
Lasy Państwowe



• Jaka ustawa reguluje zarząd mieniem leśnym?

Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach

• Co dokładnie reguluje wspomniana ustawa?

1) zasady zachowania, ochrony i powiększania zasobów leśnych oraz
zasady gospodarki leśnej w powiązaniu z innymi elementami
środowiska i z gospodarką narodową;

2) zasady odpowiedzialności za naruszenie przepisów rozporządzeń
unijnych.



• Czym jest las?

grunt:

1) o zwartej powierzchni co najmniej 0,10 ha, pokryty roślinnością leśną
(uprawami leśnymi) - drzewami i krzewami oraz runem leśnym - lub przejściowo jej
pozbawiony:

a) przeznaczony do produkcji leśnej

b) stanowiący rezerwat przyrody lub wchodzący w skład parku narodowego

c) wpisany do rejestru zabytków;

2) związany z gospodarką leśną, zajęty pod wykorzystywane dla potrzeb
gospodarki leśnej: budynki i budowle, urządzenia melioracji wodnych, linie
podziału przestrzennego lasu, drogi leśne, tereny pod liniami energetycznymi,
szkółki leśne, miejsca składowania drewna, a także wykorzystywany na parkingi
leśne i urządzenia turystyczne.



• Kto zarządza lasami stanowiącymi własność Skarbu Państwa?

Państwowe Gospodarstwo Leśne „Lasy Państwowe”, zwane dalej „Lasami 
Państwowymi”

• Jakie zadania wykonują Lasy Państwowe?

W ramach sprawowanego zarządu Lasy Państwowe:

a) prowadzą gospodarkę leśną,

b) gospodarują gruntami i innymi nieruchomościami oraz ruchomościami
związanymi z gospodarką leśną,

c) prowadzą ewidencję majątku Skarbu Państwa,

d) ustalają jego wartość.

• Które lasy nie podlegają pod zarząd Lasów Państwowych?

1) będące w użytkowaniu wieczystym Parków Narodowych;

2) wchodzące w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa;

3) będące w użytkowaniu wieczystym na mocy odrębnych przepisów



• Kto sprawuje nadzór nad Lasami Państwowymi?
minister właściwy do spraw środowiska.

Gospodarka Leśna

• Czym jest gospodarka leśna?

gospodarka leśna - działalność leśną w zakresie:

a) urządzania, ochrony i zagospodarowania lasu,

b) utrzymania i powiększania zasobów i upraw leśnych,

c) gospodarowania zwierzyną,

d) pozyskiwania - z wyjątkiem skupu - drewna, żywicy, choinek, karpiny,
kory, igliwia, zwierzyny oraz płodów runa leśnego,

e) sprzedaż tych produktów

f) realizację pozaprodukcyjnych funkcji lasu;



• Według jakich zasad prowadzi się gospodarkę leśną?
1. powszechnej ochrony lasów;
2. trwałości utrzymania lasów;
3. ciągłości i zrównoważonego wykorzystania wszystkich funkcji lasów;
4. powiększania zasobów leśnych.

• Jakie obowiązki mają właściciele lasów?

1. Właściciele lasów są obowiązani do trwałego utrzymywania lasów i
zapewnienia ciągłości ich użytkowania, a w szczególności do:

1) zachowania w lasach roślinności leśnej (upraw leśnych) oraz naturalnych
bagien i torfowisk;

2) ponownego wprowadzania roślinności leśnej (upraw leśnych) w lasach w
okresie do 5 lat od usunięcia drzewostanu;

3) pielęgnowania i ochrony lasu, w tym również ochrony przeciwpożarowej;



4) przebudowy drzewostanu, który nie zapewnia osiągnięcia celów

gospodarki leśnej, zawartych w planie urządzenia lasu, uproszczonym

planie urządzenia lasu lub decyzji, o której mowa w art. 19 ust. 3;

5) racjonalnego użytkowania lasu w sposób trwale zapewniający

optymalną realizację wszystkich jego funkcji przez:

a) pozyskiwanie drewna w granicach nieprzekraczających

możliwości produkcyjnych lasu,

b) pozyskiwanie surowców i produktów ubocznego użytkowania

lasu w sposób zapewniający możliwość ich biologicznego

odtwarzania, a także ochronę runa leśnego.



