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Struktura własności lasów w Polsce [%] 

(GUS 2018) 
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Podział powierzchniowy lasów w Polsce 
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Wzrost procentowy lasów w Polsce 
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Potencjał lasów prywatnych 

Lp. Kategoria własności lasów 

Zasobność (ogółem) na 1 ha 

2016 r. 

Zasobność (ogółem) na 1 ha 

2017 r. Zmiany 

[m3/ha] [m3/ha] 

1 W zarządzie PGL LP 282 286 + 4 

2 W parkach narodowych 366 372 + 6 

3 
W Zasobie Własności Rolnej Skarbu 

Państwa 
302 304 + 2 

4 Inne Skarbu Państwa 308 308  - 

Razem własność Skarbu Państwa 285 288 + 3  

5 Własność gmin 341 343 + 2 

Razem lasy publiczne 285 289 + 4 

6 Lasy prywatne 240 244 + 4 

Ogółem 277 280 + 3 



Charakterystyka lasów prywatnych 

 Rozdrobnienie i rozproszenie przestrzenne; 

 Wielu właścicieli i współwłaścicieli (896 tys. p.g.l.) - znaczna liczba miastowych; 

 Brak uregulowania własności działek leśnych; 

 Rozbieżności między powierzchnią rzeczywistą a ewidencyjną (1 782 tys. ha); 

 Działki leśne o niewielkiej powierzchni, przeciętna wielkość lasu ok. 1 ha; 

 Mała intensywność użytkowania, często brak pielęgnacji drzewostanu; 

 Podręczny „magazyn drewna”;  

 Brak specjalistycznych środków produkcji leśnej; 

 Przewaga drzewostanów w II i III klasie wieku; 

 Średnia intensywność pozyskania w 2016 r. 0,73 m³/ha (badania własne – 1,76 m³); 

 Brak wiedzy na temat możliwość zrzeszania się właścicieli lasów. 

 

 

 



Lesistość Polski 

 
Lesistość Polski wg. województw [%] (Raport o stanie lasów w Polsce 2017) 



Udział lasów prywatnych w Polsce 

 
Udział lasów prywatnych w ogólnej powierzchni leśnej województw [%] (Raport … 2017) 



Lasy prywatne w Europie 

Mapa prywatnych własności leśnych w Europie (SoEF 2015)  



Lasy prywatne w Europie 

Udział lasów prywatnych, liczba właścicieli oraz średnia powierzchnia prywatnego 

gospodarstwa leśnego w wybranych krajach Europy (SoEF 2015)  

Kraj 

Udział lasów 

prywatnych 

  

  

Łączna liczba lasów 
Liczba właścicieli 

Średnia 

powierzchnia 

gospodarstwa 

% tys. ha tys. ha 

Austria 74 34058 175 18,6 

Finlandia 70 22218 900 26,0 

Słowenia 75 12470 314 3,0 

Niemcy 48 11397 1300 7,7 

Łotwa 48 3349 148 7,2 

Serbia 49 2595 3114 bd 

Słowacja 50 1759,9 bd bd 

Czechy 23 2657,4 bd 3,0 

Chorwacja 28 1920 600 0,9 

Litwa 48 3349 232 4,6 

Polska 19 9329 838 1,3 

Szwecja 76 28014 bd bd 

Szwajcaria 14 bd 250 bd 



Izby Leśne (IL) – założenia Projektu 

1. Zrzeszenie właścicieli lasów prywatnych funkcjonującym,  
co do zasady, w obrębie danego powiatu.  

 

2. Forma współpracy właścicieli lasów umocowana prawnie, 
która będzie działać w obszarze integrowania, finansowania, 
zagospodarowania, a także reprezentowania właścicieli lasów 
prywatnych.  

 

3. Instytucja pełniąca jednocześnie rolę grup producenckich  
i samorządu leśnego. 



Zasadność powstania IL 

 Coraz większe zainteresowanie właścicieli lasów prywatnych  

w zarządzaniu gruntami; 
 

 Zrzeszenie dzięki któremu właściciele „mogą więcej”; 
 

 Uzyskane (otrzymane) środki finansowe przeznaczone na cele 

statutowe (planowanie, zagospodarowanie, szkolenia itp.); 
 

 Dofinansowanie prac leśnych efekt – motywacja dla 

obecnych i przyszłych członków. 

