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ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1*
z dnia

2017 r.

w sprawie wymagań dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej

Na podstawie art. 14b ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U.
z 2017 r. poz. 788) zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Określa się następujące wymagania dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej:
1) przed przystąpieniem do prac z zakresu gospodarki leśnej przeprowadza się wizję
terenową w wydzieleniu leśnym albo na działce ewidencyjnej, na terenie których
planowane są te prace, w celu sprawdzenia występowania gatunków, chronionych lub
potencjalnych miejsc ich występowania;
2) przed przystąpieniem do prac z zakresu gospodarki leśnej tymczasowo oznakowuje się .
stanowiska, na których gatunki chronione występują, miejsca istotne dla gatunków
chronionych, które należy zachować;
3) na brzegach zbiorników wodnych, w odległości 10 metrów od linii brzegowej, należy
pozostawiać: zwalone pnie drzew lub podszyt lub duże kamienie w celu ułatwienia
zwierzętom dostępu do wody oraz migracji zwierząt;
4) w okresie lęgowym ptaków nie wycina się drzew, na których zostały zidentyfikowane
zasiedlone gniazda;
5) drzewa dziuplaste pozostawia się do ich naturalnego rozpadu;
6) martwe drzewa pozostawia się w celu zapewnienia ciągłości występowania martwego
drewna, przy czym jego ilość nie może w szczególności stwarzać zagrożenia pożarowego
łub ryzyka wystąpienia szkodliwych czynników biotycznych;
7) enklawy śródleśne, w tym polany i łąki, na których stwierdzono stanowiska gatunków
chronionych związanych z terenami otwartymi, należy utrzymywać w niepogorszonym

1 Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania
Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1904 i 2095).

stanie poprzez usuwanie, w razie potrzeby, drzew i krzewów oraz koszenie z usuwaniem
biomasy;
8) w stanie zbliżonym do naturalnego pozostawia się śródleśne zbiorniki i cieki wodne;
9) na etapie planowania i realizacji działań z zakresu gospodarki leśnej należy uwzględniać
potrzebę zachowania zróżnicowania faz rozwojowych drzewostanów na poziomie
krajobrazowym;
10) zaleca się zapewnienie udziału w drzewostanach drzew gatunków wczesnosukcesyjnych,
w szczególności brzozy, osiki, wierzby iwy. Udział wymienionych gatunków większy niż
10% uzależniony jest od decyzji właściciela lasu, uwzględniającej kryteria przyrodnicze,
społeczne i ekonomiczne;
11) wykonując odnowienia i zalesienia należy uwzględniać:
a)

regionalne uwarunkowania przyrodnicze,

b) regionalizację

nasienną

w

rozumieniu

przepisów

o

leśnym

materialne

rozmnożeniowym,
c)

warunki siedliskowe i stan środowiska przyrodniczego;

12) przed wykonaniem cięć związanych z generacyjną wymianą lasu należy wybrać sposób
postępowania optymalny dla planowanego sposobu odnowienia;
13) odnowienie naturalne należy stosować wszędzie tam, gdzie jakość drzewostanów
przeznaczonych do

użytkowania rębnego jest wystarczająco wysoka, warunki

siedliskowe umożliwiają uzyskanie odnowienia naturalnego, a odnowienie to gwarantuje
określony efekt hodowlany oraz stabilność drzewostanu;
14) w drzewostanach dojrzałych do odnowienia, użytkowanych cięciami zupełnymi
o powierzchni powyżej 1 ha, pozostawia się kępy starodrzewia do naturalnego
obumarcia, zajmujące nie więcej niż 5% powierzchni zrębu;
15) nie stosuje się cięć zupełnych bezpośrednio przy źródłach, rzekach, jeziorach, a także w
miejscach pamięci narodowej i kultu religijnego; w miejscach tych zaleca się
kształtowanie stref ekotonowych, w szczególności poprzez sadzenie krzewów, w razie
ich braku, oraz ich pielęgnowanie;
16) wszędzie tam, gdzie jest to konieczne, w drzewostanach wyznacza się wąskie pasy
powierzchni

pozbawione

drzew

i

krzewów,

rozmieszczone

w

odstępach,

umożliwiających prowadzenie prac z zakresu pielęgnowania lasu, pozyskania i zrywki
drewna;
17) chemiczne metody ochrony lasu mogą być stosowane tylko w przypadku braku
możliwości lub braku zasadności zastosowania innych metod, przy czym przy wyborze

