PROCEDURA POSTĘPOWANIA
- przy wykonywaniu niektórych zadań zleconych przez
urząd Starosty Limanowskiego w zakresie nadzoru nad lasami
niestanowiącymi własności Skarbu Państwa

- wyciąg z regulaminu

A. Na nieruchomościach leśnych nieposiadających aktualnego uproszczonego planu urządzania
1. W przypadku zamierzonego pozyskania drewna właściciel nieruchomości leśnej (lub jego
prawny przedstawiciel) – określany w dalszej części skrótem wnioskodawca składa w
sekretariacie Gorczańskiego Parku Narodowego na obowiązującym druku (który można
otrzymać w sekretariacie dyrekcji GPN, u leśniczego nadzorującego lasy niestanowiące
własności Skarbu Państwa lub pobrać ze strony internetowej Gorczańskiego P.N.)
wniosek/zgłoszenie zamiaru wycinki drzew. Do wniosku załączana jest kserokopia aktualnego
(12 m-cy od daty jego wystawienia – licząc do dnia złożenia przedmiotowego wniosku) wypisu z
rejestru gruntów, potwierdzająca prawo własności/współwłasności właściciela nieruchomości
leśnej objętej w/w wnioskiem.
Przedmiotowy wniosek winien:
a) posiadać wypełnione wszystkie rubryki odnoszące się do zakresu danych koniecznych do
wydania decyzji administracyjnej ustalającej zakres zadań dot. gospodarki leśnej na
wskazanej nieruchomości,
b) zawierać własnoręczny podpis wnioskodawcy lub jego pełnomocnika. W przypadku
składania wniosku przez pełnomocnika należy przedłożyć stosowne pisemne
pełnomocnictwo,
c) w przypadku współwłasności zawierać wyrażenie pisemnej zgody wszystkich pozostałych
współwłaścicieli, których wskazuje załączana do wniosku kserokopia wypisu z rejestru
gruntów, wydana dla nieruchomości stanowiących własność/współwłasność wnioskodawcy.
Przedmiotowy druk wniosku zawiera w swej treści stosowne oświadczenie współwłaścicieli
nieruchomości.
2. Przedmiotowy wniosek składany jest w sekretariacie Gorczańskiego P.N. (osobiście przez
wnioskodawcę lub drogą pocztową). Po jego zarejestrowaniu i dekretacji jest przekazywany
leśniczemu nadzorującego lasy niestanowiące własności Skarbu Państwa (określany w dalszej
części skrótem leśniczy) na nieruchomościach objętych przedmiotowym wnioskiem w celu
dokonania ustalenia koniecznych do wykonania zadań z zakresu gospodarki leśnej w oparciu o
przeprowadzoną przez Niego ocenę stanu lasu (określanej w dalszej części skrótem ocena).
Leśniczy informuje wnioskodawcę o planowanym terminie przeprowadzenia oceny, w której ma
on prawo uczestniczyć. Nieskorzystanie wnioskodawcy z powyższego uprawnienia nie
wstrzymuje przedmiotowych czynności wykonywanych przez leśniczego. W przypadku
uczestniczenia wnioskodawcy w przeprowadzanej ocenie, fakt ten potwierdza on swoim
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własnoręcznym podpisem na druku „Protokołu oceny lasu”, będącego jednym z elementów
przedmiotowego wniosku.
3. W nieprzekraczalnym terminie do 14 dni od daty wpływu wniosku do dyrekcji GPN leśniczy
przekazuje pracownikowi Zespołu Ochrony Lasu prowadzącemu merytoryczny nadzór nad
lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa przedmiotowy wniosek wraz z wypełnionym
„Protokołem oceny lasu” – w celu sporządzenia stosownej decyzji administracyjnej. Protokół ten
określa zadania z zakresu gospodarki leśnej (określane w dalszej części skrótem zadania)
konieczne do wykonania przez właściciela/współwłaścicieli przedmiotowej nieruchomości.
Decyzja jest następnie przekładana dyrektorowi Gorczańskiego P.N. do akceptacji - w terminie
podstawowym, a więc 30 dni od daty złożenia wniosku, zgodnie z art. 35 § 3 ustawy z dnia
14.06.1960 r. „Kodeks postępowania administracyjnego” (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 267). Termin
ten w sprawach szczególnie skomplikowanych może zostać przedłużony do 2 miesięcy od daty
wszczęcia postępowania. W/w decyzja administracyjna jest następnie przekazywana
wnioskodawcy.
4. Po uprawomocnieniu się wydanej decyzji (po upłynięciu 14 dni od daty jej doręczenia
wnioskodawcy), wnioskodawca zgłasza się do właściwego leśniczego (adres i telefon zawiera
przedmiotowa decyzja), w celu uzgodnienia zasad wykonania zadań – w tym ustalenie terminu
wyznaczenia drzew do wycięcia o masie zgodnej z wydaną decyzją. Wyznaczona do wycięcia
masa drzew nie powinna przekroczyć masy nią określoną.
5. Za wskazanie leśniczemu prawidłowego przebiegu granic nieruchomości leśnych na których
będą wykonywane zadania prawnie odpowiada wnioskodawca.
6. W przypadku zadań związanych z pozyskaniem drewna, po wyznaczeniu przez leśniczego drzew
do wycięcia wnioskodawca może przystąpić do ich pozyskania (wycięcia). Zgłoszenie
leśniczemu pozyskanych sztuk do legalizacji (zgodnie z zasadami określonymi w
Rozporządzeniu Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 24
lutego 1998 r. „W sprawie szczegółowych zasad cechowania drewna, wzorów urządzeń do
cechowania i zasad ich stosowania oraz wzoru dokumentu stwierdzającego legalność pozyskania
drewna” – Dz.U. nr 36) następuje po ich uprzednim okrzesaniu, okorowaniu (w przypadku
posuszu kornikowego czynnego), ewentualnym wyrobieniu na poszczególne sortymenty oraz
ułożeniu w stosy gałęzi pochodzących z okrzesanej sztuki. Warunkiem legalizacji pozyskanego
drewna jest pozostawienie go w miejscu pozyskania.
7. Po w/w czynnościach leśniczy sporządza świadectwo jego legalizacji, które jest drukiem ścisłego
zarachowania. Jest ono jedynym formalnym dokumentem potwierdzającym legalność
pozyskanego drewna. Świadectwo to po jego sporządzeniu jest zatwierdzane przez upoważnione
osoby (dyrektora GPN, jego zastępcę lub pracownika Zespołu Ochrony Lasu prowadzącego
merytorycznie sprawy z zakresu gospodarki w lasach niestanowiących własności Skarbu
Państwa). Oryginał świadectwa legalizacji jest następnie przekazywany wnioskodawcy. Dopiero
wówczas pozyskane sortymenty mogą być wywożone z miejsca ich pozyskania i wprowadzone
do obrotu gospodarczego. Osoba wywożąca drewno ma obowiązek posiadania w/w świadectwa
przy sobie i okazywanie go podczas kontroli przewożonych sortymentów przez upoważnione
służby/ organy państwowe.
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B. Na nieruchomościach leśnych posiadających aktualny (uproszczony) planu urządzania lasu
(określany w dalszej części skrótem plan)