 

 



IL – ankieta terenowa 

Badania własne – S. Traczyk 

18% 

51% 

31% 

Zainteresowanie przystąpieniem do stowarzyszeń leśnych 

tak nie jestem zdecydowany(a) nie



Cel realizacji projektu IL 

 Wykorzystanie potencjału lasów prywatnych; 
 

 Usprawnienie zarządzania oraz użytkowania lasów prywatnych; 
 

 Działanie na rzecz właścicieli i zarządców lasów prywatnych; 
 

 Ułatwienie pozyskiwania dodatkowych środków w postaci 

dotacji, wsparć celowych, darowizny, itp.; 
 

 Dodatkowe dochody dla właścicieli lasów prywatnych. Niższe 

koszty zarządzania, użytkowania oraz pielęgnowania lasu; 
 

 Korzyści dla Skarbu Państwa – nowe miejsca pracy  

oraz dodatkowe dochody – VAT, PIT, CIT. 

 



Finansowanie IL 

 Udział w podatku leśnym; 

 Dotacje z NFOŚiGW oraz wojewódzkich funduszy ochrony 

środowiska; 

 Środki wnoszone z opłat za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej; 

 Inne np. darowizny, odpisy, składki, dotacje celowe itp. 

 



Podatek leśny  

 Wysokość podatku leśnego w 2019 r. wynosi z 1 ha (równoważnik wartości 

0,220 m³ drewna) 42,24 zł (GUS 2018); 

  W 2017 r.  w jednostkach samorządu terytorialnego dochód z podatku leśnego 

wynosił 295 mln zł, z czego 290,4 mln zł to dochody gmin, a 4,6 mln zł t 

o dochody miast na prawach powiatu; 

 W JST podatek leśny nie stanowi znaczącej pozycji w dochodach własnych. 

Odpowiednio dla gmin - 0,60%, dla miast na prawach powiatu - 0,01‰. 



Konieczne zmiany prawne 

 Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach            

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 713); 

 Ustawa z dnia 5 czerwca 1988 r. o samorządzie powiatowym           

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511); 

 Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu 

terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 525); 

 Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym                  

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 888); 

 Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach                                      

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 125); 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska        

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 452). 

 

 

 

 



Pierwowzór – Izby Rolnicze 

 Austriackie Izby Leśne – obowiązek przynależności, organ opiniotwórczy 

biorący czynny udział w kształtowaniu polityki leśnej państwa;  

 Okres międzywojenny - przedstawienie projektu Izb Rolniczych 

działających w zakresie leśnictwa; 

 Spółki wodne działające w naszym kraju; 

 Uproszczona forma współdziałania; 

 Powiązanie terytorialne; 

 Reprezentowanie interesów członków. 

 



Korzyści z powstania IL 

 Zasada: „Im większa powierzchnia lasów prywatnych, tym 

więcej otrzymywanych pieniędzy” (min. 10 tys. ha); 
 

 Posiadanie środków finansowych służących finansowaniu 

funkcjonowania izb leśnych i obsługi lasów prywatnych; 
 

 Reprezentowanie zrzeszonych właścicieli lasów w sprawach 

związanych z gospodarką leśną na wielu płaszczyznach; 
 

 Prestiż oraz ułatwiona współpraca między właścicielami      

i współwłaścicielami lasów a jednostkami samorządu 

lokalnego oraz instytucjami publicznymi. 



Inicjator 

Stowarzyszenie Leśników i Właścicieli Lasów 

 powstało 25 sierpnia 2013 r., 
 

 jest organizacją pozarządową, 
 

 wspomaga środowisko leśników i właścicieli lasów, 
 

 działa na rzecz integracji zawodowej i społecznej,  
 

 prowadzi działalność wspomagającą przedsiębiorczość  

oraz rozwój gospodarczy, naukowy i oświatowy, 
 

 wspiera oraz rozpowszechnia nowe rozwiązania gospodarcze 

i techniczne w dziedzinie leśnictwa oraz drzewnictwa. 

 



Zapraszamy do współpracy! 

 

 

 

 



Dziękuję za uwagę 

Stowarzyszenie Leśników i Właścicieli Lasów 