Trwale zrównoważona gospodarka leśna

• Czym jest taka gospodarka?

trwale zrównoważona gospodarka leśna - działalność zmierzającą do
ukształtowania struktury lasów i ich wykorzystania w sposób i tempie
zapewniającym trwałe zachowanie ich bogactwa biologicznego,
wysokiej produkcyjności oraz potencjału regeneracyjnego, żywotności i
zdolności do wypełniania, teraz i w przyszłości, wszystkich ważnych
ochronnych, gospodarczych i socjalnych funkcji na poziomie lokalnym,
narodowym i globalnym, bez szkody dla innych ekosystemów;



• Jakie obowiązki mają Lasy Państwowe w celu realizacji „trwale
zrównoważonej gospodarki”?

w szczególności:

1) inicjowania, koordynowania i prowadzenia okresowej oceny stanu
lasów i zasobów leśnych oraz prognozowania zmian w
ekosystemach leśnych;

2) sporządzania okresowych wielkoobszarowych inwentaryzacji stanu
lasów oraz aktualizacji stanu zasobów leśnych;

3) prowadzenia banku danych o zasobach leśnych i stanie lasów.



Powiększanie zasobów leśnych

• W jaki sposób powiększa się zasoby leśne?

a) zalesienia gruntów

b) podwyższania produkcyjności lasu

• Jakie grunty można zalesiać?

Do zalesienia mogą być przeznaczone:

a) nieużytki

b) grunty rolne nieprzydatne do produkcji rolnej

c) grunty rolne nieużytkowane rolniczo

d) inne grunty nadające się do zalesienia



• Na kim ciąży obowiązek zalesiania?

A. na nadleśniczych – w odniesieniu do gruntów w zarządzie Lasów
Państwowych

B. na właścicielach lub użytkownikach wieczystych – pozostałych
gruntów.



Plan urządzenia lasu

• Czym jest plan urządzenia lasu?

plan urządzenia lasu - podstawowy dokument gospodarki leśnej
opracowywany dla określonego obiektu, zawierający opis i ocenę stanu
lasu oraz cele, zadania i sposoby prowadzenia gospodarki leśnej;

• Na jaki okres sporządza się plan urządzenia lasu?

a) na 10 lat

b) W przypadkach uzasadnionych stanem lasów, a w szczególności

wystąpieniem szkód lub klęsk żywiołowych, plan urządzenia lasu

może być opracowany na okresy krótsze niż 10 lat.



• Co uwzględnia się przy tworzeniu planu urządzenia lasu?

1. przyrodnicze i ekonomiczne warunki gospodarki leśnej;

2. cele i zasady gospodarki leśnej oraz sposobów ich realizacji,

określonych dla każdego drzewostanu i urządzanego obiektu, z

uwzględnieniem lasów ochronnych.



• Co w szczególności zawiera plan urządzenia lasu?

1. opis lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia

2. analizę gospodarki leśnej w minionym okresie

3. program ochrony przyrody;

4. określenie zadań, w tym w szczególności dotyczących:

a) ilości przewidzianego do pozyskania drewna, określonego oddzielnie jako etat

miąższościowy użytków rębnych oraz etat powierzchniowy użytków przedrębnych,

b) zalesień i odnowień,

c) pielęgnowania i ochrony lasu, w tym również ochrony przeciwpożarowej,

d) gospodarki łowieckiej,

e) potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej.



• Dla jakich lasów sporządza się Plan Urządzenia Lasu?

stanowiących własność Skarbu Państwa

• Dla jakich lasów sporządza się Uproszczony Plan Urządzenia Lasu?

✓dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa

✓dla lasów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu
Państwa

• Kto sporządza Plany Urządzenia Lasu?

a) specjalistyczne jednostki

b) inne podmioty wykonawstwa urządzeniowego



• Czy Plan Urządzenia Lasu może być realizowany przez prywatnego 
przedsiębiorcę?

Wykonywanie planów urządzenia lasu może być prowadzone przez 
przedsiębiorcę (w tym usługodawcę).

• Jakie warunki musi spełniać ten przedsiębiorca?

a) dysponuje wyposażeniem technicznym

b) zatrudnia osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje niezbędne 
do terminowego i prawidłowego sporządzania planów urządzenia 
lasu



• Kto zleca i płaci za sporządzenie Planu Urządzenia Lasu?