środków ochrony roślin należy zawsze kierować się bezpieczeństwem ludzi, zwierząt i
środowiska.
2. Wymagania określone w ust. 1 stosuje się mając na względzie cele określone w art. 7 ust. 1
ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach, w tym potrzebę zachowania wszystkich zasobów,
tworów i składników przyrody w odpowiednim stanie, w szczególności gatunków, które są
przedmiotem zainteresowania Unii Europejskiej.
3. Wymagania określone w ust. 1 stosuje się mając na względzie konieczne wymogi
nadrzędnego interesu publicznego, w szczególności konieczność zapewnienia bezpieczeństwa
publicznego.
§ 2. Częścią składową raportu o stanie lasów, o którym mowa w art. 52 ust. 1 ustawy
z dnia 28 września 1991 r. o lasach, jest informacja o inwentaryzacjach przyrodniczych
przeprowadzonych w roku, którego dotyczy raport, na obszarze obejmującym grunty Skarbu
Państwa pozostające w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.
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Uzasadnienie
Projektowane rozporządzenie jest wykonaniem przez ministra właściwego do spraw
środowiska upoważnienia ustawowego zawartego w art. 14 b ust. 2 ustawy z dnia 28 września
1991 r. o lasach (Dz. U. z 2017 r. poz. 788.), zwanej dalej „ustawą o lasach".
Ustawodawca zobowiązał ministra właściwego do spraw środowiska do określenia wymagań
dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej, uwzględniając:
1) cele trwale zrównoważonej gospodarki leśnej (określone w art. 7 ust. 1 ustawy), w tym
potrzebę zachowania wszystkich zasobów, tworów i składników przyrody
w odpowiednim stanie, w szczególności gatunków, które są przedmiotem zainteresowania
Unii Europejskiej,
2) uwarunkowania gospodarcze, społeczne i kulturowe oraz cechy lokalne.
Celem projektowanego rozporządzenia jest wskazanie właścicielom lasów wymagań dobrej
praktyki w zakresie gospodarki leśnej, spełnienie których zapewni prowadzenie gospodarki
leśnej w sposób nienaruszający zakazów w stosunku do gatunków roślin, grzybów, gatunków
dziko występujących zwierząt objętych ochroną gatunkową, o których mowa w art. 51 i art.
52 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, z późn.
zm.), zwanej dalej „ustawą o ochronie przyrody”.
Zgodnie z ustawą o lasach gospodarka leśna prowadzona jest według zasad: powszechnej
ochrony lasów, trwałości utrzymania lasów, ciągłości i zrównoważonego wykorzystania
wszystkich funkcji lasów oraz powiększania zasobów leśnych. Trwale zrównoważona,
wielofunkcyjna gospodarka leśna ukierunkowana jest na zachowanie lasów i korzystnego ich
wpływu na klimat, powietrze, wodę, glebę, zasoby przyrodnicze oraz warunki życia i zdrowia
człowieka. Sposób prowadzenia gospodarki leśnej zmierza do zachowania bogactwa
biologicznego lasów, ich wysokiej produkcyjności oraz potencjału regeneracyjnego,
żywotności i zdolności do wypełniania, teraz i w przyszłości, wszystkich ważnych
ochronnych, gospodarczych i społecznych funkcji na poziomie lokalnym, narodowym
i globalnym, bez szkody dla innych ekosystemów.
W rozporządzeniu wskazano wymagania dobrej praktyki leśnej w zakresie gospodarki leśnej,
obligatoryjne dla wszystkich właścicieli lasów, których spełnienie wpłynie pozytywnie na
zachowanie równowagi pomiędzy poszczególnymi elementami środowiska przyrodniczego,
ajednocześnie uniemożliwi wybiórcze stosowanie przepisów i preferowanie jednych
elementów środowiska kosztem innych.
Obecnie jedynie największy zarządca lasów w Polsce, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy
Państwowe, posiada własne uregulowania wewnętrzne (Zasady Hodowli Lasu, Instrukcja
