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Characterization of forest laws of chosen countries of Western Europe 

Austria 

U stawa leśna (1) uchwalona 3 VII1975 r. liczy 185 paragrafów zgru- 
powanych w 12 rozdziałach, które w zależności od potrzeb podzie- 

lono tytułami na zagadnienia. | 
Rozdz. I (Las, zagadnienia ogólne) zawiera kilka wyróżnionych tytu- 

łem grup zagadnień. Pierwszym jest zdefiniowanie pojęcia lasu. Lasem 
są powierzchnie gruntu pokryte roślinnością drzewiastą, które muszą 
spełniać co najmniej jedną z następujących funkcji: użytkową, ochronną, 
społeczną lub rekreacyjną. Równocześnie określono jakie tereny w myśl 
ustawy lasem nie są. Następnie znajdują się zapisy o powierzchniach na 
granicy polno-leśnej oraz o pasach i rzędach drzew spełniających rolę 
wiatrochronną w stosunku do drzewostanów i pól uprawnych. Kolejny 
wyróżniony tytułem akapit mówi o obowiązku zapisu granic powierzchni 
leśnych w katastraćh podatku gruntowego, w powiązaniu z obowiązu ją- 
cą ustawą mierniczą. Wydzielono też paragrafy mówiące © uznaniu za 
las zalesień powstałych na gruntach nie objętych gruntami leśnymi. 

Rozdz. II (Planowanie przestrzenne w leśnictwie) składa się z sześciu 
wyodrębnionych zagadnień. Określono zadanie planowania przestrzen- 
nego w leśnictwie, w tym wyznaczenie przyszłych zadań w skali kraju 
lub jego części, a także koordynację wszystkich istotnych interesów pu- 
blicznych. Zakres planowania przestrzennego w „leśnictwie obejmuje: 
1. Wyznaczanie terenów leśnych z przewagą określonych funkcji (użyt-. 
kowych, ochronnych, społecznych lub rekreacyjnych) z uwzględnieniem 
terenów wymagających zabezpieczenia przed emisjami przemysłowymi; 
2. Opisanie zlewni potoków górskich oraz powierzchni zagrożonych wy- 
lewem potoków lub lawinami; 3. Planowanie nowych zalesień ochronnych 
w celu kształtowania krajobrazu oraz.poprawy bilansu wodnego; 4. Roz- 
graniczenie terenów gospodarki leśnej, rolnej i pasterskiej. Plany prze- 
strzenne leśnictwa zawierają plan rozwoju lasów, plan roboczy lasów 
oraz plan stref zagrożonych różnymi czynnikami szkodotwórczymi. 
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Rozdz. III (Zachowanie lasu i ciągłość jego oddziaływania) zawiera 
zasady zagospodarowania lasu. Warunkiem zachowania lasu jest zasada 
trwałość proaukcji i ciągłości użytkowania. Zapisano obowiązek ponow- 
nego zalesienia zrębów przez uprawę sztuczną lub odnowieńie naturalne 
w terminie do 3 lat od ich powstania. Zalesienia lub odnowienia natural-- 
ne należy uzupełniać, aż do osiągnięcia peinego efektu. W rozdziale tym 
zapisano również konieczność pielęgnowania lasu wzdłuż granic własności 
ze względu na ochronę lasu przed szkodami od wiatru. Podano także 
przepisy zapobiegające szkodom leśnym; przy pracach zrębowych, od 
zwierzyny łownej oraz wywoływanym przez zanieczyszczenia komunalne 
(śmieci, odpadki). | 

Zamiana gruntów leśnych na inny rodzaj użytkowania to 'szereg ko- 

lejnych zagadnień tego rozdziału. Podano uprawnienia i warunki do wy- 

dawania zezwoleń na wylesianie, postępowanie z tym związane, jak rów- 

nież konieczność uzyskania opinii władz rolnych przy udzielaniu takiego 

zezwolenia. 