Plan urządzenia lasu lub uproszczony plan urządzenia lasu sporządzany 
jest:

1. dla lasów będących w zarządzie Lasów Państwowych - na zlecenie i 
koszt Lasów Państwowych;

2. dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących 
do osób fizycznych i wspólnot gruntowych - na zlecenie starosty;

3. dla pozostałych lasów - na zlecenie i koszt właścicieli.



Zasady udostępniania lasów

• Czy możemy wejść do lasu będącego własnością Skarbu Państwa?

Lasy stanowiące własność Skarbu Państwa, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, są 
udostępniane dla ludności.

• Kiedy wprowadza się stały zakaz wstępu do lasu państwowego?

Stałym zakazem wstępu objęte są lasy stanowiące:

1. uprawy leśne do 4 m wysokości;

2. powierzchnie doświadczalne i drzewostany nasienne;

3. ostoje zwierząt;

4. źródliska rzek i potoków;

5. obszary zagrożone erozją.



• Kto może ustanowić okresowy zakaz wstępu do lasu będącego 
własnością Skarbu Państwa?

Nadleśniczy

• Kiedy nadleśniczy może wprowadzić okresowy zakaz wstępu?

1. wystąpiło zniszczenie albo znaczne uszkodzenie drzewostanów lub 
degradacja runa leśnego;

2. występuje duże zagrożenie pożarowe;

3. wykonywane są zabiegi gospodarcze związane z hodowlą, ochroną
lasu lub pozyskaniem drewna.



• Czy w lasach będących własnością Skarbu Państwa można zbierać 
„płody runa leśnego”?

Co do zasady tak:

1) na potrzeby własne;

2) dla celów przemysłowych, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

• Kiedy można zbierać „płody runa leśnego” dla celów przemysłowych?

zawarcie umowy z nadleśnictwem

• Kiedy nadleśniczy odmawia zawarcia umowy?

gdy zbiór runa leśnego zagraża środowisku leśnemu.



Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy
Państwowe

• Czym są Lasy Państwowe?

Państwową jednostką organizacyjną

• Czy Lasy Państwowe posiadają osobowość prawną?

nie

• Czym zajmują się Lasy Państwowe?

reprezentują Skarb Państwa w zakresie zarządzanego mienia



Organizacja

• Jakie jednostki organizacyjne wchodzą w skład Lasów Państwowych?

1. Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych;

2. regionalne dyrekcje Lasów Państwowych;

3. nadleśnictwa;

4. inne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

• Kto kieruje Lasami Państwowymi?

Dyrektor Generalny przy pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów
Państwowych.



• Kto powołuje i odwołuje Dyrektora Generalnego?

minister właściwy do spraw środowiska

• Jakie zadania wykonuje Dyrektor Generalny? np.

a) reprezentuje Skarb Państwa w stosunkach cywilnoprawnych, w zakresie
swojego działania;

b) zarządza gruntami i innymi nieruchomościami nabytymi lub
wydzielonymi z bezpośredniego zarządu nadleśnictwa na potrzeby
Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych lub wspólnych przedsięwzięć
jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych;

c) inicjuje, organizuje oraz koordynuje przedsięwzięcia na rzecz ochrony
lasów, racjonalnej gospodarki leśnej i rozwoju leśnictwa;

d) organizuje planowanie urządzeniowe w lasach i prognozowanie w
leśnictwie;



• Jakie zadania ma Dyrektor Regionalnej Dyrekcji?

a) zarządza gruntami i innymi nieruchomościami nabytymi lub
wydzielonymi z bezpośredniego zarządu nadleśnictwa, na potrzeby
regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych;

b) organizuje wspólne przedsięwzięcia nadzorowanych jednostek
organizacyjnych w zakresie ochrony lasu i racjonalnej gospodarki
leśnej;

c) dysponuje środkami finansowymi, wydzielonymi na wyrównywanie
niedoborów środków w poszczególnych nadleśnictwach,
wynikających ze zróżnicowanych warunków gospodarki leśnej;



• Jakie zadania wykonuje nadleśniczy? np.

a) Nadleśniczy prowadzi samodzielnie gospodarkę leśną w
nadleśnictwie na podstawie planu urządzenia lasu oraz odpowiada
za stan lasu.

b) reprezentuje Skarb Państwa w stosunkach cywilnoprawnych, w
zakresie swojego działania;

c) bezpośrednio zarządza lasami, gruntami i innymi nieruchomościami
Skarbu Państwa, pozostającymi w zarządzie Lasów Państwowych;

d) organizuje ochronę mienia i zwalczanie szkodnictwa leśnego.



Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa 
będącym w zarządzie Lasów Państwowych

• Jakie składniki mienia może nabywać Kierownik jednostki organizacyjnej 
Lasów Państwowych?

✓ lasy
✓ grunty przeznaczone do zalesienia
✓ inne grunty lub nieruchomości

• Czyjej zgody wymaga nabycie tych nieruchomości?
Dyrektora Generalnego

• Kiedy nabycie tych nieruchomości jest dozwolone?
1. jeżeli jest to uzasadnione potrzebami gospodarki leśnej i 
2. Jeżeli nie narusza to interesu Skarbu Państwa



• Jakie są szczególne przypadki uzasadniające nabycie lasów lub
gruntów przeznaczonych do zalesienia?

1. bezpośrednia przyległość do gruntu pozostającego w zarządzie
Lasów Państwowych;

2. zniesienie współwłasności lasu, gruntu przeznaczonego do
zalesienia lub innego gruntu lub nieruchomości;

3. regulacji przebiegu granicy polno-leśnej.

• Czy za nabycie nieruchomości można zapłacić dowolną cenę?

Las, grunt przeznaczony do zalesienia lub inny grunt lub nieruchomość
mogą być nabyte za cenę nie wyższą od wartości określonej przez
rzeczoznawcę majątkowego.



• W jakich sytuacjach można zbyć lasy, grunty i inne nieruchomości Skarbu 
Państwa znajdujące się w zarządzie Lasów Państwowych?

1. zbywania udziałów lasów stanowiących własność Skarbu Państwa we
współwłasnościach;

2. regulacji granicy polno-leśnej;

3. stwierdzenia przez nadleśniczego nieprzydatności gruntów, budynków i
budowli na potrzeby gospodarki leśnej;

4. zmiany przeznaczenia na cele nieleśne i nierolnicze;

5. podyktowanych ważnymi względami gospodarczymi lub społecznymi, o
ile nie narusza to interesu Skarbu Państwa.

• Kto musi wyrazić zgodę na sprzedaż?

a) Dyrektor Generalny (pkt 1-4)

b) minister właściwy do spraw środowiska (pkt 5)



• Jakie grunty może sprzedać leśniczy bez zgody?

✓grunty leśne i nieleśne 

✓o powierzchni do 1 ha

• Kiedy leśniczy może sprzedać te grunty bez zgody?

jeśli stanowią enklawę wśród gruntów innej formy własności

• W jakim trybie sprzedaje się nieruchomości będące w zarządzie Lasów 
Państwowych?

w drodze przetargu publicznego

• Co w sytuacji gdy przetarg dwukrotnie zakończy się wynikiem negatywnym?

przedmiot sprzedaży można zbyć w drodze negocjacji cenowej



• Czy Lasy Państwowe mogą sprzedawać grunty zabudowane i lokale?

Tak

• Jakie dokładnie nieruchomości można sprzedawać?

a) nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi,

b) samodzielne lokale mieszkalne,

c) grunty z budynkami mieszkalnymi w budowie,

• Kiedy można sprzedawać te nieruchomości?

Kiedy są nieprzydatne Lasom Państwowym



• Kiedy lasy i grunty mogą być przekazane nieodpłatnie?

Kiedy nie jest możliwe prowadzenie racjonalnej gospodarki w lasach i 
gruntach – zwłaszcza gdy lasy i grunty stanowią enklawy i półenklawy.

• Komu lasy i grunty mogą być przekazane nieodpłatnie?

Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa

• W jakiej formie przekazuje się lasy i grunty nieodpłatnie?

umowy zawartej pomiędzy Dyrektorem Generalnym a Prezesem 
Agencji



• Kiedy można nieodpłatnie przekazać grunty rolne i leśne (będące w 
zarządzie lasów państwowych)?

W przypadku zmiany ich przeznaczenia na cele nierolnicze i nieleśne.

• Komu można przekazać te grunty?

Innej jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej

• W jakiej formie następuje przeniesienie?

W formie umowy o przeniesienie zarządu.



• Kto zawiera tę umowę?

