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 W związku z pojawiającymi się w ostatnim czasie przypadkami nielegalnego 

pozyskiwania drewna w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa (lasach 

prywatnych), przedstawiam poniżej podstawowe informacje dotyczące wycinki drzew:  

1. Właściciele lasów mogą pozyskiwać drewno z własnego lasu w ilościach określonych  

w uproszczonym planie urządzenia lasu (dalej UPUL). W zależności od wieku i gatunku 

drzewostanu, w UPUL określone są również rodzaje zabiegów (np.: czyszczenie, 

trzebież, rębnia), jakie należy wykonać w okresie 10 lat obowiązywania planu.  

2. Informacje o ilości drewna i rodzajach zabiegów, właściciele lasów mogą uzyskać  

od leśniczych ds. lasów nadzorowanych Nadleśnictwa Kalisz (Pan Henryk Jarecki,  

tel. 696 419 763) i Nadleśnictwa Grodziec (Pan Tomasz Sikora, tel. 608 553 850).  

3. Na terenie powiatu kaliskiego Nadleśnictwo Grodziec sprawuje nadzór nad lasami 

niestanowiącymi własności Skarbu Państwa w gminach: Blizanów, Mycielin  

(z wyjątkiem obrębów ewidencyjnych: Słuszków oraz Teodorów), Stawiszyn  

oraz Żelazków (z wyjątkiem obrębów ewidencyjnych: Dębe, Florentyna, Skarszew, 

Kolonia Skarszewek, Szosa Turecka). W pozostałych gminach na terenie powiatu 

kaliskiego nadzór prowadzi Nadleśnictwo Kalisz. 

4. Zgodnie z art. 14a ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. z 2022 r.  

poz. 672 z późn. zm.), pozyskane drewno podlega ocechowaniu, a właściciel lasu 

otrzymuje świadectwo legalności pozyskania drewna. W imieniu Starosty Kaliskiego 

zadania te nieodpłatnie wykonują leśniczy ds. lasów nadzorowanych Nadleśnictwa 

Grodziec i Nadleśnictwa Kalisz.  

5. Pozyskania drewna w ilości większej niż określona w UPUL jest możliwe tylko  

i wyłącznie w przypadkach losowych, a decyzję w tej sprawie, na wniosek właściciela 

lasu, wydaje starosta. Jednakże, właściciel lasu jest obowiązany do ponownego 

wprowadzania roślinności leśnej (upraw leśnych) w lasach w okresie do 5 lat od usunięcia 

drzewostanu. 

Dodatkowo informuję, że zgodnie z art. 158 § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks 

wykroczeń (Dz.U. z 2022 r. poz. 2151 z późn. zm.), dalej k.w., 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 określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej albo bez wymaganego pozwolenia, 

podlega karze grzywny. Wobec powyższego, gdy właściciel lasu pozyska drewno niezgodnie 

z uproszczonym planem urządzenia lasu, a także w przypadkach, gdy nie zgłosi pozyskanego 

drewna do legalizacji, grozi mu kara grzywny wymierzana w myśl art. 24 § 1 k.w., w granicach 

od 20 do 5000 zł.  

Pozyskanie drewna z lasu bez stosownego zezwolenia nie podlega karze 

administracyjnej. Jest to wykroczenie opisane w Kodeksie wykroczeń, co oznacza, że starosta  

nie prowadzi postępowania w sprawie nielegalnego wyrębu drzew lub kradzieży drewna  

z lasu, ponieważ nie jest organem ścigania. Jeżeli w ramach prowadzonego nadzoru nad lasami 

niepaństwowymi, dojdzie do ujawnienia pozyskania drewna niezgodnie z obowiązującymi 

przepisami, starosta jest zobowiązany przekazać organom ścigania zawiadomienie  

o popełnieniu wykroczenia. W razie popełnienia wykroczenia określonego w art. 158 § 1 k.w., 

orzeka się przepadek pozyskanego drewna na rzecz Skarbu Państwa. 

W związku z powyższym proszę o przekazanie w sposób zwyczajowo przyjęty, 

informacji dla właścicieli lasów prywatnych na terenie Państwa gminy o procedurze 

pozyskiwania drewna z lasów będących ich własnością oraz konsekwencjach prawnych  

w przypadkach ujawnienia nielegalnej wycinki drzew.  

 

 

z up. STAROSTY 

Adam Jakóbczak 

Z-ca Dyrektora 

Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 

Dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym 

 

Otrzymują: 

1. Urząd Gminy Blizanów 

2. Urząd Gminy Brzeziny 

3. Urząd Gminy Ceków-Kolonia 

4. Urząd Gminy Godziesze Wielkie 

5. Urząd Miejski Gminy Koźminek 

6. Urząd Gminy Lisków 

7. Urząd Gminy Mycielin 

8. Urząd Miejski Gminy Opatówek 

9. Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie 

10. Urząd Gminy Szczytniki 

11. Urząd Gminy Żelazków  

12. A/a 

Do wiadomości: 

1. Nadleśnictwo Grodziec 

2. Nadleśnictwo Kalisz 