Ochrony Lasy, Instrukcja Urządzania Lasu) wprowadzone zarządzeniem Dyrektora
Generalnego Lasów Państwowych, które mają na celu zachowanie wszystkich elementów
środowiska we właściwym stanie ochrony. Gospodarkę leśną prowadzi tam samodzielnie
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nadleśniczy w oparciu o przepisy ustawy o lasach oraz plan urządzenia lasu, który jest
zatwierdzany przez Ministra Środowiska.
Gospodarka leśna w lasach prywatnych, prowadzona jest na podstawie uproszczonych planów
urządzenia lasu lub inwentaryzacji stanu lasów. Dokumenty te są znacznie uproszczone
w porównaniu do planów urządzenia lasu dla nadleśnictw, m.in. nie zawierają programów
ochrony przyrody. Gospodarka leśna w lasach prywatnych nadzorowana jest przez starostów,
którzy nie są zobligowani do stosowania ww. zasad i instrukcji Lasów Państwowych.
Ochrona gatunkowa na obszarach leśnych jest o tyle specyficzna, że wiele czynności
w ramach prowadzonej gospodarki leśnej może się wiązać z naruszeniem zakazów
określonych w ustawie o ochronie przyrody, dotyczących umyślnego niszczenia chronionych
gatunków, czy płoszenia gatunków zwierząt. Większość prac prowadzanych w ramach
gospodarki leśnej (zakładanie upraw, cięcia pielęgnacyjne w uprawach, młodnikach,
w drzewostanach starszych (ścinka drzew, zrywka, wywóz drewna) związana jest
z czasowym naruszeniem tych zakazów np. płoszeniem ptaków i innych gatunków zwierząt
chronionych. Z drugiej strony trwała i zrównoważona gospodarka leśna prowadzi do
zwiększania zasobów leśnych kraju, a nie odwrotnie, generalnie więc w dłuższej
perspektywie czasu oddziaływanie nie będzie negatywne. Wszelkie wskaźniki i badania
monitoringowe wskazują na tendencję wzrostową populacji większości leśnych gatunków
ptaków.
Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody na każde odstępstwo od zakazów określonych
w ustawie o ochronie przyrody należy uzyskać zgodę, wydawaną w oparciu o art. 56 ustawy
o ochronie przyrody przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska lub regionalnego
dyrektora ochrony środowiska.
Biorąc pod uwagę fakt, że lasy stanowią ok. 30% powierzchni kraj u (430 nadleśnictw)
stosowanie indywidualnych derogacji, wydawanych każdorazowo na wniosek, stanowiłoby
ogromne obciążenie administracyjne. Przewidywany czas przygotowania wniosku oraz
procedowania wydania zezwolenia, uwzględniając możliwość odwołania się od decyzji
regionalnej dyrekcji ochrony środowiska lub Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, może
spowodować niewywiązywanie się z działań przewidzianych w zatwierdzonym przez ministra
ds. środowiska planie urządzenia lasu, a także problemy z terminową realizacją umów na
wykonywanie działań gospodarki leśnej przez zakłady usług leśnych oraz umów dotyczących
sprzedaży drewna.
Należy podkreślić, że rozwiązanie prawne, uregulowane w projekcie rozporządzenia, jest
jedną z dwóch ścieżek, z których mogą skorzystać właściciele lasów w celu wypełnienia
przepisów o ochronie poszczególnych zasobów, tworów i składników przyrody,
w szczególności przepisów art. 51 i 52 ustawy o ochronie przyrody. Drugą ścieżką możliwą
do wyboru przez właścicieli lasów jest skorzystanie z ubiegania się o derogacje indywidualne
na podstawie art. 56 ustawy o ochronie przyrody.
Projekt nie wywiera wpływu na mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.
Zaproponowany okres vacatio legis jest wystarczający, ponieważ właściciele i zarządzający
lasami mają już możliwość występowania o indywidualne derogacje w związku
2

