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Sucha Beskidzka, 29.12.2017 r.

Zasady cechowania drewna w lasach nieurządzonych
(nie posiadających uproszczonego planu urządzenia lasu)

1. Wnioskodawca wypełnia i składa u pracownika (ewentualnie na dziennik podawczy
starostwa lub pocztą):
a) wniosek o wyznaczenie drewna do pozyskania i wydanie świadectwa legalności
pochodzenia drewna (załącznik nr 2)
b) potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 10 zł za wydanie decyzji
w kasie Urzędu Miejskiego w Suchej Beskidzkiej, Starostwa Powiatowego w Suchej
Beskidzkiej lub przelew na konto Urzędu Miejskiego w Suchej Beskidzkiej
67 8128 0005 0018 7886 2000 0010
2. W przypadku braku spełnienia warunku, o którym mowa w pkt 1 b, zgodnie z art. 64 §2
kodeksu postępowania administracyjnego, wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków
formalnych w terminie nie krótszym niż 7 dni od daty otrzymania wniosku z pouczeniem
o pozostawieniu sprawy bez rozpatrzenia w razie nieusunięcia braków formalnych.
3. Wyznaczanie drewna do pozyskania odbywa się na podstawie dokonanej inwentaryzacji stanu lasu, z zachowaniem ustawowej zasady trwałości utrzymania lasu oraz ciągłości
i zrównoważonego wykorzystania wszystkich funkcji lasu (w tym funkcji produkcyjnej) przy
uwzględnieniu potrzeb wnioskodawcy. W pierwszej kolejności wyznacza się drzewa do
wyrębu w ramach cięć sanitarnych tj. posusz, złomy, wywroty, drzewa chore i uszkodzone,
a następnie drzewa zdrowe w ramach cięć pielęgnacyjnych lub rębnych ale z wartościowymi
odnowieniami podosłonowymi.
4. Wyznaczanie drewna do pozyskania może nastąpić tylko na działkach figurujących
w ewidencji gruntów jako lasy.
5. Oznaczenie drzew zakwalifikowanych do wyrębu odbywa się poprzez wykonanie zaciosu
i odbicie cechówki na wysokości pierśnicy (1,3m) i na szyi korzeniowej w sposób umożliwiający identyfikację i kontrolę prawidłowości dokonania wyrębu.
6. Oględziny stanu lasu przeprowadza się z udziałem wnioskodawcy. Pracownik sporządza
protokół z oględzin, który podpisuje wnioskodawca.
7. Pracownik sprawujący nadzór nad lasami sporządza projekt decyzji do podpisu. Decyzję
oprócz wnioskodawcy otrzymują również wszyscy współwłaściciele/współwładający
działką.
8. W przypadku, gdy stan lasu nie pozwala na wyznaczenie drzew do wyrębu starostwo wydaje
decyzję odmowną.
9. Wnioskodawca może dokonać wyrębu po uprawomocnieniu się decyzji.
10. Po ścięciu, okrzesaniu drzew, uprzątnięciu powierzchni leśnej wnioskodawca informuje
telefonicznie pracownika o zamiarze ocechowania drewna.
11. Cechowanie drewna odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska,
Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 24 lutego 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad
cechowania drewna, wzorów urządzeń do cechowania i zasad ich stosowania oraz wzoru
dokumentu stwierdzającego legalność pozyskania drewna (Dz. U. z 1998 r., nr 36, poz.
201). Cechowanie drewna polega na nabiciu na drewnie (kłodzie) cechówki oraz niebieskiej
płytki z cyframi określającymi kolejny numer sztuki. Cechówka nabijana będzie również na
pniu. W przypadku braku kłody drewna w miejscu pozyskania przeprowadzenie cechowania
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jest niemożliwe i w takim przypadku wydawane jest postanowienie o odmowie legalności
pozyskanego drewna.
12. Świadectwo legalności pozyskania drewna:
a) wydaje się w miejscu cechowania niezwłocznie po jego ocechowaniu
b) opatruje się pieczątką nagłówkową organu sprawującego nadzór nad lasami, pieczątką
podpisową i podpisem pracownika
c) sporządza się w dwóch egzemplarzach – jeden dla wnioskodawcy, drugi dla starostwa
13. W przypadku stwierdzenia wyrębu niezgodnie z decyzją prowadzący sprawę pracownik odmawia wydania świadectwa legalności i ocechowania drewna sporządzając stosowną notatkę
wraz z dokumentacją fotograficzną celem poinformowania Policji, zgodnie z art. 158
kodeksu wykroczeń.
14. Cechowanie drewna dokonuje się w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zgłoszenia,
przy uwzględnieniu panujących warunków atmosferycznych oraz optymalnego
i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi przeznaczonymi na realizację zadania.
15. Odbiór świadectwa potwierdzany jest pisemnie na egzemplarzu dla starostwa.
16. Wydanie dokumentu stwierdzającego legalność pozyskania drewna następuje
po sprawdzeniu dokumentu tożsamości osoby odbierającej. Odmowa przedstawienia
dokumentu tożsamości spowoduje odmowę wydania świadectwa legalności pozyskania
drewna.
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