W części II tego rozdziału określono kategorie lasów. Wyróżniono 

przede wszystkim lasy ochronne, precyzując pojęcie lasu ochronnego 

i cele ochronności jak również podano przepisy o zagospodarowaniu, pie- 

lęgnowaniu i użytkowaniu tej kategorii lasu. Określono kto ma prawo 

uznawać las za ochronny. Wydzielono przepisy o lasach ochronnych za- 

bezpieczających urządzenia komunikacyjne. Zapisano również prawo 

właścicieli do odszkodowania za poniesione straty w związku z uznaniem 
lasu za ochronny. Następnie wyróżniono i omówiono lasy użytkowe, lasy 

rekreacyjne i lasy z użytkowaniem ubocznym. 

Rozdz. IV (Ochrona lasu) w części I dotyczy ochrony przed pożarami. 

Okreslono przyczyny powstawania pożarów, metody profilaktyki, obo- 

wiązek gaszenia oraz powiązania ochrony przeciwpożarowej lasów z usta- 

wodawstwem z zakresu zwalczania pożarów, obowiązującym w poszcze- 

gólnych krajach związkowych Austrii. 

Część II zawiera zapisy związane z występowaniem, metodami wykry- 

wania i zwalczania szkodliwych owadów leśnych, a także o stosowaniu 

zwalczania chemicznego i mechanicznego. Kilka paragrafów poświęcono 

specjalnie ochronie upraw. | 

Część III poświęcona jest niszczeniu lasu przez zanieczyszczenia prze- 

mysłowe. Podano definicje pojęć z tego zakresu, omówiono urządzenia 

zapobiegające szkodom przemysłowym oraz metody wykrywania zanie- 

czyszczeń. Zawarto tu również przepisy o odszkodowamiach za szkody 

przemysłowe. 

Rozdz. V (Pozyskanie) reguluje sprawy związane ze zrywką drewna 

"i transportem leśnym. Podano przepisy dotyczące stosowania urządzeń 

do zrywki i transportu, a także planowania i nadzoru budowlanego tych 

urządzeń, dróg leśnych oraz urządzeń transportowych wymagających spe- 

cjalnych zezwoleń. Kolejne przepisy tego rozdziału odnoszą się do trans- 

portu przez grunty innego właściciela. Ostatni fragment tego rozdziału 

rozwiązuje problemy transportu wodnego produktów leśnych różnymi 

„metodami spławu. 
Rozdz. VI (Użytkowanie lasu) określa m.in. wiek dojrzałości rębnej 

drzewostanów i warunki zakładania zrębów zupełnych. Podano też prze- 

_68 .



pisy o kontrolowaniu przez władze leśne prawidłowości pozyskania drew- 
na. | 

' Rozdz. VII (Ochrona przed działaniem dzikich potoków i lawin) za- 
wiera przepisy z tego zakresu, szczególnie istotne w warunkach Austrii. 

Rozdz. VIII (Persomel leśny) określa stanowiska służbówe w leśnictwie 
i zakres ich zadań, precyzuje cykl kształcenia pracowników leśnictwa, 
warunki egzaminów państwowych dla urzędników leśnych i leśniczych 
oraz warunki uznawania wykształcenia zdobytego w innych krajach. Za- 
warte są tu również przepisy o straży ochrony lasu i powiązaniu upraw- 
nień administracji leśnej i służb ochrony lasu. 

Część II rozdziału reguluje kształcenie leśników w szkołach zawodo- 
wych, w tym uprawnienia nauczycieli i uczniów oraz ośrodków dokształ- 

„cania zawodowego. 

Rozdz. IX (Federalny Instytut Badawczy Leśnictwa) reguluje dzia- 
łalność tego ośrodka badawczego począwszy od zadań instytutu, poprzez 
jego strukturę organizacyjną, uposażenia pracowników, aż do obowiązku 
i formy publikowania wyników badań. 

Rożdz. X (Wymagania leśnictwa) poświęcono gospodarce finansowej, 
w tym m.in. roszczeniom leśnictwa do odszkodowań oraz wytycznym 
z zakresu dotacji państwowych dla gospodarki leśnej. 