z prowadzeniem gospodarki leśne, a przedmiotowa regulacja wpłynie korzystnie na
zmniejszenie obciążeń administracyjnych zarówno dla właścicieli i zarządzających lasami,
jak również w administracji publicznej.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.
Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego
systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597),
w związku z tym nie podlega notyfikacji. Projekt nie wymaga zaopiniowania przez instytucje
UE.
Projekt został zamieszczony, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności
lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248), w Biuletynie
Informacji Publicznej, na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie
Rządowy Proces Legislacyjny.
Projekt nie wymaga przedstawienia właściwym organom i instytucjom Unii Europejskiej, w
tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, dokonania
powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia.
Projekt jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.

gap***’*
J<

k Krawczyk

3

;

Nazwa projektu
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA w sprawie
wymagań dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej
Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące
Ministerstwo wiodące - Ministerstwo Środowiska
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu
lub Podsekretarza Stanu
Podsekretarz Stanu Andrzej Konieczny

Data sporządzenia
26.10.2017 r.
Źródło:
Upoważnienie ustawowe zawarte w art. 14b
ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o
lasach (Dz. U. z 2017 r. poz. 788, z późn.
zm.)
Nr w wykazie prac

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu
Jacek Krawczyk - dyrektor Departamentu Leśnictwa, tel. 22 369-25-53,
e-mail: departament.lesnictwa(fl)mos.gov.pl______________________

OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Ustawa o lasach wiąże gospodarkę leśną z innymi elementami środowiska. Jest to jednak zapis ogólny, a sposób realizacji
celów i zadań gospodarki leśnej, poza ogólnymi wskazaniami zawartymi w dokumentacji urządzeniowej, nie jest szerzej
określony. Pod uwagę należy wziąć umożliwienie zachowania na terenie lasów oraz w ich sąsiedztwie wszystkich
elementów środowiska we właściwym stanie ochrony, w szczególności gatunków będących przedmiotem zainteresowania
Unii Europejskiej i chronionych gatunków ptaków oraz ściślejsze powiązanie ustawy o lasach z systemem ochrony
środowiska, składającym się z ustaw regulujących ochronę poszczególnych jego elementów.
Obecnie największy zarządca lasów w Polsce - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - posiada własne
uregulowania wewnętrzne, które mają na celu zachowanie wszystkich elementów środowiska we właściwym stanie
ochrony. Zamiarem projektodawców jest wprowadzenie takiego rozwiązania, jako wspólnego dla wszystkich właścicieli
lasów, które zarazem byłoby stabilniejsze i poddane kontroli ministra ds. środowiska. Minister ten, zarządzający ochroną
całego środowiska naturalnego, dbałby o zachowanie równowagi pomiędzy poszczególnymi jego elementami, co
uniemożliwiłoby wybiórcze stosowanie przepisów i preferowanie jednych elementów środowiska kosztem innych.
