Opinie z terenu

Jak to jest z prywatnymi lasami?
Dla pe∏nego obrazu problematyki
warto przedstawiç bardziej ogólnà
sytuacj´ lasów niepaƒstwowych
w Polsce. Te problemy identyﬁkowano podczas seminarium w NadleÊnictwie Krynki (29 listopada).
Przede wszystkim rozdrobnienie w∏asnoÊci,
w Polsce rzeczywiÊcie wyjàtkowe. Choç rozdrobnienie gruntów nie jest wy∏àcznie naszà
specyﬁkà, ale to w naszym kraju spotyka si´
dzia∏ki o szerokoÊci nawet kilkudziesi´ciu
centymetrów. Na prywatnego w∏aÊciciela przypada u nas ok. 1 ha lasu, nierzadko jeszcze
w postaci kilku skrawków lasu.
T´ sytuacj´ dodatkowo komplikujà wspó∏w∏asnoÊci, nieza∏atwione od d∏u˝szego czasu
sprawy spadkowe, skutkujàce np. niemo˝liwoÊcià ustalenia nazwiska osoby ˝yjàcej, odpowiedzialnej za las. Na wsi mo˝na us∏yszeç,
˝e o tym, do kogo nale˝y dzia∏ka leÊna, wiedzieli najstarsi mieszkaƒcy. Ta wiedza zanika,
a wraz z nià – mo˝liwoÊç gospodarowania.
Dzia∏ki bywajà tak drobne, ˝e niekiedy nawet
geodeci nie sà w stanie podjàç si´ wiarygodnego ustalenia punktów granicznych.

Dlaczego brakuje planów?
NadleÊniczy z Krynek Waldemar Sieradzki
jest zdania, ˝e podstawowym problemem jest
Plusy stowarzyszenia
Wspó∏decydowanie – stowarzyszenie to strona
w rozmaitych procedurach prawnych, konsultacjach spo∏ecznych, stanowieniu prawa. G∏os
organizacji ma na ogó∏ wi´kszà moc sprawczà
ni˝ g∏os pojedynczej osoby.
Wy˝sze ceny drewna – nie jest tajemnicà,
˝e ﬁrmy kupujàce surowiec nierzadko wykorzystujà niewiedz´ pojedynczych w∏aÊcicieli,
oferujàc zani˝one ceny. Stowarzyszenie mog∏oby wyszukiwaç i negocjowaç lepsze stawki,
oferujàc wi´ksze iloÊci drewna pochodzàce od
grupy w∏aÊcicieli.
Ni˝sze koszty – wi´kszy front robót – z zakresu zagospodarowania lasu, ale tak˝e geodezyjnych, transportowych, to korzystniejsze
stawki i u∏atwienie dla cz∏onków stowarzyszenia, którzy nie muszà osobiÊcie zajmowaç si´
organizacjà prac.
Doﬁnansowanie – oprócz wniosków w konkursach na realizacj´ projektów, mo˝liwe, ˝e
stowarzyszenia w∏aÊcicieli lasów b´dà mog∏y
uzyskiwaç wsparcie z funduszu leÊnego (takie
rozwiàzanie jest obecne w projekcie nowelizacji
ustawy o lasach).

brak uproszczonych planów urzàdzenia lasu.

Du˝y mo˝e wi´cej

Sytuacja dotyczy nie tylko Podlasia (np. z prawie 29 tys. ha lasów prywatnych w powiecie
bia∏ostockim, dokumenty urzàdzeniowe istniejà dla ok. 8 tys. ha), ale ca∏ego kraju. Planowaniem obj´tych jest jedynie 50% lasów.
Brak planów to efekt s∏abej kondycji ﬁnansowej starostw powiatowych. Jolanta Den,
bia∏ostocki wicestarosta, twierdzi, ˝e koszty
uzupe∏nienia dokumentacji przekroczy∏yby
milion z∏otych. Dodatkowe kilkaset tysi´cy
kosztowa∏aby prognoza oddzia∏ywania na Êrodowisko, wymagana, gdy urzàdzaniem obj´te
sà lasy po∏o˝one w ostoi Natura 2000 (jest
nià Puszcza Knyszyƒska). No i planów nie
ma, bo powiat ma do sp∏acenia d∏ugi szpitali,
utrzymuje szko∏y, drogi...
Ta sytuacja w ocenie nadleÊniczego NadleÊnictwa ˚ednia Miros∏awa Sienkiewicza to
efekt niespójnego rozwiàzania, które polega
na tym, ˝e wp∏ywy z podatku od lasów traﬁajà do gmin, zaÊ za nadzór nad lasami prywatnymi odpowiada powiat.
Tymczasem aktualne plany urzàdzeniowe
to u∏atwienie dla w∏aÊciciela lasu. Z góry
na kolejne 10 lat otrzymuje on wskazania
gospodarcze i wie, w jaki sposób mo˝e gospodarowaç. Brak planów to sytuacja niejasna prawnie, a w∏aÊciciel, by legalnie
u˝ytkowaç w∏asnoÊç, najcz´Êciej musi ka˝dorazowo zwracaç si´ o wydanie decyzji przez
starost´.

