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Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Koninie
sprawuje w całości nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa.
Według stanu na dzień 3112.2012 r. na terenie powiatu konińskiego było 26.187 ha gruntów
leśnych, w tym lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa - 5908 ha (w ubiegłym roku
5.906 ha - różnica 2 ha wynika z ujawnionych w ewidencji gruntów zalesień dokonanych 4 lata
wcześniej,

a także przeklasyfikowań indywidualnych) i taka powierzchnia objęta jest nadzorem

Starostwa Powiatowego w Koninie, Jest to powierzchnia zaniżona, jeśli uwzględnimy zalesienia
gruntów rolnych dokonane w latach 2001-2002 (250 ha) oraz zalesienia z lat poprzednich (około 300
ha), a grunty te nie zostały przeklasyfikowane na grunty leśne ze względu na wysokie koszty {około
600 zł za 1 ha wyłączenia), a obowiązek ten ciąży na właścicielach. Do powierzchni lasów
niestanowiących własności Skarbu Państwa nadzorowanej przez służby powiatu zalicza się także
lasy wspólnot gruntowych (120 ha), spółdzielni (171 ha), pozostałych osób prawnych (np. kościołów 79 ha) oraz grunty gmin i związków międzygminnych z wyłączeniem gruntów przekazanych
w użytkowanie (123 ha): Łączna powierchnia ww. gruntów wynosi 6401 ha.

Nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa wynika z art. 5 ustawy z dnia
28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity Dz.U. z 2011 r. nr 12, póz. 59 ze zm.), a art. 13 wymienia
obowiązki właścicieli lasów:
Art. 13. 1. Właściciele lasów są obowiązani do trwałego utrzymywania lasów i zapewnienia
ciągłości ich użytkowania, a w szczególności do:
1} zachowania w lasach roślinności leśnej (upraw leśnych) oraz naturalnych bagien i torfowisk;
2) ponownego wprowadzania roślinności leśnej (upraw leśnych) w lasach w okresie do 5 lat od
usunięcia drzewostanu;
3) pielęgnowania i ochrony lasu, w tym również ochrony przeciwpożarowej;
4) przebudowy drzewostanu, który nie zapewnia osiągnięcia celów gospodarki leśnej, zawartych w
planie urządzenia lasu, uproszczonym planie urządzenia lasu lub decyzji, o której mowa w art. 19
ust. 3;
5) racjonalnego użytkowania lasu w sposób trwale zapewniający optymalną realizację wszystkich
jego funkcji przez:
a) pozyskiwanie drewna w granicach nieprzekraczających możliwości produkcyjnych lasu,
b) pozyskiwanie surowców i produktów ubocznego użytkowania lasu w sposób zapewniający
możliwość ich biologicznego odtwarzania, a także ochronę runa leśnego.
W związku z powyższym wspomniany nadzór sprowadza się do instruowania właścicieli na
gruncie o sposobach wykonywania pielęgnacji lasu, a także na kontroli przeprowadzonych
zabiegów (egzekwowanie zapisów zawartych w uproszczonych planach urządzenia lasu, bądź
wydanych decyzjach, kontrola stanu lasu, walka ze szkodnictwem leśnym we współpracy
z nadleśnictwami, policją i strażą pożarną)

1)
2)
3)
4)

Art. 8. Gospodarkę leśną prowadzi się według następujących zasad:
powszechnej ochrony lasów;
trwałości utrzymania lasów;
ciągłości i zrównoważonego wykorzystania wszystkich funkcji lasów;
powiększania zasobów leśnych.
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Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Biura Powiatowego w Koninie, beneficjanci zalesiają co
roku około 50 ha gruntów. Szczegółowe zasady otrzymywania pomocy na zalesienie określa
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2010 r, zmieniające rozporządzenie w sprawie
szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na zalesianie gruntów rolnych objętej
planem rozwoju obszarów wiejskich.
Zgodnie z zapisami art, 14 pkt 7 ustawy o lasach, starosta właściwy ze względu na położenie
gruntu objętego zalesieniem dokonuje oceny udatności upraw w czwartym lub piątym roku od
zalesienia gruntu rolnego oraz przekwalifikuje z urzędu grunt rolny na grunt leśny, jeżeli zalesienia
gruntu dokonano na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków
pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (w tym roku
oceniane były zalesienia wykonane w 2009 roku). Przekwalifikowanie ww. gruntów związane jest
z zaplanowaniem i zabezpieczeniem dodatkowych pieniędzy w budżecie powiatu na rok następny.