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
Określenie wzorcowych działań mających na celu zagwarantowanie zachowania wszystkich elementów środowiska we
właściwym stanie ochrony, poprzez wydanie rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wymagań dobrej praktyki
w zakresie gospodarki leśnej.
Efektem wydania rozporządzenia będzie zachowanie wszystkich elementów środowiska we właściwym stanie ochrony
podczas prowadzenia gospodarki leśnej, poprzez nienaruszanie przepisów o ochronie poszczególnych zasobów, tworów
i składników przyrody, w szczególności przepisów art. 51 i art. 52 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
Należy podkreślić, że rozwiązanie prawne, uregulowane w projekcie rozporządzenia, jest jedną z dwóch ścieżek, z których
mogą skorzystać właściciele lasów w celu wypełnienia ww. przepisów ustawy o ochronie przyrody. Drugą ścieżką możliwą
do wyboru przez właścicieli lasów jest skorzystanie z ubiegania się o derogacje indywidualne na podstawie art. 56 ustawy o
ochronie przyrody. Ochrona gatunkowa na obszarach leśnych jest o tyle specyficzna, że wiele czynności w ramach
prowadzonej gospodarki leśnej może się wiązać z naruszeniem niektórych zakazów. Z drugiej strony trwała i
zrównoważona gospodarka leśna prowadzi do zwiększania zasobów leśnych kraju, a nie odwrotnie, generalnie więc w
dłuższej perspektywie czasu oddziaływanie nie będzie negatywne. Wszelkie wskaźniki i badania monitoringowe wskazują
na tendencję wzrostową populacji większości leśnych gatunków ptaków. Biorąc pod uwagę fakt, ze lasy stanowią ok. 30%
powierzchni kraju (430 nadleśnictw) stosowanie indywidualnych derogacji, wydawanych każdorazowo na wniosek,
stanowiłoby ogromne obciążenie administracyjne. Przewidywany czas przygotowania wniosku oraz procedowania wydania
zezwolenia, uwzględniając możliwość odwołania się od decyzji regionalnych dyrekcji ochrony środowiska lub Generalnej
Dyrekcji Ochrony Środowiska , może spowodować niewywiązywanie się z działań przewidzianych w zatwierdzonym przez
ministra ds. środowiska planie urządzenia lasu, a także problemy z terminowym wykonywaniem umów na wykonywanie
działań gospodarki leśnej przez zakłady usług leśnych oraz realizację umów sprzedaży drewna.
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkow skich OECD/I E?
W myśl nowej strategii leśnej UE na rzecz lasów i sektora leśno-drzewnego, Państwa członkowskie zobowiązały się w
ramach „Forest Europe” do prowadzenia w swoich lasach zrównoważonej gospodarki leśnej, zgodnie z krajową polityką
dotyczącą lasów i krajowym prawodawstwem. Przy wdrażaniu niniejszej strategii powinny one uwzględniać podstawy
zrównoważonej gospodarki leśnej, udoskonalać wymianę informacji i upowszechniać dobre praktyki.
Wiele krajów zaangażowanych w leśnictwo komercyjne opracowało lub jest w trakcie opracowywania standardów,
kodeksów i wytycznych dotyczących lasów, będących bezpośrednią konsekwencją problemów związanych z debatą na
temat zrównoważonej gospodarki leśnej. Kodeksy dobrych praktyk w gospodarce leśnej powstały i są stosowane w wielu
Państwach zachodnich np. w Irlandii, Szwecji, Wielkiej Brytanii.

