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UWAGI W RAMACH UZGODNIEŃ Z KOMISJĄ WSPÓLNĄ RZĄDU I SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 

 
Informacja o projekcie: 

Tytuł Projekt rozporządzenia w sprawie wymagań dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej 

Autor   Ministerstwo Klimatu i Środowiska 

Projekt z dnia 28 czerwca 2022 

 
Informacje o zgłaszającym uwagi:   

Urząd  

Organizacja samorządowa Związek Powiatów Polskich 

Osoba do kontaktu Adrian Pokrywczyński 

e-mail biuro@zpp.pl 

tel. +48 18 477 86 00 

 
Uwagi: 

Lp. 

Część dokumentu, 
do którego odnosi 
się uwaga (np. art., 

nr str., rozdział) 

Treść uwagi (propozycja zmian) Uzasadnienie uwagi Stanowisko resortu Odniesienie do 
stanowiska resortu 

1.  

§ 2 ust. 1 pkt 1 Błąd w słowie „uproszony”, powinno 
być „uproszczony” – uproszczony 
plan urządzenia lasu;  
Zamiast słowa inwentaryzacja w 
toku zdania powinno być 
„inwentaryzację” 

poprawki legislacyjne (językowe)   

2.  

§ 2 

 

„Osoba wyznaczona przez 
właściciela lasu” – brak 
zdefiniowania kto może być taką 
osobą. 

Rozporządzenie umożliwia 
wyznaczenie przez właściciela osoby 
do wykonywania działań w zakresie 
gospodarki leśnej – być może warto 
byłoby rozważyć zdefiniowanie kto 
może być taką osobą ew. w jaki 
sposób jest wyznaczana, podobnie 
jak w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. b określono 
kto może dokonywać wizji 
terenowej. Ewentualne dookreślenie 
mogłoby uniknąć wątpliwości w 
czasie działań nadzorczych lub 
kontrolnych czy wymienionych 
działań z zakresu gospodarki leśnej 
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faktycznie dokonał właściciel lub 
osoba z jego upoważnienia.  

3.  

§ 4 pkt 18 Skreślenie z treści zdania „przy czym 
chemiczne metody ochrony lasu 
mogą być stosowane w 
szczególności w przypadku braku 
możliwości lub braku zasadności 
zastosowania innych metod” 
określenia „w szczególności” lub 
zastąpienia go określeniem „przede 
wszystkim” lub podobnym, 
wzmacniającym jej wyjątkowość. 

Z uzasadnienia wynika, że metoda 
chemiczna jest metodą de facto 
ostateczną („Metoda chemiczna jest 
stosowana w przypadku braku 
możliwości lub braku zasadności 
zastosowania innych metod.” – 
uzasadnienie str. 5), co powinno 
znaleźć swe odbicie w treści 
przepisu – określenie „w 
szczególności” sugeruje możliwość 
stosowania metod chemicznych 
ochrony lasu także w innych 
przypadkach. Skreślenie tego 
określenia lub zastosowanie innego, 
który sugerowałby wyjątkowość 
metody, wzmocniłoby jej 
ostateczność i przyczyniło do jej 
odpowiedniego stosowania bez jej 
nadużywania. Zmiana nie spowoduje 
natomiast zakazu używania metod 
chemicznych, gdyż nadal będzie się 
je stosować, gdy inne metody będą 
w ocenie zarządców lasów 
nieskuteczne. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


