Konstytucja oraz ustawy gwarantujà w∏aÊcicielom lasów niepaƒstwowych swobod´ gospodarowania.
Ale nie wg zasady „wolnoç Tomku
w swoim domku”.
Granicami swobody gospodarowania we w∏asnym lesie jest wype∏nianie okreÊlonych ustawowych zobowiàzaƒ dotyczàcych powszechnej
ochrony, trwa∏ego utrzymywania i zapewnienia
ciàg∏oÊci u˝ytkowania lasów. W∏aÊciciel lasu
powinien tak˝e w∏aÊciwie i terminowo realizowaç ustalone zadania gospodarki leÊnej.
Takie gospodarowanie nie wymaga uzyskiwania odr´bnych zezwoleƒ i decyzji. Kontakt
w∏aÊciciela lasu z leÊnikiem, reprezentujàcym
organ nadzoru nad gospodarkà leÊnà, mo˝e
si´ wówczas ograniczaç do cechowania pozyskanego drewna i pobrania Êwiadectwa
legalnoÊci pozyskania.

Uproszczony plan i inwentaryzacja

W ustawie o lasach stwierdzono, ˝e gospodarka leÊna w lasach niepaƒstwowych
prowadzona jest w oparciu o uproszczone
plany urzàdzenia lasu (UPUL), natomiast
tam, gdzie nie sporzàdza si´ takich planów
(lasy rozdrobnione o powierzchni do 10 ha)
– zgodnie z decyzjami starosty wydanymi na
podstawie inwentaryzacji stanu lasu. UPUL
i inwentaryzacj´ sporzàdza si´ na okres 10 lat.
W przypadku lasów niepaƒstwowych nale˝àcych do osób fizycznych i wspólnot, UPUL
sporzàdzany jest na koszt i zlecenie starosty.
Sporzàdzanie INW dla lasów rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha zawsze zleca
starosta. Wybór wykonawcy prac wymaga
przeprowadzenia zamówienia publicznego.

Za plan p∏aci starostwa

Podstaw´ prawnà UPUL i INW stanowi ustawa z 28 wrzeÊnia 1991 r. o lasach, natomiast
szczegó∏owe warunki i tryb sporzàdzania
tych dokumentów okreÊlajà przepisy rozporzàdzenia ministra Êrodowiska z 2005 r.
w sprawie szczegó∏owych warunków i trybu
sporzàdzania planu urzàdzenia lasu, uproszczonego planu urzàdzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu.
Wykonawca przy sporzàdzaniu UPUL i INW
uwzgl´dnia wymogi hodowli, ochrony, urzàdzania, ochrony przeciwpo˝arowej i u˝ytkowania lasu, wymogi ochrony przyrody
i krajobrazu oraz ochrony ró˝norodnoÊci
biologicznej, potrzeby obronnoÊci i bezpieczeƒstwa paƒstwa, zasady prowadzenia
gospodarki leÊnej w lasach ochronnych, istniejàcy i planowany w aktach prawa miejscowego sposób zagospodarowania lasu i jego

otoczenia oraz potrzeby racjonalnego kszta∏towania i ochrony zasobów wodnych. Tym
samym dla jakoÊci opracowania decydujàce
znaczenie majà prace terenowe, które powinny byç poprzedzone powiadomieniem
– w sposób miejscowo przyj´ty, w∏aÊcicieli
lasów o przystàpieniu do realizacji prac
urzàdzeniowych, wraz z podaniem sposobu
kontaktowania si´ z wykonawcà.

Z czego sk∏ada si´ UPUL?

