
Oświadczenie złożone 

przez senatora Stanisława Gogacza 

na 79. posiedzeniu Senatu 

w dniu 24 lipca 2015 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości Borysa Budki 

W dniu 27 października 2014 r. w miejscowości S. w województwie lubelskim, dokonano wyrębu i zabo-

ru drzewa z lasu należącego do Jerzego S. 

Zgodnie z dokumentem Komendy Powiatowej Policji w Ł. – wykaz nr I/144/14, znak sprawy  

Kr-II-2507 RSD 956, Ds. 2050 z dn. 25 listopada 2014 r. – zabezpieczono pryzmę drzewa brzozowego o 

wymiarach 6 m długości, 0,8 m wysokości i 1 m szerokości jako dowód rzeczowy. Następnie sekretariat pro-

kuratury w Ł. zawiadomił pana Jerzego S. jako pokrzywdzonego, że do Wydziału II Karnego Sądu Rejono-

wego w Ł. został przesłany akt oskarżenia o popełnienie przestępstwa. Sąd Rejonowy w wyroku nakazowym 

z dnia 17 grudnia 2014 r. orzekł między innymi: „[…] na podstawie art. 230 §2 kpk orzeka zwrot na rzecz 

pokrzywdzonego Jerzego S. zabezpieczonego w postępowaniu przygotowawczym drewna szczegółowo opi-

sanego w wykazie dowodów rzeczowych nr 1/414/14 pkt 1 na k.47 akt, uznając je za zbędne dla dalszego 

postępowania […]”. 

W związku ze sprzeciwem oskarżonych wniesionym 30 grudnia 2014 r. orzeczony przez sąd zwrot drew-

na nie nastąpił. Pokrzywdzony, pan Jerzy S., w pismach, które złożył do Wydziału Karnego Sądu Rejonowe-

go w Ł. w dniu 12 stycznia 2015 r., w dniu 20 kwietnia 2015 r. i 30 kwietnia 2015 r., oraz w piśmie do preze-

sa Sądu Rejonowego złożonym w dniu 23 czerwca 2015 r. wyraża przede wszystkim – jako że jest odpowie-

dzialnym gospodarzem swojego własnego lasu – troskę o los drzewa, które zostało z niego wyrąbane już 

prawie 10 miesięcy temu. Jak stwierdza pokrzywdzony, drzewo to nie zostało okorowane i istnieją poważne 

obawy, że po tak długim czasie może ulec nieodwracalnemu zniszczeniu i stać się bezużyteczne.  

Dlatego zwracam się do Pana Ministra z prośbą o poinformowanie mnie, czy drzewo, które jest dla po-

krzywdzonego bardzo ważne i o które pokrzywdzony bardzo się martwi, jest dobrze zabezpieczone. 

Stanisław Gogacz 

 




