
PRAWNA OCHRONA GRUNTOW LESNYCH 

W czerwcu 1982 ukazały się przepisy wykonawcze do wydanej w marcu tegoż 

roku ustawy o ochronie gruntów. Jednym z elementów tych aktów prawnych jest 

ochrona gruntów leśnych, Popularyzacją tych przepisów zajmuje się m.in. prasa 

rolnicza. Korzystając. z artykułu w „Zielonym Sztandarze” (nrze z 22 VII 82) po- 

Gaje fragmenty określające metody postępowania w tym zakresie. 

rzeciwdziałanie erozji. W celu ochrony Sruntów przed erozją rozporządzenie 

zobowiązuje „(...) wojewodę do opracowania programu kompleksowej ochrony grun- 

tów przed erozją, stanowiącego podstawę do opracowania płanów echreny gruntów 

przed erozją dla poszczególnych gmin lub ich części. Gminny płan w tym przed- 

miocie, opracowany przez naczelnika gminy, powinien określać właściwy w danych 

warunkach sposób użytkowania gruntów oraz zadania w zakresie spasobu użytko- 

wania rołniczego lub leśnego gruntu, dostosowania struktury przestrzennej użytko- 
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wania gruntów i układu dróg do wymagań ochrony gleby. przed erozją oraz wy- 
xonania zabiegów przeciwerozyjnych. Do takich zabiegów zalicza się Ww szczegol- 
ności rekultywację nieużytków poerozyjnych, zagospodarowanie wąwozów, wzmac- 
nianie skarp i budowę tirasów, budowę bądź przebudowę dróg i rowów przydroz- 
nych, regulację rzek i modernizację dolin rzecznych oraz zalesianie, zadrzewianie 
„ zakrzewianie przeciwerozyjne (...)” 

„Rekultywacja i zagospodarowanie gruntów, Rekultywacja gruntów polega na 

nadaniu lub przywróceniu gruntom zdewastowanym i zdegradowanym (np. w wy- 
niku eksploatacji węgla brunatnego metodą odkrywkową) wartości użytkowych, 

np. przez właściwe ukształtowanie rzeźby terenu, poprawienie właściwości fizycz- 

nych i chemicznych, uregulowanie stosunków wodnych, odtworzenie gleb, umoc- 

nienie skarp, odbudowanie lub zbudowanie niezbędnych dróg itp. Zagospodarowanie 

gruntów zrekultywowanych polega. na rolniczym, leśnym lub innym użytkowaniu 

gruntów oraz wybudowaniu niezbędnych obiektów i urządzeń (...) Główny ciężar 

obowiązków o charakterze organizacyjno-decyzyjnym należy w omawianej dzie- 

dzinie, według rozporządzenia, do naczelników gminy. W szczególności do. ich zadań 

w tej kwestii należy m.in. stwierdzanie na podstawie wyników ekspertyz i badań, 

12 dane grunty są częściowo lub całkowicie pozbawione wartości użytkowej, usta- 

janie kierunków zagospodarowania gruntów i osoby zobowiązanej do realizacji 

zadań w tym zakresie z określeniem terminu ich wykonania, zatwierdzenie doku- 

mentacji dotyczącej rekultywacji i zagospodarowania gruntów, prowadzenie re- 

jestru gruntów podlegających rekultywacji i zagospodarowaniu oraz sprawowanie 

systematycznego nadzoru nad przebiegiem całokształtu przedsięwzięć w tej dzie- 

dzinie (...) 

Fundusz Leśny. Rozporządzenie precyzuje jakie mogą być źródła dochodów 

wpłacanych na Fundusz Leśny. Dochodami wpłacanymi na ten fundusz są тат. 

należności ze sprzedaży próchnicznej warstwy gleby oraz ,,(...) opłaty i kary z ty- 

tułu wyłączenia z produkcji gruntów pozostających pod zarządem Ministra Leś- 

nictwa i Przemysłu Drzewnego, odszkodowania z tytułu przedwczesnego wyrębu 

lasów, odszkodowania za pożary leśne, straty w wyniku prac górniczych i za szkod- 

liwe oddziaływanie pyłów i gazów (...) Środki Funduszu Leśnego przeznacza się 

m.in. na zagospodarowania lasów oraz gruntów rolnych pozostających pod opieką 

i zarządem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego, zagospodarowanie nieużyt- 

ków i rekultywację gruntów na cele leśne, budowę osad i zagród leśnych, usuwanie 

szkód górniczych i przemysłowych itp. (...) 

Kontrola wykonania przepisów. „Ustawa z Z6 marca 1982 r. postanawia, że kon- 

trolę stosowania jej przepisów wykonują ministrowie Rolnictwa i Gospodarki Żyw- 

nościowej, Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego, wojewodowie i naczelnicy gmin. 

Omawiane rozporządzenie konkretyzuje zadanie naczelników gmin w tym przed- 

miocie. W szczególności naczelnik gminy w myśl tego rozporządzenia kontroluje 

wykonanie następujących obowiązków: 

1) zdjęcie warstwy próchniczej i dostarczenie jej na wskazane miejsce. Jeżeli 

objętość zdejmowanej warstwy próchniczej przekracza 1000 m'sześć. kontrolę prze- 

prowadza się.przy pomocy geodetów. W.razie niedostarczenia na wskaazne «miejsce 
zdjętej warstwy próchniczej lub:dostarczenie jej w ilości mniejszej od ustalonej 

naczelnik gminy wydaje decyzję nakazującą: wpłacenie na Fundusz Ochrony Grun- 

tów. Rolnych lub Fundusz: Leśny za każdy: L m sześć. -nie':dostarczonej ziemi od 

1000 do 2000: zł w zaiężności -Klasy gleboznawezej. te} ziemie. wo: pani а a 
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2) wykorzystanie zgodnie 'z planowanym przeznaczeniem gruntów wyłączonych 
z produkcji. Kontrolę sposobu wykorzystania takich gruntów przeprowadza 516 ро 
raz pierwszy po'6 miesiącach, a następnie co roku. | 

3) rolnicze wykorzystanie gruntów oraz przeciwdziałanie erozji gleb. Kontrole: 
w tym przedmiocie przeprowadza się corocznie w okresie wegetacji roślin. 

4) rekultywacja gruntów zdewastowanych i zdegradowanych oraz zagospodaro- 
wanie gruntów zrekultywowanych. Kontrola wykonania tego obowiązku polega na 
sprawdzeniu co najmniej raz w roku zgodności wykonywanych zabiegów z doku- 
mentacją rexultywacji tych gruntów i wymogów racjonalności, a także tzw. mi- 
neralności, (zakończenie rekultywacji w Okresie 4 lat od chwili zakończenia lub 
zawieszenie dziatainosci przemy słowej).