1) skrócony opis lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia, zawierajàcy informacj´
o powierzchni poszczególnych drzewostanów, gruntów przejÊciowo pozbawionych roÊlinnoÊci leÊnej, gruntów przeznaczonych do
zalesienia wynikajàcej z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, gatunku
drzewa dominujàcego w drzewostanie z okreÊleniem jego wieku i bonitacji, mià˝szoÊci i zadrzewieniu ca∏ego drzewostanu, siedliskowym
typie lasu, gospodarczym typie drzewostanu
(teraz typie drzewostanu) oraz zestawienie
powierzchni lasów ochronnych,
2) ogólny opis drzewostanów wraz z zestawieniem powierzchni gruntów i mià˝szoÊci
drzewostanu wg gatunków g∏ównych i ich
wieku,
3) rejestr zawierajàcy zestawienie powierzchni
lasów wg gatunków g∏ównych oraz ich wieku
i zadania z zakresu gospodarki leÊnej (wszystkie traktowane sà jako obligatoryjne),
4) kopia lub wyrys mapy ewidencyjnej gruntów z oznaczeniem dzia∏ek uj´tych w sporzàdzanym UPUL.

Co znajdziemy w UPUL?

Rejestr, o którym mowa w pkt. 3, sporzàdzany jest wg w∏aÊcicieli dla ka˝dej dzia∏ki
gruntu nale˝àcej do danej osoby, z okreÊleniem maksymalnej iloÊci drewna przewidzianego do pozyskania w okresie obowiàzywania
UPUL. Ta wielkoÊç to tzw. „etat ci´ç”.
Znajdziemy tam tak˝e wskazania dotyczàce:
a) ponownego wprowadzenia roÊlinnoÊci leÊnej (upraw leÊnych) w lasach,
b) zalesienia gruntów,
c) przebudowy drzewostanu,
d) piel´gnowania lasu,
e) ochrony lasu, w tym ochrony przeciwpo˝arowej,
f) ochrony gleb i wód.
Wskazania oznaczane sà symbolami, których wyjaÊnienia mo˝na szukaç w innych
cz´Êciach UPUL.

Z czego wynika etat?

Etat ci´ç ustala si´ w trakcie prac urzàdzeniowych. To iloÊci drewna przewidziane do
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Dokumenty gospodarki leÊnej w lasach niepaƒstwowych (I)

Wiek r´bnoÊci dla brzozy wg UPUL to 60 lat.
W Lasach Paƒstwowych to ok. 80 lat

pozyskania w drzewostanach przeznaczonych
do u˝ytkowania r´bnego oraz przedr´bnego.
Konkretne wielkoÊci liczbowe, czyli m.in.
liczba metrów szeÊciennych, jakà mo˝e wyciàç
poszczególny w∏aÊciciel, ustalane sà z zachowaniem obowiàzujàcych regu∏ i warunków u˝ytkowania lasu. Uwzgl´dniajà one cele i warunki
gospodarki leÊnej, sposoby ich realizacji ustalane osobno dla ka˝dego drzewostanu i urzàdzanego lasu oraz:
1) w przypadku u˝ytkowania r´bnego:
a) minimalnego wieku r´bnoÊci poszczególnych gatunków drzew w drzewostanach
zapewniajàcego osiàgni´cie celów gospodarki leÊnej (ten wiek jest zwykle ni˝szy ni˝
w Lasach Paƒstwowych)
– 120 lat dla d´bu, jesionu, wiàzu,
– 100 lat dla buka, jod∏y,
– 80 lat dla sosny, Êwierka, modrzewia, daglezji,
klonu,
– 60 lat dla brzozy, grabu, olchy czarnej,
– 40 lat dla osiki,
– 30 lat dla topoli, olchy szarej.
b) potrzeb w zakresie przebudowy drzewostanów niezapewniajàcych osiàgni´cia celów
gospodarki leÊnej (do przebudowy, np. zbyt
lukowatych, o niew∏aÊciwym sk∏adzie gatunkowym), w tym przypadku nie uwzgl´dnia si´
minimalnego wieku wyr´bu,
c) istnienia lasów ochronnych oraz ustanowionych form ochrony przyrody,
d) nast´pstwa ci´ç kolejnych drzewostanów,
2) w przypadku u˝ytkowania przedr´bnego:
potrzeb piel´gnacyjnych oraz stanu sanitarnego lasu, przy czym za∏o˝ono, ˝e etat ci´ç
w tym przypadku nie przekroczy 20% mià˝szoÊci drzewostanu wskazanej w sporzàdzanym UPUL.
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