Rozdz. XI (Leśny materiał siewny i sadzeniowy) precyzuje zagadnie- 
nia doboru i selekcji materiału siewnego i sadzeniowego dopuszczonego 
do produkcji i stosowania w gospodarce leśnej w Austrii. Omówione są 
formy pozyskania i system zatwierdzania przez władze leśne nasion i sa- 
dzonek oraz możliwość korzystania z nasion pochodzenia zagranicznego. 
Jako aneks do ustawy dołączono listę drzew i krzewów dopuszczonych 
do hodowania na terenie kraju. 

Rozdz. XII (Ogólne przepisy karne, przepisy dotyczące unieważnień 
poprzednio obowiązujących ustaw oraz przejściowe i końcowe) poświę- 
cońo organzaicji i zadaniom władz leśnych, nadzorowi nad lasami oraz 
postanowieniom karnym z zakresu leśnictwa. Zawarto w nim również 
przepisy o wejściu w życie ustawy; unieważnieniu uprzednio wydanych 
przepisów oraz postanowienia końcowe wprowadzające na mocy tej usta- 
wy zmiany w innych aktach prawnych. 

Badenia-Wirtembergia (jako przykład ustawodawstwa leśnego RFN) 

Ustawa leśna (4) uchwalona 10111976 r. zawiera 91 paragrafów, uję- 
tych w 10 częściach. | 

W części I (Przepisy ogólne) sformułowano w 3 punktach cel ustawy, 
tj.: zachowanie ciągłości zagospodarowania i zwiększanie produkcyjności 
lasu ze względu na jego użytkowanie gospodarcze i znaczenie dla śro- 
dowiska; popieranie leśnictwa i wspieranie właścicieli lasów w wypeł- 
nianiu zadań zgodnie z niniejszą ustawą; łagodzenie sprzeczności intere- 
sów pomiędzy wymogami społecznymi a właścicielami lasów oraz zdefi- 
niowano wielostronnie pojęcie lasu, rodzaje własności leśnej, a także 
pojęcia: właściciel lasów, produkty leśne, drogi leśne i urządzenia rekre- 
acyjne. 
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W części II (Ramowe planowanie w leśnictwie; zachowanie lasów) 
przedstawiono cele, zadania i zasady planowania w leśnictwie, rodzaje 
takich planów (mają one charakter przestrzenno-branżowy) i ich powią- 
zanie z innymi planami, instytucjami i ustawami. We fragmencie ,„Za- 
chowanie lasu” omówiono różne aspekty zamiany lasu na inny rodzaj 
użytkowania ziemi. | 

Obszerna część III (Pielęgnowanie i zagospodarowanie lasu) dzieli 
się na 2 rozdziały. W 1 stwierdzono na wstępie, że właściciel lasu jest 
zobowiązany do jego zagospodarowania w sposób ciągły, zgodnie z wy- 
mogami hodowli lasu, planowo, fachowo i z uwzględnieniem ochrony 
środowiska. Następnie omówiono zagospodarowanie i pielęgnowanie lasu, 
ograniczenie cięć zupełnych, ochronę drzewostanów przedrębnych, ‘po- 
nowne zalesienie powierzchni leśnej, zabiegi ochronne przeciw pożarom 
leśnym i zjawiskom przyrody (jeśli czynione są głównie pod kątem wy- 
korzystania lasu dla wypoczynku ludności, koszty pokrywają władze 
krajowe), budowę i konserwację dróg leśnych, planowe oraz prawidłowe 
(lachowe) zagospodarowanie lasu, dbałość o ochronę środowiska w ra- 
mach zagospodarowania lasu, zalesianie powierzchni nie zagospoda-. 
rowanych (niskiej wydajności rolniczej, nieużytków), dzielenie gruntów 
leśnych, prawo pierwokupu gruntów leśnych (przez gminy i władze kra- 
jowe), prawo użytkowania lasu, obowiązki ochrony terenów sąsiednich, 
użytkowanie gruntów obcych (np. dróg). W rozdz. 2 zawarto omówienie 
różnych rodzajów lasów ochronnych i różne aspekty postępowania z ty- 
mi lasami, a także lasy chronione i lasy wypoczynkowe (rekreacyjne). 
Zapisano też sprawę grodzenia lasu oraz odszkodowania przy wywłasz- 
czeniach, kóre w wypadku lasu ochronnego ze względu na ochronę śro- 
dowiska pokrywają władze krajowe, a lasów rekreacyjnych — zależnie 

od ich znaczenia — gmina lub władze krajowe. Wspomniano też o spo- 
sobie wydawania zarządzeń w sprawach lasów ochronnych. 

