczenia dla celów dokumentacyjnych,
czy nast´puje sprzeda˝ drewna pozyskanego (Êci´tego), czy sprzeda˝ drewna na pniu
(nieÊci´tego).

Sprzeda˝ drewna

W jaki sposób udokumentowaç sprzeda˝ drewna? O wyjaÊnienia zwróciliÊmy si´ do S∏awomira ¸apiƒskiego, naczelnika Urz´du Skarbowego w Wysokiem Mazowieckim.

Nadzór nad gospodarkà leÊnà
w lasach prywatnych to zadanie
starostów. Najcz´Êciej jednak starostowie zlecajà go nadleÊnictwom,
które przecie˝ zatrudniajà specjalistów. O swoich doÊwiadczeniach w tym zakresie mówià leÊnicy z okolic Bia∏egostoku.
Rola leÊnika w terenie przypomina rol´
lekarza pierwszego kontaktu – to do nadleÊnictw i leÊnictw kierowane sà wszelkie problemy 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 zainteresowanego dopiero leÊniczy.
– Odbieramy telefony z pytaniami: chc´
wyciàç, od czego mam zaczàç? Odpowiedê
zawsze zaczyna si´ od ustalenia, czy w ewidencji gruntów to jest las, czy rola – mówi Jacek
Bejm, zast´pca nadleÊniczego NadleÊnictwa
Dojlidy.

Domagajmy si´ planów

Dla leÊników, ale przede wszystkim dla samych w∏aÊcicieli, istotnym problemem jest
brak uproszczonych planów urzàdzenia lasu,
które regulujà gospodark´ w lasach prywatnych. 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 oczekiwaniami w∏aÊciciela lasu, który w mi´dzyczasie poczyni∏ ju˝ jakieÊ przygotowania. – Moim
zdaniem warto zabiegaç u starosty, by szuka∏
Êrodków na opracowywanie planów – podpowiada 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 wskazanie na konkretny rodzaj ci´ç, w∏aÊciciel po
prostu u˝ytkuje w dogodnym dla niego momencie, 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 znajomoÊç parametrów drzewostanu przyda si´ do
oszacowania wartoÊci. Plan jest te˝ du˝ym
u∏atwieniem w przypadku przeklasyfikowywania gruntu.
– Jest wreszcie niezb´dny, gdy chodzi o wykorzystanie Êrodków pomocowych na likwidacj´ 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 rozmiar jego pozyskania w prywatnych lasach?
Mówi Jan Leszkowicz, leÊniczy z NadleÊnictwa 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 gruntach prywatnego w∏aÊciciela i kupujà od
niego wyci´te drewno.
Jego koledzy zwracajà jednak uwag´, by
z rozwagà podchodziç do takich ofert. Szczególnie, jeÊli z ofertà zakupu zg∏asza si´ nieznany kontrahent. W∏aÊciciel lasu, nieobeznany
z cenami drewna, jego klasyfikacjà i metodami pomiaru, z zadowoleniem wita propozycj´, 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 sprawdziç, ˝e drewno stosowe w nadleÊnictwie
kosztuje nie 50, ale np. 150 z∏ za metr przestrzenny – 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´ kupna 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 zaÊmiecone ni˝ te w zarzàdzenie nadleÊnictw. To nie
wina ich w∏aÊcicieli, Êmieci làdujà zarówno

Fot. R. Zubkowicz

Zdaniem leÊnika

LeÊnik pierwszego kontaktu

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 importem 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 lasach làduje np. skoszona trawa (niestety w plastikowych workach...) i opró˝niana po weekendach
zawartoÊç koszy na Êmieci.
Prywatni w∏aÊciciele tak˝e próbujà takie
miejsca sprzàtaç. Ale prywatnej osobie, w której lesie regularnie làdujà odpady, w koƒcu
braknie si∏.
– Byç mo˝e ten problem nie b´dzie ju˝ tak
dotkliwy, gdy zacznie obowiàzywaç nowa ustawa 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 których mówiliÊmy mo˝na by ∏atwiej rozwiàzaç,
gdyby zabiega∏a o nie silna organizacja, a nie
pojedyncze, nawet bardzo liczne, osoby. u
Rafa∏ Zubkowicz

Porad dla w∏aÊcicieli lasów prywatnych szukaj na stronie www.laspolski.net.pl/lasyprywatne . Nast´pna cz´Êç uka˝e si´ „Lesie Polskim” nr 16/2012
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