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Oświadczenie skierowane do ministra środowiska Marcina Korolca 

Szanowny Panie Ministrze! 

Mam zaszczyt reprezentować mieszkańców północnego regionu województwa lubelskiego, w skład któ-
rego wchodzą takie części krain historycznych jak południowe Podlasie oraz Polesie. Ludzie tu mieszkający 

od wieków korzystali z dobrodziejstw, jakie dawała i daje gospodarka leśna. Lasy zajmują ponad 25% po-

wierzchni powiatów bialskiego, parczewskiego i radzyńskiego, a liczba miejsc pracy związana z przetwór-

stwem drewna w tym regionie jest znaczna. 
W myśl przepisów zawartych w ustawie o lasach, która określa zasady zachowania, ochrony i powiększa-

nia zasobów leśnych oraz zasady gospodarki leśnej w powiązaniu z innymi elementami środowiska i z go-

spodarką narodową, nadzór nad gospodarką leśną sprawują minister właściwy do spraw środowiska w lasach 
państwowych bądź starosta w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa. 

Panie Ministrze, w wyniku nieprzygotowania planów urządzenia lasów bądź planów uproszczonych urzą-

dzenia lasów i ich okresowej inwentaryzacji, które to zadania ciążą na starostach, w obecnym czasie mamy 

do czynienia z sytuacją, w której z powodu braku uproszczonego planu urządzenia lasu lub decyzji starosty 
właściciel lasu nie może legalnie pozyskiwać drewna. Sytuację taką sygnalizuje pismo pani Małgorzaty Kac-

przyckiej-Skrockiej, naczelnik wydziału w Departamencie Leśnictwa i Ochrony Przyrody w Ministerstwie 

Środowiska, z dnia 14 lipca 2013 r., skierowane do Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych (znak pisma: 
DPL-lpn/0521-5/25514/13/w). Również z treści cytowanego pisma jasno wynika, że „wobec braku możliwo-

ści pozyskiwania drewna i jego legalizacji w wyniku braku dokumentacji urządzeniowej właściciel lasu może 

złożyć do Samorządowego Kolegium Odwoławczego skargę na starostę w sprawie niewykonania ciążących 
na nim obowiązków, wynikających z przepisów ustawy o lasach”. 

Ze zgromadzonych przeze mnie informacji wynika, że z takimi realiami mamy do czynienia w większości 

powiatów w Polsce. Ten stan rzeczy potwierdza również raport Najwyższej Izby Kontroli, powszechnie do-

stępny, zamieszczony na stronie NIK z datą 11 sierpnia 2011 r., raport, w którym Najwyższa Izba Kontroli 
negatywnie oceniła realizowanie przez starostów zadań dotyczących gospodarki leśnej w lasach niepaństwo-

wych, podkreślając nagminne naruszanie obowiązujących przepisów prawa, stwierdzając również, że urzęd-

nicy samorządowi niedbale wykonywali swoje obowiązki. W trzech przypadkach NIK skierowała zawiado-
mienia do prokuratury, gdyż mogło dojść do popełnienia przestępstwa. 

Mieszkańcy powiatów bialskiego, radzyńskiego i parczewskiego są właścicielami działek leśnych, z któ-

rych między innymi pozyskują materiał na opał na okres zimy czy też materiał budowlany. Szczególnie dra-
styczna może być sytuacja, w której właściciel pozyskujący materiał opałowy z własnego lasu może zostać 

ukarany mandatem, gdyż mimo dobrej woli nie może – z powodu braku planu urządzenia lasu lub decyzji 

starosty – uzyskać legalizacji drewna. W obecnej sytuacji staje się więc złodziejem swojej własności. 

Zwracamy się do Pana Ministra z pytaniami: 
Jakie działania podjęto w związku z raportem NIK z 2011 r.? 

Czy w związku z ogólnie dostępną wiedzą o nierealizowaniu lub nienależytym realizowaniu przez staro-

stów zadań dotyczących gospodarki leśnej w lasach niepaństwowych podjęto czynności prawne wobec osób, 
które nie dopełniły ciążących na nich obowiązków? 

W jaki sposób właściciele lasu mogą pozyskiwać drewno w przypadku braku uproszczonego planu urzą-

dzenia lasu? 

Czy przewidziana jest pomoc administracji rządowej w rozwiązaniu zaistniałej sytuacji? 
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