
Wycinka drzew z lasu prywatnego - poradnik dla mieszkańca 
/Źródło – System Informacji Prawnej LEX: LEX/el. 2019/ 
 
W przypadku drzew rosnących na gruntach leśnych nie wydaje się zezwoleń na podstawie ustawy 
z 16.04.2004 r. o ochronie przyrody. Usuwanie drzew odbywa się na zasadach pozyskiwania 
drewna określonych w ustawie z 28.09.1991 r. o lasach. Ustawa o lasach nie przewiduje 
wydawania zezwoleń na wycinkę drzew. Żaden przepis tej ustawy nie zawiera podstawy, w 
oparciu o którą organ administracji publicznej mógłby wydać decyzję zezwalającą na wycinkę 
drzew znajdujących się na prywatnych nieruchomościach leśnych. 

Na czym polega pozyskanie drewna z lasu? 
Podstawą do pozyskiwania drewna w lasach prywatnych o powierzchni powyżej 10 ha jest 
uproszczony plan urządzenia lasu. Dla lasów rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha zadania z 
zakresu gospodarki leśnej określa natomiast decyzja starosty wydana na podstawie 
inwentaryzacji stanu lasów. Dlatego też w przypadku lasów nieobjętych uproszczonym planem 
urządzenia lasu należy złożyć wniosek o wydanie decyzji i dopiero po jej uzyskaniu i 
uprawomocnieniu można przystąpić do wycinki. 
Właściciele lasów są obowiązani do trwałego utrzymywania lasów i zapewnienia ciągłości ich 
użytkowania, a w szczególności m.in. do pozyskiwania drewna w granicach nieprzekraczających 
możliwości produkcyjnych lasu. Co istotne drewno pozyskane w lasach podlega ocechowaniu. 
Drewno pozyskane z lasu prywatnego cechuje starosta, który właścicielowi lasu wystawia 
stosowny dokument, czyli świadectwo legalności pozyskania drewna. W praktyce legalizacji 
dokonuje właściwy pracownik nadleśnictwa na pisemne zgłoszenie właściciela lasu. W drodze 
rozporządzenia określono szczegółowe zasady cechowania drewna, wzory urządzeń do 
cechowania i zasady ich stosowania oraz wzór dokumentu stwierdzającego legalność pozyskania 
drewna. 
Uwaga! Uzyskanie świadectwa legalności pozyskania drewna jest bezpłatne. 
Uwaga! Nieuzyskanie świadectwa legalności pochodzenia drewna, będące równoznaczne z 
wycinką niezgodną z uproszczonym planem urządzenia lasu, jest zagrożone karą grzywny i 
przepadkiem drewna. 

Czy dopuszczalne jest pozyskanie drewna w lasach niezgodnie z uproszczonym planem 
urządzania lasu lub decyzją określającą zadania gospodarki leśnej? 

Tak, ale jest to możliwe wyłącznie w przypadkach losowych. Decyzję administracyjną w tej 
sprawie wydaje starosta na wniosek właściciela lasu. Należy zatem złożyć wniosek o pozyskanie 
drewna w lasach stanowiących własność wnioskodawcy w związku z wystąpieniem przypadku 
losowego. Przed wydaniem decyzji starosta dokona oględzin terenu wskazanego we wniosku i 
sporządzi protokół. Po analizie uproszczonego planu urządzania lasu lub decyzji określającej 
zadania gospodarki leśnej oraz uzasadnienia wniosku związanego z przypadkiem losowym 
starosta wyda zezwolenie lub odmówi wydania zezwolenia na pozyskanie drewna. 

Co powinien zrobić przed wycinką drzew z lasu prywatnego: 
a)  właściciel lasu prywatnego posiadającego uproszczony plan urządzenia lasu: 

–  sprawdzić w planie masę drewna do pozyskania, 
–  wyciąć drzewa i pozostawić je w lesie przy pniu, 
–  zawiadomić o pozyskaniu drewna nadleśnictwo, 
–  oczekiwać na legalizację drewna, 
–  odebrać świadectwo legalności pozyskania drewna; 

b)  właściciel lasu prywatnego nieposiadający uproszczonego planu urządzenia lasu: 
–  złożyć wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na wyrąb drzew (dołączyć do niej 
dowód opłaty oraz ewentualną zgodę wszystkich współwłaścicieli), 
–  otrzymać decyzję zezwalającą na wyrąb drzew, 



–  poczekać na uprawomocnienie się decyzji (14 dni od dnia doręczenia właścicielowi 
albo ostatniemu współwłaścicielowi), 
–  wyciąć drzewa i pozostawić je w lesie przy pniu, 
–  zawiadomić o pozyskaniu drewna nadleśnictwo, 
–  oczekiwać na legalizację drewna, 
–  odebrać świadectwo legalności pozyskania drewna. 

Czy właściciel może zostać ukarany za wycinanie drzew z własnego lasu? 
Właściciel lub posiadacz lasu, który dokonuje wyrębu drzewa w należącym do niego lesie albo w 
inny sposób pozyskuje z tego lasu drewno niezgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu lub 
decyzją starosty określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej zastępującą plan, podlega karze 
grzywny w wysokości w granicach od 20 do 5000 zł. W razie popełnienia tego wykroczenia 
orzeka się przepadek pozyskanego drewna. Orzeczenie przepadku ma charakter obligatoryjny. 
Podstawa prawna: 

–  art. 14a , 18 , 19  i 23  ustawy z 28.09.1991 r. o lasach; 
–  art. 24  i 158  ustawy z 20.05.1971 r. – Kodeks wykroczeń, 
–  rozporządzenie  Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 
24.02.1998 r. w sprawie szczegółowych zasad cechowania drewna, wzorów urządzeń do 
cechowania i zasad ich stosowania oraz wzoru dokumentu stwierdzającego legalność 
pozyskania drewna. 


