Podstawowe obowiązki właścicieli lasów wynikające z obowiązujących przepisów
prawnych.
Z ustawy o lasach, właściciele są zobowiązani: (wyciąg)

(Art.9 ust.1)
do kształtowania równowagi w ekosystemach leśnych podnoszenia naturalnej odporności
drzewostanów, a w szczególności:
wykonywania zabiegów profilaktycznych ochronnych zapobiegających powstawaniu i
rozprzestrzenianiu się pożarów:
zapobiegania, wykrywania i zwalczania nadmiernie pojawiających się organizmów
szkodliwych:
ochrony gleby i wód.
(Art. 13 ust. 1 )
do trwałego utrzymania lasów i zapewnienia ciągłości ich użytkowania, a w szczególności:
zachowania w lasach roślinności leśnej (upraw leśnych ) oraz naturalnych bagien i
torfowisk;
ponownego wprowadzenia roślinności leśnej (upraw leśnych )w lasach w okresie do 5 lat od
usunięcia drzewostanu:
pielęgnowania i ochrony lasu, w tym również ochrony przeciwpożarowej:
przebudowy drzewostanu, który nie zapewnia osiągnięcia celów gospodarki leśnej, zawartych
w uproszczonym planie urządzania lasu lub decyzji…
racjonalnego użytkowania lasu w sposób trwale zapewniający optymalną realizację
wszystkich jego funkcji przez:
pozyskanie drewna w granicach nieprzekraczających możliwości produkcyjne lasu,
pozyskanie surowców i produktów ubocznego użytkowania lasu w sposób zapewniający
możliwości ich biologicznego odtwarzania, a także ochroną runa leśnego.
(Art. 14a )
Drewno pozyskane w lasach niestanowiących własność Skarbu Państwa cechuje Starosta,
który wystawia właścicielowi dokument stwierdzający legalność pozyskania drewna Jeżeli
właściciel lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa nie wykonuje obowiązków
określonych w Ustawie o lasach – starosta nakazuje wykonanie tych obowiązków drodze
decyzji (Art. 24 Ustawy o lasach)
z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2006 w sprawie szczegółowych
zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów (DU 2006 nr 58poz. 405 )
§1, 1, Zabezpieczenie przeciwpożarowe lasów dostosowuje się do kategorii i stopnia
zagrożenia pożarowego.
§4.1 w lasach o powierzchni powyżej 300 ha zaliczonych do I lub II kategorii zagrożenia
pożarowego, w okresach oznaczonych dla tych lasów 1. , 2. lub 3.stopnia zagrożenia
pożarowego lasów, jest wymagane prowadzenie obserwacji mającej na celu wczesne.
wykrycie pożaru, zawiadomienie o jego powstaniu, a także podjęcie działań ratowniczych.
§ 9. 1. Zabezpieczeniu przeciwpożarowemu lasów położonych przy obiektach mogących
stanowić zagrożenie pożarowe dla lasów służą pasy przeciwpożarowe.

§ 10. 1, Wyróżnia się cztery podstawowe rodzaje pasów przeciwpożarowych wykonanych
następującymi sposobami:
pas przeciwpożarowy typu A – oddzielający las od dróg publicznych , dróg dojazdowych
niebędących drogami publicznymi do zakładu przemysłowego lub magazynowego, obiektów
magazynowych i użyteczności publicznej pas gruntu o szerokości 30 m, przyległy do granicy
pasa drogowego albo obiektu, pozbawiony martwych drzew, leżących gałęzi i nieokrzesanych
ściętych lub powalonych drzew.
pas przeciwpożarowy typu B – oddzielający las od parkingów, zakładów przemysłowych i
dróg poligonowych pas gruntu o szerokości 30 m, przyległy do granicy obiektu albo drogi,
spełniający wymogi, o których mowa w pkt. 1 , z tym że w odległości od 2 do 5 m od granicy
obiektu albo drogi zakłada się bruzdę o szerokości 2 m oczyszczoną od warstwy mineralnej:
bruzdę może stanowić inna powierzchnia pozbawiona materiałów palnych.
pas przeciwpożarowy typu C
pas przeciwpożarowy typu D
z Kodeksu wykroczeń, ustawa z 20 maja 1971roku (Dz. U. Nr 21 poz. 114 z późn. zm )
Art. 158
§1.Właściciel lub posiadacz lasu, który dokonuje wyrębu drzewa w należącym do niego lesie,
albo w inny sposób pozyskuje z tego lasu drewno niezgodnie z planem urządzenia lasu,
uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją określająca zadania z zakresu gospodarki
leśnej albo bez wymaganego pozwolenia ,podlega karze grzywny.
§ 2. W razie popełnienia wykroczenia określonego w §1 orzeka się przepadek pozyskanego
drewna.
Art. 162.
§ 1. Kto w lasach zanieczyszcza glebę lub wodę albo wyrzuca do lasu kamienie, śmieci, złom,
padlinę lub inne nieczystości, albo w inny sposób zaśmieca las, podlega karze grzywny albo
karze nagany.
§ 2. Jeżeli czyn sprawczy polega na zakopywaniu, zatapianiu ,odprowadzaniu do gruntu w
lasach lub e inny sposób składowaniu w lesie odpadów , sprawca podlega karze aresztu albo
grzywny.
§3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 można orzec nawiązkę , a w razie
popełnienia wykroczenia określonego w § 2 orzeka się nawiązkę – do wysokości równej
kosztom rekultywacji gleby, oczyszczenia wody, wydobycia , wykopania , usunięcia z lasu , a
także zniszczenia lub neutralizacji odpadów.
Art. 160.
§ 1. Kto działając bez wymaganego zezwolenia , zamienia las na uprawę rolną podlega karze
grzywny.
§ 2. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 można orzec obowiązek
przywrócenia do stanu poprzedniego.
Art. 159
Kto wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi w zakresie ochrony lasów , nie wykonuje
zabiegów zapobiegających, wykrywających i zwalczających nadmiernie pojawiające się i
rozprzestrzeniające się organizmy szkodliwe, podlega karze grzywny.