Starostwo Powiatowe w Koninie przekwalifikowuje z urzędu grunt rolny na grunt leśny (do 15
listopada br. dokona zmian w ewidencji gruntów i budynków dla 17 beneficjentów (w 2012 r. było ich

22), dla pow. 32 ha (w 2012 r. - 49 ha).
Do dnia 10 października 2013 r. wydano m.in. 285 decyzji związanych z pielęgnacją
i zagospodarowaniem lasów prywatnych, 15 decyzji dot. zmiany lasu na użytek rolny -łącznie 300
decyzji.
Ponadto: tut. Wydział prowadzi dokumentację związaną z wypłatą ekwiwalentów za grunty
zalesione w 2003 r. (przekazywanie listy osób uprawnionych raz w miesiącu do Wydziału
Księgowości, przesyłanie wniosków do ARiMR w Warszawie raz na kwartał), nalicza i przekazuje do
gmin czynsze dzierżawne za polne obwody łowieckie, dokonuje legalizacji pozyskanego drewna.
Przeważająca większość decyzji dotyczy zabiegów pielęgnacyjnych w lasach - trzebieże
wczesne (dla drzewostanów w wieku do około 35 lat) oraz trzebieży późnych (dla drzewostanów
starszych). Istotnym problemem jest przebudowa lasów posadzonych na gruntach porolnych: w wielu
drzewostanach w wieku około 40 lat i starszych widoczne są oznaki osłabienia (drzewa zaatakowane
przez hubę sosny są osłabione i zajmowane z kolei przez szkodniki owadzie, co objawia się
zredukowanym igliwiem).
Wielkość pozyskania drewna w lasach prywatnych powiatu konińskiego szacuje się na około
900-1000 m3 grubizny. Na podstawie art.14 a pkt 3 ustawy o lasach, drewno pozyskane w lasach nie
stanowiących własności Skarbu Państwa cechuje starosta, który wystawia właścicielowi lasu
dokument stwierdzający legalność pozyskania drewna (w tym roku wydano 26 świadectw legalności
pozyskania drewna).
W ramach ustawowego nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa
pracownicy Wydziału udzielają fachowych porad i informacji właścicielom gruntów rolnych na temat
szeroko rozumianej pomocy finansowej dla producentów rolnych, w tym na zalesianie.
Wydział angażuje się ponadto w działania związane z edukacją ekologiczną mieszkańców
powiatu: w 2013 r. wspólnie z Wydziałem Promocji i Rozwoju organizował VII Powiatową Edycję
Ogólnopolskiej Akcji „Drzewko za butelkę",
Podsumowanie.
Starosta sprawuje w całości nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa
(nadzór terenowy oraz kameralny) -jeśli weźmiemy pod uwagę tylko lasy osób fizycznych, to mamy
do czynienia z powierzchnią 5908 ha. Właściciel lasu prywatnego często nie wie, jak pielęgnować
swój las, wykonuje zbyt mało, albo wcale. Oddzielnym problemem jest pielęgnacja lasów sadzonych
z PROW: właściciele wykonują ją niewłaściwie albo tylko z brzegu lasu. W związku z tym powstała
inicjatywa wykonania 4 wzorcowych powierzchni (każda po ok, 10 arów), na których zostanie
wykonana pielęgnacja lasu, a właściciel będzie poinstruowany na gruncie jak ma tę pielęgnację
wykonywać.
Starosta nie może wyręczać właścicieli lasów prywatnych w wykonywaniu przypisanych im
obowiązków. Może inspirować do działania i korygować działania właścicieli lasów za pomocą wielu

zinstytucjonalizowanych działań. Faktyczne ramy sprawowanego nadzoru w leśnictwie prywatnym są
więc bardzo szerokie, pomimo że literalnie pojęcie nadzoru zostało zasygnalizowane w przepisach
ustawy o lasach jedynie dwukrotnie, tj. w przepisie kompetencyjnym, wskazującym starostę jako
organ nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych (art. 5 ust. 1 pkt 2) oraz w kwestii
zatwierdzania uproszczonych planów urządzenia lasu przez starostę (art. 22 ust. 5). Ww. obowiązki
wykonuje jedna osoba, zatrudniona na merytorycznym stanowisku.

Konin, dnia 9 października 2013 roku
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