Zwolnienie czy umorzenie?

Tu znajdziesz dotychczasowe odcinki
„Poradnika”:
www.laspolski.net.pl/lasyprywatne

Ogranicznik to ten element ∏aƒcucha, dzi´ki
któremu zag∏´bia si´ on w drewnie na
optymalnà g∏´bokoÊç. Zu˝ywanie si´ z´bów
tnàcych powoduje ich obni˝anie si´ wzgl´dem
ograniczników. Dlatego mniej wi´cej co
trzy ostrzenia ∏aƒcucha trzeba te˝ obni˝yç
ograniczniki. Wg firmy Oregon, najpopularniejszego producenta ∏aƒcuchów, ogranicznik
powinien byç ni˝szy wzgl´dem kraw´dzi
tnàcej z´ba o 0,75 mm (drewno mi´kkie,
np. sosna, topola) lub 0,63 mm (gdy tniemy
drewno twarde, np. dàb, grab). Gdy tniemy
twarde, zmarzni´te drewno wartoÊç tzw. „szczeliny
wr´bowej” mo˝e byç jeszcze ni˝sza. Jak odmierzyç
takà wysokoÊç? Najlepiej z u˝yciem specjalnego
szablonu. To odpowiedniej gruboÊci blaszka
zak∏adana na ∏aƒcuch. T´ cz´Êç ogranicznika,
która wystaje ponad nià, spi∏owujemy p∏askim
pilnikiem. Szablon dobieramy do podzia∏ki
∏aƒcucha. Spotkamy takie, które majà angielskie oznaczenie „hard” (drewno twarde)
i „soft” (drewno mi´kkie) lub liczbowà
wartoÊç szczeliny wr´bowej. Cena ok. 10 z∏.

Przyda si´ w lesie

Stanowisko ds. wymiaru podatków i op∏at, UG Mielnik

Podatek leÊny

Podatek, który p∏aci w∏aÊciciel lasu, charakteryzuje specjalna ustawa
o podatku leÊnym (2002). Ustawa nie przewiduje sytuacji, w których
indywidualnie w∏aÊciciele lasów, ze wzgl´du na cechy osobiste, mogliby
zostaç zwolnieni z p∏acenia podatku (tzw. zwolnienie podmiotowe). Wyposa˝a
natomiast rad´ gminy w mo˝liwoÊç uchwalania zwolnieƒ przedmiotowych z podatku leÊnego, z uwzgl´dnieniem przepisów o pomocy publicznej.Takie zwolnienie obejmuje teren ca∏ej gminy np. dotkni´tej kl´skà
˝ywio∏owà (huragan).
Wójt gminy, organ w∏aÊciwy w sprawie podatku leÊnego, mo˝e natomiast na wniosek podatnika zdecydowaç o indywidualnym umorzeniu lub
odroczeniu zobowiàzania. Przes∏ankà do wydania stosownej decyzji b´dzie
tzw. wa˝ny interes podatnika lub interes publiczny. Taka okolicznoÊç to
ogólnie trudna sytuacja materialna spowodowana zdarzeniem losowym
lub innym zdarzeniem, którego podatnik nie móg∏ przewidzieç lub jemu
zapobiec. Mo˝e to byç tak˝e zdarzenie losowe – jak wspominany huragan
– które dotkn´∏o lasy indywidualnego w∏aÊciciela. Ocena takiej sytuacji
i decyzja pozostaje w gestii wójta.
Informacja nie stanowi urz´dowej interpretacji, jest informacjà autora. u
Aneta Kasperuk

Szablon do ograniczników

GPS
pomo˝e znaleêç granice?
OCzy
czym
pami´taç
w lesie?

Dok∏adnoÊç, jakà mo˝na uzyskaç przy pomocy popularnych odbiorników klasy turystycznej (koszt zakupu rz´du kilkuset, kilku
tysi´cy z∏otych) wynosi ok. 5–15 m. Jeszcze
mniejsza jest w przypadku odbiorników samochodowych. W terenie leÊnym dok∏adnoÊç
dodatkowo spada, a to z uwagi na przeszkod´
w propagacji sygna∏u, jakà stanowià korony drzew.
Takie parametry umo˝liwiajà co prawda
zapisanie w pami´ci odbiornika punktu w granicach dzia∏ki leÊnej, ale mo˝e on s∏u˝yç co
najwy˝ej orientacji, jak dotrzeç do w∏asnego
lasu (z czym w∏aÊciciel na ogó∏ akurat nie
ma problemu). Jednak pos∏ugiwanie si´ popularnym GPS-em jako narz´dziem, które
pozwala mieç pewnoÊç, ˝e znajdujemy si´
w naro˝niku dzia∏ki lub idziemy linià granicznà
jest niemo˝liwe. Takiej funkcjonalnoÊci nie
mo˝emy oczekiwaç nawet przy zastosowaniu
odbiorników wy˝szej klasy, jakimi pos∏ugujà
si´ leÊnicy do celów rejestracji powierzchni
zr´bów. SpecjaliÊci, którzy prowadzili w warunkach leÊnych testy profesjonalnych (i bardzo
drogich) odbiorników geodezyjnych, wyposa˝onych w systemy korekcyjne i dodatkowe
anteny, twierdzà, ˝e i taki sprz´t do celów
precyzyjnego lokalizowania granic nie sprawdza si´ pod okapem drzewostanu.

Zobacz swój las w geoportalu
Pomocnym narz´dziem do zorientowania si´
w przebiegu granic dzia∏ek leÊnych sà internetowe geoportale, gdzie mo˝na znaleêç
siatk´ podzia∏u dzia∏ek ewidencyjnych na
tle zdj´ç lotniczych. Widoczne na zdj´ciach
szczegó∏y terenowe mogà stanowiç wsparcie
dla poszukiwaƒ granic w terenie. Tych informacji nie mo˝na jednak traktowaç jako wià˝àce
np. w sporze sàsiedzkim. Geoportal ogólnopolski znajdziemy pod adresem: http://geoportal.
gov.pl . Istniejà te˝ witryny regionalne, jak
np. geoportal powiatu bia∏ostockiego: http://
bialystok.geoportal2.pl .

Innym problemem, niezale˝nym od dok∏adnoÊci odbiorników, jest niedost´pnoÊç
danych. Aby trafiç na punkt graniczny, trzeba
by∏oby wpierw wprowadziç jego koordynaty
do odbiornika. Niestety wspó∏rz´dne punktów
mogà pozyskiwaç tylko geodeci uprawnieni, wykonujàc roboty uprzednio zg∏oszone
w powiatowym oÊrodku dokumentacji geodezyjno-kartograficznej.
u
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A las nam roÊnie III

Geodezja

Nieczytelne granice dzia∏ek leÊnych to jeden z wa˝niejszych problemów prywatnych
w∏aÊcicieli lasów. Czy popularnoÊç i dost´pnoÊç odbiorników GPS pomo˝e okreÊliç granice
w∏asnoÊci? Raczej nie.
GPS, jak ju˝ niejedna spoÊród technologii, które debiutowa∏y w wojsku, „trafi∏ pod
strzechy”. Spotkamy go dziÊ w telefonach komórkowych, samochodach. Profesjonalnymi
odbiornikami GPS pos∏ugujà si´ dziÊ geodeci. Niestety – na razie dok∏adnoÊç pomiaru
uzyskiwana w warunkach leÊnych powoduje
znaczne ograniczenia w zastosowaniu tego
sprz´tu.