Natura 2000 stwarza nowe wyzwania dla
w∏aÊcicieli. WÊród zadaƒ ochronnych dla ostoi
naturowych mo˝na natraﬁç na takie, które
ograniczajà, czasem nawet ca∏kowicie, mo˝liwoÊç korzystania z lasu. Na razie nie zosta∏y
przewidziane rekompensaty za takie ograniczenia. Z pewnoÊcià ∏atwiej by∏oby o nie
zawalczyç nie pojedynczym osobom, ale organizacjom, jak np. stowarzyszenia w∏aÊcicieli
(wi´cej o po˝ytkach ze zrzeszania si´ w ramce).
Takich stowarzyszeƒ mamy w kraju zaledwie kilka. Najm∏odsze to Podlaskie Stowarzyszenie LeÊne z siedzibà w Orli. Mo˝na
powiedzieç, ˝e ruch stowarzyszeniowy jest
w powijakach, a w∏aÊcicielom lasów brakuje
przekonania do zalet zrzeszania si´ wokó∏
tematyki leÊnej. Zast´pca nadleÊniczego z NadleÊnictwa Rudka Sylwester Kowalczuk uwa˝a,
˝e ten stan to wynik historycznych zasz∏oÊci
i stosunkowo m∏odej demokracji w naszym
kraju. Warto stale wracaç do tematu, bo w krajach zachodniej Europy takie stowarzyszenia
to silne organizacje.

Zalesianie – nie dla ka˝dego
Powi´kszanie area∏u lasów prywatnych jest
mo˝liwe dzi´ki wsparciu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dwa dzia∏ania
dost´pne dla rolników umo˝liwiajà p∏atnoÊci
z tytu∏u zalesiania gruntów rolnych i innych
ni˝ rolne (uznawanie za lasy naturalnie powsta∏ych samosiewów). Aby jednak uzyskaç
refundacj´ i coroczne p∏atnoÊci, najpierw trzeba
zainwestowaç niema∏e Êrodki, aby posadziç
i ewentualnie ogrodziç las. Wojciech Sadkowski z Wojnowiec twierdzi, ˝e to ok. 5 tys. z∏/ha,
nie liczàc w∏asnej pracy i swoich s∏upów
ogrodzeniowych. Nawet jeÊli gospodarstwo
ma grunty s∏abej jakoÊci, nie ka˝dego staç na
taki wydatek.
Rolnicy z gminy Szudzia∏owo zg∏aszajà te˝
inny problem – niedost´pnoÊç Êrodków PROW
w obszarze Natura 2000, gdzie zalesianie
traktuje si´ jako przedsi´wzi´cie mogàce istotnie wp∏ywaç na Êrodowisko. Osobom, które
chcia∏yby zalesiç fragmenty gruntu VI klasy,
nie udaje si´ uzyskaç stosownej opinii Regionalnej Dyrekcji Ochrony Ârodowiska.

Wiedza o lesie – to si´ op∏aca
LeÊniczy Adam Zadykowicz z Szudzia∏owa
chwali jednego z sàsiadów, Jerzego Stasiewicza, ˝e ten gospodaruje w swoim lesie
zupe∏nie tak, jak on sam w swoim leÊnictwie.
To wyjàtek. Wi´kszoÊç w∏aÊcicieli lasów ma
do nich inny stosunek – drzewa wycina nie
wtedy, gdy by∏oby to korzystne dla dalszej
hodowli drzewostanu, ale wtedy, gdy pojawia
si´ doraêna potrzeba. To zrozumia∏e, przecie˝ prywatny w∏aÊciciel nie ma mo˝liwoÊci
systematycznego u˝ytkowania cz´Êci drzewostanów, tak jak robi to leÊniczy.
Ale choç rolnik ma w∏asny las, nie zawsze
najlepiej zrobi, przeznaczajàc je na w∏asny
u˝ytek. Nierzadko w∏asne drewno op∏aca si´
sprzedaç jako tartaczne i kupiç np. taƒszy opa∏.
Rozbie˝ne priorytety lasu i potrzeb gospodarstwa warto godziç. Przede wszystkim ho∏dujàc zasadzie, ˝e ka˝de pozyskanie drewna
to element dalszej hodowli drzewostanu.
Âcinajàc drzewo, myÊlmy o tym, jak wp∏ynie
to na drzewa pozostajàce w lesie i te, które
wyrosnà w jego miejsce.

Rafa∏ Zubkowicz
Prywatni właÊciciele lasów
od 2010 r. majà swojà
reprezentacj´ ogólnopolskà.
To Polski Zwiàzek Zrzeszeƒ
LeÊnych. Odwiedê stron´
organizacji: www.pzzl.pl .

Wszystkie cz´Êci poradnika „A las nam roÊnie...” sà dost´pne na stronie www.laspolski.net.pl/lasyprywatne .
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