W części IV (Wstęp do lasu) omówiono prawo wolnego wstępu do lasu 

i jego ograniczenia, prawa i obowiązki właściciela, warunki zakazu wstę- 

pu do lasu, a także sprawy jazdy konnej na wydzielonych drogach leś- 
nych, zbieranie owoców i roślin leśnych oraz zagrożenia lasu przez po- 
żary. ! 

Część V (Popieranie leśnictwa) dotyczy pomocy dla leśnictwa (w zasa- 

dzie prywatnego) ze strony władz krajowych na drodze prawnej, środ- 

kami finansowymi, rekompensatą wydatków. Zwrócono uwagę, że przy- 

chody z tytułu zachowania lasów powinny być odtąd przeznaczone na 

utrzymanie lasów ochronnych i rekreacyjnych oraz nowe zalesienia. 

Część VI (Przepisy szczególne dla lasów państwowych, należących do 

stowarzyszeń i prywatnych) omawia cele i zadania każdej z kategorii la- 

sów. Obszerniej sprecyzowano zagądnienia lasów niepaństwowych, jak 

_ пр. techniczno-leśne kierowanie gospodarstwem, organizację terenowej 

służby leśnej, opracowanie okresowych i rocznych planów gospodarczych, 

użytkowanie nadzwyczajne, wspieranie lasów prywatnych od strony fa- 

chowej, lasy należące do wspólnot, popieranie komasacji lasów. 

Część VII (Krajowy zarząd lasów) zawiera 4 rozdziały. Pierwszy 

z nich określa władze leśne wymieniając: ministerstwo, dyrekcje lasów 

oraz nadleśnictwa państwowe i stowarzyszeń leśnych. Następnie podano 

kompetencje poszczególnych szczebli władz leśnych. W rozdziale II okreś- 
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lono zadania władz leśnych precyzując je w 6-.punktach, m.in. zarządza- 
nie i zagospodarowanie lasów, techniczno-leśne kierowanie i wspieranie 
lasów innych form własności, planowanie w leśnictwie, sprawowanie nad- 
zoru z uwzględnieńiem ochrony lasu. I:..ym zadaniem władz leśnych 
jest współdziałanie z władzami administracyjnymi kraju w dziedzinie 
ochrony przyrody, środowiska i krajobrazu, jak również fachowy nadzór 

"nad lasami niepaństwowymi. | | 
Zapisano również, że władze leśne mają prawo do wydawania zarzą- 

dzeń karno-administracyjnych w.sprawie zachowania i ochrony lasu oraz 
zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym w lesie. Władze 
leśne mają prawo do zakładania powierzchni badawczych w lasach wszy- 
stkich form własności, a właściciele lasów są zobowiązani do udzielania 
niezbędnych informacji o gospodarce leśnej. Rozdział III zawiera prze- 
pisy regulujące działalność leśnego ośrodka badawczo-doświadczalnego, 
a rozdział IV poświęcono powoływaniu i zadaniom Krajowej Rady Leśni- 
ctwa, która jest organem doradczym ministerstwa w sprawach facho- 
wych. | e 

Część VIII (Ochrona lasu) zawiera przepisy regulujące sprawy zacho- 
wania substancji leśnej i obrony lasu przed szkodliwą działalnością ludzi 
lub instytucji. Ze względu na różnorodne formy własności lasów w Bade- 
nii-Wirtembergii istnieje stanowisko pełnomocnika do spraw ochrony la- 
su (również posiadającego uprawnienia karno-administracyjne), którego 
zadańiem jest zabezpieczenie lasów wszystkich form własności. 

W części IX (Niezgodności z przepisami) uregulowano sprawy naru- 
szania zapisów ustawy i to zarówno dla lasów państwowych jak i pry- 
watnych oraz określono grzywny (od 5000—2000 DM) za wyszczególnio- 
ne w ustawie wykroczenia. 

