Sposób wyliczenia masy drewna do pozyskania wedlug uproszczonego planu urządzenia lasu

1. w przypadku własności (udział 1/1)

Numer działki
na mapie
ewidencyjnej

Oddział
poddodział

5285

2g

Opis lasu, gruntu do zalesienia
Powierzchnia
Kategoria
Gatunek
/ha/
ochronności
główny
0,3000

powierzchnia
działki

Przeciętny
wiek

Bonitacja

Rodzaj zadania

60

I

TP - 60 m3/ha

Jd

gatunek główny

trzebież

dla wydzielenia 2 g

późna

Zadania w zakresie gospodarki leśnej
Powierzchnia
Maksymalna miąższość do pozyskania
/ha/
Przedrębne
Rębne
0,3000

powierzchnia lasu na działce

18 m3

masa drewna /m3/ możliwa do pozyskania
w okresie 10 lat na danej działce

2. w przypadku współwłasności / współwładania (udział np. 3/6)

Numer działki
na mapie
ewidencyjnej

Oddział
poddodział

5285

2g

Opis lasu, gruntu do zalesienia
Powierzchnia
Kategoria
Gatunek
/ha/
ochronności
główny
0,3000

powierzchnia
działki

Przeciętny
wiek

Bonitacja

Rodzaj zadania

60

I

TP - 60 m3/ha

Jd

gatunek główny

trzebież

dla wydzielenia 2 g

późna

Zadania w zakresie gospodarki leśnej
Powierzchnia
Maksymalna miąższość do pozyskania
/ha/
Przedrębne
Rębne
0,3000

powierzchnia lasu na działce

Udział we współwłasności / współwładaniu wynosi 3/6, czyli 3/6 mnożymy razy pozyskanie (tu 18 m3). A więc 3/6 *18 = 9 m3 /10 lat

18 m3

masa drewna /m3/ możliwa do pozyskania
w okresie 10 lat na danej działce

Wycinka drzew niezgodna z uproszczonym planem urządzenia lasu /decyzją określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej/ stanowi wykroczenie z art.158 § 1,2 Kodeksu wykroczeń
który brzmi :
"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. W razie popełnienia wykroczenia orzeka się przepadek pozyskanego drewna."

Przed wycinką drzew należy :
1. sprawdzić w otrzymanym wyciąu z uproszczonego planu urządzenia lasu masę drewna możliwą do pozyskania
2. skontaktować się z osobą sprawującą nadzór nad lasami /w przypadku nieposiadania wyciągu z planu/

Opracował
Marek Mrugacz