Kierownik jednostki organizacyjnej z:

a) nadleśniczym - w przypadku gruntów pochodzących z obszaru

jednego nadleśnictwa;

b) dyrektorem regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych - w przypadku

gruntów pochodzących z obszaru więcej niż jednego nadleśnictwa.



• Jakie grunty Lasy Państwowe mogą oddać w użytkowanie wieczyste?

1. Zmienione z rolnych i leśnych na nierolnicze i nieleśne.

2. Budynki i budowle nieprzydatne dla potrzeb gospodarki leśnej - wraz z 
gruntem niezbędnym do korzystania z nich.

• Na czyją rzecz można ustanowić użytkowanie wieczyste?

a) Osoby prawnej

b) Jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej

• Na czyj wniosek, nieruchomości oddaje się w użytkowanie wieczyste?

Na wniosek starosty.



• Czy lasy, grunty oraz inne nieruchomości można oddać w użytkowanie? – bez zmiany 
ich przeznaczenia? 

Tak

• Kto przekazuje w użytkowanie?

Dyrektor Generalny

• Na czyj wniosek?

a) ministra

b) organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego

• Na czyją rzecz można ustanowić użytkowanie?

a) Wskazanej jednostki organizacyjnej

b) Agencji Mienia Wojskowego

• Na podstawie czego ustanawia się użytkowanie?

Umowy



• Kiedy można ustanowić użytkowanie?

jeżeli przemawiają za tym względy:

1. obronności lub bezpieczeństwa państwa albo ochrony granicy 
państwowej;

2. nauki lub dydaktyki;

3. ochrony przyrody;

4. ochrony ujęć wodnych;

5. przeciwdziałania niebezpieczeństwu powodzi;

6. ochrony wybrzeża morskiego;

7. lecznictwa;

8. opieki nad zabytkami;

9. wypoczynku ludności;

10. gospodarki rolnej.



• Kiedy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad otrzymuje 
nieruchomości (w zarządzie Lasów Państwowych) w trwały zarząd?

W przypadku przeznaczenia nieruchomości na drogi krajowe.

• Czy przekazanie w trwały zarząd jest odpłatne?

Jest darmowe

• Czy konieczne jest zawarcie umowy?

Przeniesienie zarządu następuje z mocy prawa.

• Kiedy następuje ustanowienie trwałego zarządu?

z dniem, w którym decyzja o ustaleniu lokalizacji drogi krajowej stała się 
ostateczna



• Czy - lasy, grunty i inne nieruchomości Skarbu Państwa pozostające 
w zarządzie Lasów Państwowych – mogą być przedmiotem zamiany?

Tak

• Kiedy można dokonać zamiany?

1. w przypadkach uzasadnionych potrzebami i celami gospodarki 
leśnej

2. po ich wycenie przez osoby posiadające uprawnienia z zakresu 
szacowania nieruchomości



• Jakimi służebnościami można obciążyć lasy będące w zarządzie Lasów 

Państwowych?

a) Służebnością drogową

b) Służebnością przesyłu

• Kto dokonuje obciążenia?

Nadleśniczy może za zgodą dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych.

• Czy obciążenie jest nieodpłatne?

obciążyć, za wynagrodzeniem

• Czyj przychód stanowi wynagrodzenie?

Przychód własny Lasów Państwowych.



Kredyty i pożyczki 

• Czy organy Lasów Państwowych mogą zaciągać kredyty bankowe i 
pożyczki?

Tak

• Które organy mogą zaciągać kredyty i pożyczki?

a) Dyrektor Generalny, 

b) dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych

c) nadleśniczy



• Kto może udzielać pożyczek?

a) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

b) wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej

• Jakiej granicy nie może przekroczyć zadłużenie?

Suma zaciągniętych kredytów na dany rok nie może przekraczać 30%
wartości sprzedaży Lasów Państwowych roku poprzedniego.



Tworzenie i przystępowanie do spółek

• Jak wygląda kwestia tworzenia spółek?

Dyrektor Generalny może, w imieniu Skarbu Państwa: 

1. tworzyć jednoosobowe spółki Skarbu Państwa

2. przystępować do spółek z o.o. lub S.A.

• Czy las może być przedmiotem wkładu do spółki?

Lasy stanowiące własność Skarbu Państwa znajdujące się w zarządzie
Lasów Państwowych nie mogą stanowić przedmiotu wkładu
niepieniężnego do spółek,