Cześć X (Przepisy przejściowe i końcowe) poświęcona jest zmianie 
1 anulowaniu przepisów i ustaw leśnych wsvółzależnych z omawianą 
ustawą oraz określa terminy wejścia w życie jej przepisów. 

Szwecja 

Ustawa dotycząca lasów w Szwecji (3) przyjeta została przez Parla- 
ment w 1979 r. z mocą obowiązujacą od 111980 r. Obecne jej brzmie- 
nie oparte zostało na leśnych aktach prawnych wydanych w 1903, 1923 
i 1948 r. Zastrzeżono również, że przepisy wykonawcze do ustawy wydaje 
Rzad, a przepisy szczegółowe Zarząd Lasów. Ustawa dotyczy lasów wszy- 
stkich form własności i składa się z 29 paragrafów zgrupowanych w 
8 częściach. 

W części I (Przepisy ogólne) określono gospodarcze i pozagospodarcze 
znaczenie zasobów leśnych oraz zapisano, że lasy powinny być tak zagos- 
podarowane, aby dawały ciągłą i wartościową produkcję drewna, z rów- 
noczesnym uwzględnieniem wymagań ochrony środowiska. Określono co 

w rozumieniu ustawy należy uważać na grunt leśny i nieleśny. Za grunt 
leśny należy uważać taki grunt, który może przeciętnie produkować ro- 
cznie 1 m3 drewna na ha. Zastrzeżono również, że ustawa nie obowiązuje 
jeśli zachodzi jej sprzeczność z przepisami ustawy o ochronie środowiska 
lub innymi aktami prawnymi. 
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W części II (Zakładanie lasu na gruncie leśnym) zapisano regulacje 
z zakresu zagospodarowania lasu uwzględniające: nasiennictwo, zalesie- 
nia i odnowienia, czyszczenia i trzebieże. | 

Część III (Wykorzystanie lasu z gruntów leśnych) określa zasady po- 
żyskania drewna zrębami zupełnymi i trzebieżami. - 

W części IV (Irudny do odnowienia las i nasadzenia ochronnej zapi- 
sano zasady uznawania lasów za ochronne oraz sposoby gospodarowania 
w takich drzewostanach. 

Część V (Występowanie owadów) reguluje sprawy ochrony lasu przed 
szkodnikami owadzimi i to zarówno w drzewostanach jak i na składni- 
cach drewna. 

Część VI (Ochrona środowiska) zawiera regulacje prawne z zakresu 
powiązania zagospodarowania lasu i ochrony środowiska. = 

W części VII (Nadzór) zapisano uprawnienia i zasady działania admi- 
nistracji leśnej w zakresie nadzoru nad realizacją przepisów omawianej 
ustawy oraz przepisów szczegółowych na jej podstawie wydawanych. ~ 

W części VIII (Odpowiedzialność za.niewykonanie ustawy, odwołania, 
grzywny i kary) są żawarte regulacje z zakresu ustalania kar i grzywien 
nakładanych za wykroczenia przeciwko przepisom ustawy oraz możli 
wosci odwolywania się od tych decyzji jeśli są niesłuszne. Sa 

Szwajcaria | 

Projekt ustawy leśnej (2) przedłożony Zgromadzeniu Federalnemu 
Konfederacji Szwajcarskiej w kwietniu 1986 r. zawiera 49" artykułów 
zgrupowanych w 7 rozdziałach. | | 

W rozdz. I (Postanowienia ogólne) zapisano i sprecyzowańo cele usta- 
wy, z których na- uwagę: zasługuje zachowanie substancji leśnej w jej 
obszarze i rozmieszczeniu przestrzennym oraz. wypełnianie przez lasy 
funkcji produkcyjnych i pozaprodukcyjnych. Następnie zdefiniowano po- 
jęcie lasu, określając go jako powierzchnię pokrytą wieloma gatunkami 
drzew i krzewów leśnych, które spełniają określone funkcje, a.przede 
wszystkim funkcje ochronne. W skład obszaru lasów należy zaliczyć pa- 
stwiska śródleśne spełniające rolę krajobrazową oraz drogi. i urządzenia 
infrastruktury leśnej. Określono w punktach co lasem nie jest. W gestii 
Rządu leży prawo ustalania minimum powierzchni leśnej. Godny pod- 
kreślenia jest _ zapis stanowiący, że powierzchnia leśna Szwajcarii nie 

