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Starostwo Powiatowe
w Su chej B esk idz kiej
Wydział Środowiska

Sucha Beskidzka, 29.12.2017 r.

Zasady cechowania drewna w lasach urządzonych
(posiadających uproszczony plan urządzenia lasu)

Przed wycinką drzew należy sprawdzić w
planie jaką masę można pozyskać
w przeciągu 10-letniego okresu gospodarczego. Wątpliwości należy wyjaśnić
z pracownikiem sprawującym nadzór.
2. Następnie należy wyciąć drzewa i pozostawić je w lesie przy pniu. Drzewa powinny być
okrzesane, a powierzchnia leśna uprzątnięta.
3. Wnioskodawca wypełnia i składa u pracownika (ewentualnie na dziennik podawczy
starostwa lub pocztą) zawiadomienie o pozyskaniu drewna (załącznik nr 1).
4. 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 jest niemożliwe i w takim przypadku wydawane jest
postanowienie o odmowie legalności pozyskanego drewna.
5. 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
7. Masę zalegalizowanego drewna wpisuje się w uproszczonym planie urządzenia lasu.
8. W przypadku stwierdzenia wyrębu niezgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu
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.
9. Cechowanie drewna dokonuje się w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty
zawiadomienia (które nie zawiera braków formalnych), przy uwzględnieniu panujących
warunków atmosferycznych oraz optymalnego i oszczędnego gospodarowania środkami
publicznymi przeznaczonymi na realizację zadania.
10. Odbiór świadectwa potwierdzany jest pisemnie na egzemplarzu dla starostwa.
11. 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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