Nieprwidłowy nadzór nad lasami nie będącymi własnością Skarbu Państwa
Dodano: 09.07.2021
Starostowie nie wywiązywali się z obowiązku sporządzania uproszczonych planów urządzenia lasów
(UPUL) oraz inwentaryzacji stanu lasów w okresach 10-letnich (tzw. dokumentacja urządzeniowa).
Nie weryfikowali też i nie egzekwowali od właścicieli lasów ciążących na nich obowiązków
związanych z kształtowaniem równowagi w ekosystemach leśnych, podnoszeniem naturalnej
odporności drzewostanów oraz trwałym utrzymywaniem lasów i zapewnieniem ciągłości ich
użytkowania - to tylko niektóre zarzuty z komunikatu Najwyższej Izby Kontroli.

Jak dodaje NIK, Dokumenty stwierdzające legalność pozyskania drewna były niekompletne lub
błędnie sporządzane. Najwyższa Izba Kontroli oszacowała, że wartość pozyskanego bez legalizacji
drewna wynosiła rocznie około 676 mln zł, a 3,5 mln m 3 drewna nie zostało wykazane
w sprawozdaniach statystycznych.

Kontrolę przeprowadzono w 24 starostwach i 12 nadleśnictwach na terenie sześciu województw.
Objęła lata 2018-2020 (do czasu jej zakończenia) oraz lata wcześniejsze z wykorzystaniem danych
potrzebnych do dokonania obecnych ocen. Wykorzystano też wyniki kontroli rozpoznawczej
przeprowadzonej w 2019 r. w województwach dolnośląskim i lubuskim.

Po kontrolach, NIK wnioskuje do Ministra Klimatu i Środowiska o:

●

●

●

●

●

●

Rozważenie wprowadzenia jednego dokumentu urządzeniowego, tj. rezygnację z opracowywania
inwentaryzacji stanu lasów na rzecz UPUL dla wszystkich lasów niestanowiących własności Skarbu
Państwa, niezależnie od ich powierzchni.
Zmianę ustawy o lasach tak, by w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego były
uwzględniane również ustalenia UPUL.
Jednoznaczne wskazanie, ze zapis dotyczący zapewnienia terminowego i prawidłowego
sporządzania planów urządzenia lasu odnosi się również do UPUL.
Uzupełnienie ustawy o lasach o przepis wskazujący formę, w jakiej powinno następować
zatwierdzanie UPUL dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa oraz o przepis
określający sposób informowania właścicieli lasów o ich treści.
Wprowadzenie obowiązku ogłaszania zawieranych porozumień w wojewódzkim dzienniku
urzędowym.
Rozważenie wprowadzenia jednolitego i spójnego systemu informatycznego dotyczącego legalizacji
pozyskanego drewna.

NIK wnioskuje także do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o:
●

Uzupełnienie rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej o wskazanie starosty jako
zobowiązanego do uzgodnienia projektu UPUL, dla lasów I i II kategorii zagrożenia pożarowego
samoistnie lub wspólnie tworzących kompleks leśny o powierzchni ponad 300 ha, w części
dotyczącej ochrony przeciwpożarowej, z właściwym komendantem wojewódzkim PSP. Uzgodnienia
miałyby mieć miejsce w sytuacji, gdy projekt UPUL byłby sporządzany na zlecenie starosty.
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