
PROCEDURA POSTl^POWANIA 

- przy wykonywaniu niektorych zadaii zleconych przez 

urz^d Starosty Krakowskiego w zakresie nadzoru nad lasami 

niestanovviacymi wlasnosci Skarbu Panstvva 

- z regulaminu 

A. Na nieruchomosciach lesnych nieposiadajqcych aktualnego uproszczonego planu urzadzania 

1. W przypadku zamierzonego pozyskania drewiia "w^asciciel nieruchomosci lesnej (lub jego 
prawny przedstawiciel) - oki'eslany w dalszej cz^sci ski'otem wnioskodcmca sklada w 
seki-etai-iacie Ojcowskiego Parku Nai-odowego na obowi^zujqcym druku (ktory mozna otrzymac 
w sekretariacie dyrekcji OPN. u lesniczego nadzorujacego iasy niestanowiace wlasnosci Skarbu 
Pahstwa lub pobrac ze strony intemetow-ej Ojcowskiego P.N.) wnioseklxgloszmie zamiaru 
wycinki d r z e w . Do wniosku zalaczana jest kserokopia aktualnego (12 m-cy od daty jego 
M^ystawienia - licz^c do dnia zlozenia przedmiotowego wniosku) wypisu z rejestru giamtow, 
potvi'ierdzajqca prawo wlasnosci/w'spoiwiasnosci wlasciciela nieruchomosci lesnej objetej w / w 
wnioskiem. 
Przedmiotowy wniosek winien: 
a) posiadac wypeinione wszystkie rubryki odnoszqce sie do zaki-esu danycli koniecznych do 

wydania decyzji administracyjnej ustalaj^cej zaki'es zadan dot. gospodarki lesnej na 
wskazanej nieruchomosci, 

b) zawderac w-lasnor̂ czny podpis Mmioskodawcy lub jego pelnomocnika. W przypadku 
skladania wniosku przez petnomocmka nalezy przedlozyc stosowne pisemne 
pelnomocnictwo, 

c) w przypadku wspolw'lasnosci zawierac wyrazenie pisemnej zgody wszystkich pozostalych 
wspolwiascicieli, ktorych wskazuje zaiaczana do wiiiosku kserokopia wypisu z rejestru 
gruntow, wydana dia nieruchomosci stanowiqcych wlasnosc/wspohvlasnosc wnioskodawcy. 

Przedmiotowy druk wiiiosku zawiera w swej tresci stosowne oswiadczenie wspohviascicieli 
nieruchomosci. 

2. Przedmiotow wniosek skladany jest w sekretariacie Ojcowskiego P.N. (osobiscie przez 
wnioskodawce lub droga pocztowa). Po jego zarejestrowaniu i dekretacji jest przekazywany 
lesniczemu nadzorujacego Iasy niestanowiace wlasnosci Skarbu Panstwa (okreslany W' dalszej 
czesci skrotem lesnicz>') na nieruchomosciach obj^tych przedmiotowym wnioskiem w celu 
dokonania ustalenia koniecznych do wykonania zadaii z zakresu gospodarki lesnej ŵ  oparciu o 
przeprowadzouci przez Niego ocen? stanu lasu (okreslanej w dalszej czesci skrotem ocend). 

Lesniczy informuje Mmioskodawcy o pianowanym terminie przeprowadzenia oceny, w ktorej ma 
on prawo uczestniczyc. Nieskorz\'stanie wnioskodawcy z povyzszego upra\\Tiienia nie 
wstrzymuje przedmioto-wych czyrmosci wykonywanych przez lesniczego. W przypadku 
uczestniczenia Mmioskodawcy w przeprowadzanej ocenie, fakt ten potwierdza on swoim 
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wlasnor^cznym podpisem na druku ..Protokohi oceny lasu\o jednym z elementow 
przedmiotowego wniosku. 