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
Grupa
Wielkość
PGL Lasy Państwowe/
7,1 min ha
powierzchnia lasów
Inne podmioty zarządzające
lasami Skarbu Państwapowierzchnia lasów
Podmioty zarządzające
pozostałymi lasami
publicznymi - powierzchnia
lasów
Prywatni właściciele
lasów/powierzchnia lasów

Źródło danych
GUS 2016

GUS 2016
213 tys. ha
105 tys. ha

GUS 2016

od 850 tys. do 1,5 min
osób/1,8 min ha

GUS 2016 i Spis rolny z 1996
r.

Oddziaływanie
Postępowanie zgodnie z
wymaganiami dobrej praktyki
w zakresie gospodarki leśnej
Postępowanie zgodnie z
wymaganiami dobrej praktyki
w zakresie gospodarki leśnej
Postępowanie zgodnie z
wymaganiami dobrej praktyki
w zakresie gospodarki leśnej
Postępowanie zgodnie z
wymaganiami dobrej praktyki
w zakresie gospodarki leśnej

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
Projekt został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie podmiotowej Rządowego Centrum
Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej
w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248).
Projekt został skierowany do zaopiniowania przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego zgodnie z art. 8
ust. 1 ustawy z dnia 6 maja 2005 r. o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu oraz o przedstawicielach Rzeczypospolitej
Polskiej w Komitecie Regionów Unii Europejskiej (Dz. U. poz. 759).
W ramach opiniowania i konsultacji projekt otrzymają:
• wojewodowie,
• Związek Powiatów Polskich,
• Polskie Towarzystwo Leśne,
• Towarzystwo Przyjaciół Lasu,
• Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa,
• Polski Związek Zrzeszeń Leśnych,
• Krajowa Rada Izb Rolniczych
• Liga Ochrony Przyrody,
• Państwowa Rada Ochrony Przyrody,
• Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków,
• Klub Przyrodników,
• WWF Polska,
• Greenpeace Polska,
• Pracownia na rzecz Wszystkich Istot.
• Stowarzyszenie na rzecz wspierania bioróżnorodności Matecznik
Z uwagi na zakres projektu, który nie dotyczy problematyki praw i interesów związków pracodawców oraz zadań
związków zawodowych projekt nie podlegał opiniowaniu przez reprezentatywne organizacje pracodawców i związków
zawodowych. Projekt nie dotyczy także spraw, o których mowa w art. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu
Społecznego (Dz. U. poz. 1240).
6. Wpływ na sektor finansów lublicznych
(ceny stałe z
r.)
0
1
Dochody ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)
Wydatki ogółem
budżet państwa

2

Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian min zł]
4
8
9
3
5
6
7
10
Łącznie (0-10)

Komentarz:
Zarządzający i właściciele, stosujący przepisy rozporządzenia, nie będą musieli występować o indywidualne derogacje.
9. Wpływ na rynek pracy
Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy.
10. Wpływ na pozostałe obszary
I I środowisko naturalne
I I sytuacja i rozwój regionalny

I I demografia
I I mienie państwowe

I I informatyzacja
I I zdrowie

I I inne:
Omówienie wpływu

Wejście w życie rozporządzenia będzie miało pozytywny wpływ na środowisko naturalne.
Wszyscy właściciele i zarządzający lasami, kierując się jednolitymi wytycznymi określonymi w
rozporządzeniu, prowadząc gospodarkę leśną, będą mieć na uwadze zachowanie we właściwym
stanie elementów środowiska przyrodniczego.

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Planowanym dniem wejścia w życie rozporządzenia jest dzień 1 stycznia 2018 r.
12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów pro jektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?
Dyrektor Generalny Lasów Państwowych w corocznym raporcie o stanie lasów, o którym mowa w art. 52 ustawy o lasach,
będzie przedstawiał informację o inwentaryzacjach przyrodniczych wykonanych w danym roku na obszarze Lasów
Państwowych.
13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)

JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)
Saldo ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)
Źródła finansowania
Dodatkowe informacje,
w tym wskazanie
źródeł danych i
przyjętych do obliczeń
założeń

Wejście w życie przedmiotowego rozporządzenia nie spowoduje dodatkowych wydatków dla
budżetu Państwa, budżetu JST oraz innych jednostek sektora finansów publicznych.

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na
rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe
Skutki
Czas w latach od wejścia w życie zmian
W ujęciu
duże przedsiębiorstwa
sektor mikro-, małych i
pieniężnym
średnich
(w min zł,
przedsiębiorstw
ceny stałe z
rodzina,
obywatele oraz
r.)
gospodarstwa domowe
(dodaj/usuń)
W ujęciu
duże przedsiębiorstwa
niepieniężnym
sektor mikro-, małych i
średnich
przedsiębiorstw
rodzina, obywatele oraz
gospodarstwa domowe

0

1

2

3

5

10

Łącznie (0-10)

(dodaj/usuń)
(dodaj/usuń)
Niemierzalne
(dodaj/usuń)
Dodatkowe informacje, Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na konkurencyjność gospodarki
w tym wskazanie
i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli
źródeł danych i
i gospodarstwa domowe.
przyjętych do obliczeń
założeń

8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z. projektu
I I nie dotyczy
Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie
U tak
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli 1X1 nie
I I nie dotyczy
zgodności).
XI zmniejszenie liczby dokumentów
]] zmniejszenie liczby procedur
XI skrócenie czasu na załatwienie sprawy

zwiększenie liczby dokumentów
I I zwiększenie liczby procedur
I I wydłużenie czasu na załatwienie sprawy

I I inne:

I I inne:

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich
elektronizacji.

□ tak
H nie
I I nie dotyczy