1. W przypadku zamierzonego pozyskania drewna wnioskodawca składa w sekretariacie
Gorczańskiego Parku Narodowego na obowiązującym druku (który można otrzymać w
sekretariacie dyrekcji GPN, u leśniczego lub pobrać ze strony internetowej Gorczańskiego P.N.)
wniosek/zgłoszenie zamiaru wycinki drzew. Przedmiotowy wniosek winien:
a) posiadać wypełnione wszystkie rubryki odnoszące się do zakresu danych koniecznych do
wydania decyzji administracyjnej umożliwiającej wycięcie drzew na wskazanej
nieruchomości leśnej – zgodnie z obowiazujacy6m planem,
b) zawierać własnoręczny podpis wnioskodawcy. W przypadku składania wniosku przez
pełnomocnika należy przedłożyć stosowne pisemne pełnomocnictwo,
c) w przypadku drewna przeznaczonego w celu udzielenia pomocy osobom poszkodowanym
przez klęski żywiołowe na okładce wniosku należy zapisać „Dla osoby poszkodowanej” z
podaniem imienia i nazwiska osoby, dla której przeznaczone jest to drewno.
2. Po zarejestrowaniu wniosek ten jest przekazywany leśniczemu w celu wyznaczenia na
wskazanych wnioskiem nieruchomościach drzew do wycięcia. Wyznaczenie odbywa się w
obecności wnioskodawcy – w terminie do 21 dni od daty złożenia przedmiotowego wniosku. W
tym celu leśniczy uzgadnia uprzednio termin wyznaczenia drzew z wnioskodawcą. Wyznaczona
do wycięcia masa nie powinna przekraczać wnioskowanej masy drewna.
3. Po wyznaczeniu drzew wnioskodawca może przystąpić do ich wycięcia.
4. Zgłoszenie leśniczemu pozyskanych sztuk do odbioru następuje po ich uprzednim okrzesaniu,
okorowaniu (w przypadku posuszu kornikowego czynnego), ewentualnym wyrobieniu na
poszczególne sortymenty oraz ułożeniu w stosy gałęzi pochodzących z okrzesanych sztuk.
Warunkiem odbioru pozyskanego drewna jest pozostawienie go przy pniu, a więc w miejscu
pozyskania sortymentów przeznaczonych do odbioru.
5. Po odebraniu przez leśniczego pozyskanego drewna sporządzane jest świadectwo jego legalizacji
– zgodnie z warunkami opisanymi w p. A.7
6. W oparciu o wystawione świadectwo legalizacji leśniczy odnotowuje na bieżąco pozyskaną masę
drewna na danej nieruchomości (oddziale/wydzieleniu) w uproszczonym operacie
urządzeniowym. Masa pozyskanego drewna danej nieruchomości leśnej/oddziału/wydzielenia.
nie powinna przekroczyć rocznego etatu cięć wynikającego z tego operatu, a w konsekwencji
masy sumarycznej ustalonej w całym okresie obowiązywania tego operatu.
.
.
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Zatwierdził:
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