3. W nieprzekraczalnym terminie do 14 dni od dat>' wplywu wniosku do dyrekcji OPN lesniczy 
przekazuje pracownikowi Dzialu Ochrony Zasobow Przyrody prowadz^cemu merj'toryczny 
nadzor nad lasami niestanowi^cymi wlasnosci Skarbu Panstwa przedmiotowy wniosek wraz z 
\vypelnionym „ProtokoIem oceny lasu" - w celu sporz^dzenia stosownej decyzji 
administracyjnej. Protokol ten okresla zadania z zakresu gospodarki lesnej (okreslane ŵ  dalszej 
czesci skrotem zadania) konieczne do wykonania przez wtasciciela/wspolwlascicieli 
przedmiotowej nieruchomosci. Decyzja jest nastfpnie przekladana dyrektorowi Ojcowskiego 
P.N. do akceptacji - w terminie podstawowym, a wi^c 30 dni od daty zlozenia wniosku, zgodnie z 
art. 35 § 3 ustawy z dnia 14.06.1960 r. „Kodeks post^powania admimstracyjnego" (tekst jedn. Dz. U. z 
2013 r. poz. 267). Tennin ten w sprawach szczegolnie skompUkowanych moze zostac przedluzony 
do 2 miesi^cy od daty wszcz^cia post^powania. W/w decyzja administracyjna jest nast̂ pnie 
przokazywana wnioskodawcy. 

4. Po uprawomocnieniu sie wydanej decyzji (po uplyni^ciu 14 dni od daty jej doreczenia 
wnioskodawcy), wnioskodawca zglasza si? do wlasciwego lesniczego (adres i telefon zawiera 
przedmiotowa decyzja), w celu uzgodnienia zasad wykonania zadan - w tym ustalenie terminu 
wyznaczenia drzew do wyci^cia o masie zgodnej z wydan^ decyzj^. Wyznaczona do wyci^cia 
masa drzew nie powinna przekroczyc masy ni^ okreslon^. 

5. Za wskazanie lesniczemu prawidlowego przebiegu granic niervichomosci lesnych na ktorych 
bed^ wykonywane zadania prawnie odpowiada wnioskodawca. 

6. W przypadku zadan zwiazanych z pozyskaniem drewna, po wyznaczeniu przez lesniczego drzew 
do wyci^cia wnioskodawca moze przyst^pic do ich pozyskania (wyciecia). Zgloszenie 
lesniczemu pozj'skanych sztuk do legalizacji (zgodnie z zasadami oki-eslonymi w 
Rozporz^dzeniu Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych i Lesnictwa z dnia 24 
lutego 1998 r. „ W sprawie szczegolowych zasad cechowania drewna, M'zorow urzqdzen do 
cechowania i zasad ich stosowania oraz wzoru dokumentii stwierdzajqcego legalnosc pozyskania 
drewnd' - Dz.U. nr 36) nast̂ puje po ich uprzednim okrzesaniu, okorowaniu (w przypadku 
posuszu kornikowego c z y r m e g o ) , ewentualnjm w y T o b i e n i u na poszczegolne s o r t y m e n t y oraz 
ulozeniu w stosy gal^zi pochodz^cych z okrzesanej sztuki. Warunkiem legalizacji pozyskanego 
drewna jest pozostawienie go w miejscu pozyskania. 

7. Po w/w czymiosciach sporz^dza sie swiadectwo jego legalizacji, ktore jest iedynym formalnvm 
dokumentem potwierdza]aicym legalnosc pozyskancRO drewna. Swiadectwo to po jego 
sporz^dzeniu jest zatwierdzane przez upowaznione osoby (dyrektora GPN, jego zastepc? lub 
pracownika Dzialu Ochrony Zasobow Przyrody prowadz^cego mer>torycznie sprawy z zakresu 
gospodarki w lasach niestanowi^cych wlasnosci Skarbu Pahstwa). Oryginal swiadectwa 
legalizacji jest nast̂ pnie przekazyw^any wnioskodawcy. Dopiero wowczas pozyskane sortymenty 
mog^ bye wywozone z miejsca ich pozyskania i wprowadzone do obrotu gospodarczego, Osoba 
wywoz^ca drewno ma obowi^zek posiadania w/w swiadectwa przy sobie i okazywanie go 
podczas kontroli przewozonych sortymentow przez upowaznione sluzby/ organy pahstwowe. 
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