może być zmniejszana. 
Rozdz. II (Ochrona lasu przed ingerencją: 7 zewnatrz oraz negatyw- 

nym wpływem zjawisk w przyrodzie) składa się z kilku ustępów. W 
pierwszym zapisano definicję i warunki dokonywania wylesienia, a także 

podano, że na dokonanie wylesienia nalezy’ użyskać zeżwolenie oraz 
określono warunki takiego zezwolenia. Zastrzeżono, że powodem wyle- 
sienia nie mogą być względy finansowe lub bardziej dochodowe. wyko- 
rzystanie gruntów dotychczas leśnych. Przy wydawaniu zezwolenia na 

wylesienie należy uwzględniać zagrożenie środowiska oraz ochronę przy” 

rody i krajobrazu regionu. Zezwolenie na wylesienie musi mieć również 

określony termin realizacji. Kolejnym elementem jest zapis o koniecz- 
ności rekompensaty za wylesienie, którą jest wykonanie zalesienia w tej 
samej okolicy lub, w wypadkach określonych przez Rząd, w innej okolicy. 
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Użyskanie zgody na wylesienie następuje za opłatą przeznaczoną na fun- 
dusz rozwoju leśnictwa. Powierzchnia wylesienia do 5000 m? wymaga 
zezwolenia władz kantonalnych, a na wylesienie większej powierzchni 
zezwolenie wydają władze federalne. Kantony mają obowiązek stwierdzić, 
czy powierzchnia przeznaczona do wylesienia jest lasem. 

W ustępie II określono, co należy rozumieć przez niewłaściwe użyt- 
kowanie lasu, czyli nie odpowiadające definicji wylesienia. Zapisano pra- 
wo władz kantonalnych do wydawania przepisów o zachowaniu odpo- 
wiedniej odległości od lasu przy wykonywaniu inwestycji i budowli oraz 
uprawnienia Rządu do określania minimum tej odległości. 

Ustęp III tego rozdziału poświęcono dostępności lasów. Władze kan- 
tonalne zapewniają dostęp do lasu dla całego społeczeństwa, z ogranicze- 
niem na niektórych obszarach, jeśli wymaga. tego gospodarka leśna lub 
inne interesy publiczne. Imprezy masowe, które mają odbywać się w le- 
sie; wymagają zgody władz kantonalnych. Zabrania się ruchu pojazdów 
siinikowych po terenach i- drogach leśnych z wyjątkiem potrzeb gospo- 
darki leśnej i zadań militarnych, ale w warunkach określonych przez 
parlament. | | | 

W ustępie: IV zapisano sposoby zapobiegania i zwalczania zagrożeń 
lasów. oraz kompetencje w tym zakresie władz kantonalnych i federa- 
cyjnych. Kantony podejmują m.in. decyzje co do profilaktyki oraz usta- 
lają pojemność łowisk, aby minimalizować szkody od zwierzyny. Władze 
federacyjne wydają przepisy o zwalczaniu szkód i ustanawiają służby 
ochrony roślin, a w wypadku wystąpienia klęsk leśnych zapewniają środ- 
ki do ich usuwania i prowadzenia gospodarki leśnej na tych terenach. 

W rozdz. III (Zagospodarowanie lasu) zapisano, że lasami należy gos- 
podarować według zasady ciągłości produkcji i trwałości użytkowania 
oraz aby las spełniał funkcje ochronne. Władze kantonalne wydają prze- 
pisy o planowaniu w leśnictwie oraz zagospodarowaniu, uwzględniając 
przy tym potrzeby ochrony środowiska. W wypadkach wyjątkowych 
istnieje możliwość odstępstwa od planów, ale pod warunkiem uwzględ- 
nienia funkcji ochronnych lasu. Zezwoleń na wyręby udzielają władze 
leśne, a wyjątkowo władze kantonalne. Zręby zupełne są zabronione. 

