W∏aÊciciel ma wp∏yw na plan
rolniczo figurujàce w ewidencji gruntów jako
las (skrót Ls) lub odwrotnie – lasy figurujàce jako u˝ytki rolnicze? W∏aÊcicielom lasów
warto podpowiedzieç o mo˝liwoÊci z∏o˝enia
wniosku do starosty o zmian´ kategorii u˝ytkowania z Ls na faktyczny rodzaj u˝ytkowania.
Bardzo wa˝na dla w∏aÊciciela b´dzie wielkoÊç dopuszczonej planem wycinki. W przypadku wyr´bu wi´kszego od planowanego
trzeba póêniej wyst´powaç o wydanie decyzji
administracyjnej.
Pilnujmy te˝, by podczas przekazywania
UPUL do opiniowania wykonawca przed∏o˝y∏ s∏owniczek, w którym objaÊni wszystkie
symbole i poj´cia oraz przedstawi opis realizacji podstawowych zadaƒ. Czytelne dla
leÊnika, nie muszà byç wcale jasne dla rolnika,
w∏aÊciciela lasu.
O tym, jak b´dzie przebiegaç opracowanie
i opiniowanie UPUL, poniekàd zdecyduje
starosta, formu∏ujàc wymagania wobec wykonawcy planu, który staje do przetargu. SIWZ

na wysokoÊç
OSposób
czym pami´taç
w lesie?

Zast´pca nadleÊniczego NadleÊnictwa Dojlidy

spodnie z wkładkà
OBezpieczne
czym pami´taç
w lesie?

Praca pilarkà spalinowà mo˝e byç przyczynà powa˝nych
urazów – ∏aƒcuch na prowadnicy p´dzi z pr´dkoÊcià ok.
20 m/sek.! Aby zminimalizowaç prawdopodobieƒstwo
powa˝nego wypadku, ka˝dy szanujàcy swoje zdrowie pilarz
pracuje w specjalnych spodniach, które, dzi´ki wyposa˝eniu w specjalnà wk∏adk´, zatrzymujà ∏aƒcuch tnàcy
pilarki spalinowej w przypadku przeci´cia nogawki. Wk∏adka sk∏ada si´ z wielkiej liczby wytrzyma∏ych w∏ókien,
które wplàtujà si´ w ∏aƒcuch pilarki (jeÊli dojdzie do
kontaktu ze spodniami), skutecznie go hamujàc. W niektórych modelach istnieje mo˝liwoÊç wymieniania zu˝ytej
wk∏adki. Spodnie nie sà tanie – cena zaczyna si´ od
ok. 170 z∏. Ale zdrowie jest jeszcze cenniejsze.
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Pracuj bezpiecznie – elastyczne w∏ókna spodni dla pilarza zatrzymujà rozp´dzony ∏aƒcuch.
Noga pozostaje ca∏a

Przyda si´ w lesie

Pomiar drewna

Aby zmierzyç wysokoÊç stojàcego drzewa,
co jest konieczne, aby poznaç jego mià˝szoÊç, nie potrzeba specjalistycznych urzàdzeƒ, wystarczy prosty przyrzàd porównawczy,
w∏asnor´cznie skonstruowany. Pomiar wykonuje si´ poprzez zaznaczenie na pniu
drzewa znanej wysokoÊci (np. 2 metry).
Nast´pnie nale˝y si´ oddaliç od drzewa tak,
by nasze „urzàdzenie” (blaszka, patyk, o∏ówek), trzymane na odleg∏oÊç w pe∏ni
50
wyciàgni´tej r´ki pokry∏o
si´ z odcinkiem, który wyznaczyliÊ40
my na drzewie. Nast´pnie, przesuwajàc nasz przyrzàd ku wierzcho∏kowi, pami´tamy ile razy
30
musieliÊmy go „od∏o˝yç”. Ta
liczba, pomno˝ona przez po20
czàtkowo ustalonà wysokoÊç
(2 metry) daje nam przybli˝onà
10
wysokoÊç drzewa.
Aby zwi´kszyç do0
k∏adnoÊç pomiaru, mo˝emy nasz
przyrzàd zaopatrzyç
w dodatkowà skal´, dzielàc jego d∏ugoÊç pomiarowà np. na 5 lub 10 równych
cz´Êci. Ka˝da z nich odpowiadaç b´dzie 1/5
lub 1/10 odcinka wyznaczonego na pniu (w naszym przypadku 40 lub 20 cm).
u
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niejednokrotnie okreÊla warunki, jakie musi
spe∏niç wykonawca w celu poinformowania
w∏aÊcicieli o rozpocz´ciu prac nad uproszczonym planem (przewa˝nie powiadamia si´
so∏tysów). Warunkiem do spe∏nienia powinna
byç te˝ wspó∏praca wykonawcy z nadleÊnictwem, które realizuje nadzór nad lasami prywatnymi. Istotna jest te˝ komunikacja z leÊniczym
osobiÊcie odpowiedzialnym za nadzór. Wa˝ne
jest w tym wypadku uzgodnienie wszystkich
zalesieƒ, odnowieƒ i zr´bów.
Kolejnym elementem do uwzgl´dniania
w specyfikacji jest zobligowanie wykonawcy
UPUL do sporzàdzenia zestawienia dotyczàcego zmiany kategorii u˝ytkowania gruntów
na Ls. Wykaz taki mo˝e w przysz∏oÊci pos∏u˝yç do przeklasyfikowania wskazanych gruntów.
Aktualizacja taka na pewno jest bardzo wa˝na
dla w∏aÊcicieli i nale˝y to wnikliwie sprawdziç podczas wy∏o˝enia planu w gminie. u
Jacek Bejm

Plan urzàdzenia

Elementem procedury ustanowienia uproszczonego plan urzàdzenia lasu (UPUL) jest
60-dniowy okres publicznego wy∏o˝enia jego
projektu. Plan jest wówczas dost´pny w urz´dzie gminy. To bardzo wa˝ny moment – przez
30 dni od daty wy∏o˝enia w∏aÊciciele lasów
mogà sk∏adaç swoje uwagi.
W∏aÊciciele lasów nie zawsze orientujà si´,
czym jest UPUL, jakie zawiera zapisy i jakie
mogà byç ich nast´pstwa. W takiej sytuacji godnym polecenia rozwiàzaniem podczas
opiniowania jest zorganizowanie otwartego
spotkania, na którym omawiane sà problemy
wynik∏e w trakcie prac. To czas, kiedy mo˝na
dokonaç uzgodnieƒ oraz po spotkaniu – wyjaÊniç kontrowersje na gruncie.
Na takim spotkaniu na pewno warto oczekiwaç objaÊnienia, co to sà halizny (u˝ytki leÊne
pozbawione drzewostanu pow. 5 lat) i p∏azowiny (powierzchnie o bardzo niskim zadrzewieniu) – w∏aÊciciele lasów b´dà zobligowani
je odnowiç. Czy istniejà grunty u˝ytkowane