Wyjątki od tej zasady są dopuszczalne po zatwierdzeniu przez Rząd. Zrę- 
by należy zalesić sposobem naturalnym lub przez sztuczną uprawę. Są 
tu także szczegółowe przepisy o doborze materiału sadzeniowego i siew- 
nego pod względem przydatności siedliskowych oraz o obrocie tym ma- 
teriałem. | | 

Rozdz. IV (Środki rozwoju gospodarki leśnej) podzielono na ustępy. 

W pierwszym zapisano, kto przyznaje fundusze na zachowanie lasu (pro- 

filaktykę, zwalczanie szkód i zagrożeń) oraz warunki ich przyznawania. 

Ustęp II określa wysokość dotacji władz federalnych, które mogą wy- 

nosić do 60% potrzeb na produkcję lub zakup niezbędnych maszyn i urzą- 

dzeń dla gospodarki leśnej, na opiekę nad lasem, wykorzystanie i pozy- 

skanie drewna, na środki służące poprawie warunków gospodarowania 

oraz działania w zakresie gospodarki drewnem, a także na rekompensatę 

szkód leśnych obejmujących duże obszary, oraz 80% wartości na cele 

ochronne lasu przed negatywnymi wpływami atmosferycznymi, na budo- 

wę i renowację urządzeń ochronnych i na odnowienie drzewostanu. 
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Oprócz podanych wyżej świadczeń Federacja może przyznawać prawo 
do niskoprocentowych pożyczek zwrotnych na budownictwo leśne oraz 
zakup sprzętu i pojazdów leśnych. 

Ustęp III poświęcony jest szczegółowym przepisom o wykształceniu 
kadr i prowadzeniu prac badawczych i rozwojowych. Zapisano w nim 
również zasady okresowej kontroli w lasach, udzielania informacji na 
temat gospodarki leśnej oraz warunki tworzenia związków branżowych. 

Rozdz. V (Postanowienia karne) określa wartość pieniężną lub karę 
więzienia (od 20—40 tys. franków lub 1 rok więzienia) m.in. za bezpraw- 
ny wyrąb, fałszowanie. danych w celu uzyskiwania korzyści materialnej 
oraz zaniedbania w prowadzeniu gospodarki leśnej. Grzywny nakładane 
są również na osoby, które umyślnie lub przez niedbalstwo nie stosują 
się do przepisów ustawy. Ściganiem wykroczeń zajmują się władze kan- 
tonalne. ! 

Rozdz. VI (Postepowanie administracy jne i wykonawcze) określa prze- 
pisy federalne dotyczące reagowania na skargi i zażalenia oraz prawo 
wywłaszczania, jak również zadania władz kantonalnych i federglnych 
w wykonaniu przepisów ustawy. 

Rozdz. VII (Postanowienia końcowe) zawiera anulowanie przepisów 

dotychczas obowiązujących i postanowienia o wejściu w życie ustawy. 

Na zakończenie zastrzeżono, że projekt ustawy wejdzie w: ̀ усе. ро 

referendum. 

Z. Zakładu Ekonomiki 
i Organizacji Przedsiębiorstw Leśnych 

Instytutu Badawczego Leśnictwa w Warszawie 
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Краткое содержание 

‚ Проведён анализ содержания лесных ‘законов нескольких западных стран, 

те. Австрии, Бадении Виртембергии (как пример законодательства обязыва- 

ющего в ФРГ), Швеции и Швейцарии (проект представленный парламенту в 

1986 г.). Страны выбраны с точки зрения важности лесного хозяйства, совре- 
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‚ менности легислативных решений, а также возможности получения источни- 

ковых материалов. Содержание законов даётся в очередности представленных 

в них разделов. 

Summary 

In the paper, the authors analysed the purview of forest laws of several 

countries of Western Europe, viz. laws of Austria Baden Wirtemberg (as exampie 

of laws in force in the Federal Republic of Germany), Sweden and Switzerland 

(project submitted to the parliament in 1986). The countries were chosen from the 

viewpoint of the importance of the forest economy in them, of the modernity of 

legislative solutions and of the possibility of receiving source materials. The con- 

tents of the laws was presented in order of their successive chapters.


