
Komunikaty. 

Memoriał Polskiego Towarzystwa Leśnego w sprawie stosowania 

w praktyce przepisów ustawy z dnia 14. [V. 1937 r. o szkodnictwie 

leśnym i polnym (Dz. U. R.P. Nr 30, poz. 224). 

W dniu 14 kwietnia 1937 roku ukazała się ustawa o szkodnictwie 
leśnym i polnym (Dz. U. R. P. Nr 30, poz. 224). 

Pomimo, że od wejścia w życie przepisów tej ustawy upłynął sto- 
sunkowo krótki okres czasu, okres niespełna Ż-letni, nie mniej jednak 
już dziś stwierdzić można, że praktyczne wykonanie i zastosowanie 
przepisów tej ustawy pozostawia bardzo wiele do życzenia, a zastra- 
szający wzrost przestępstw leśnych, graniczący w niektórych wypad- 
kach z formalną grabieżą, napełnia obawą każdego, komu całość i do- 
bro lasu nie jest rzeczą obojętna. 

Przewidziany ustawą sposób ścigania przestępstw i przekroczeń 
leśnych w drodze administracyjnej jest w dużym stopniu wadliwy 
i wymaga usprawnienia w tym kierunku, by każde bez wyjątku prze- 
kroczenie było w jak najkrótszym czasie karane, bez stosowania do- 
tychczasowej biurokratycznej i przewlekłej procedury, przekreślającej 
czynnik wychowawczy, pod którego punktem widzenia ustawa o szko- 
dnictwie leśnym i polnym została skonstruowana. 

Materiały i dane zebrane na terenie lasów w całym kraju, upo- 
ważniają Polskie Towarzystwo Leśne do stwierdzenia, że sprawa szko- 
dnictwa leśnego i polnego przedstawia się niejednolicie i że wzrost lub 
też ograniczenia wykroczeń zależne są w pierwszym rzędzie od energii
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l właściwego interpretowania przepisów ustawy przez poszczególne 
Starostwa i urzędy gminne, które z mocy samej ustawy powołane są 
do ścigania przestępstw i wykroczeń leśnych. 

W trosce o dobro i całość lasu polskiego, Polskie Towarzystwo 
Leśne zwraca uwagę na te momenty, które zdaniem Towarzystwa przy- 
czyniły się głównie do powyższego stanu rzeczy: 

1. W bardzo wielu wypadkach urzędy gminne nie załatwiają 
bądź wcale wniesionych doniesień o wyrządzonych szkodach, bądź też 
załatwiają je z dużym opóźnieniem, co naturalnie przyczynia się do 
wytworzenia nastroju jakoby popełnione w lesie przestępstwo mogło 
ujść bezkarnie. 

2. Niektóre Starostwa w wypadku wniesienia przez przestępcę 
rekursu od wymierzonej mu przez urząd gminny kary i po stwierdze- 
niu, że dany przestępca jest niezamożny, umarzają karę. 

Wytwarza to rzecz jasna, wysoce niepożądane poczucie bezkar- 
ności, stanowi zechętę do dalszych wykroczeń i prowadzi w konsek- 
wencji do wytworzenia kadr zawodowych przestępców leśnych, którym 
wszelkie kradzieże popełnione w lesie uchodzą bezkarnie. 

3. Wymierzanie ustawą kar pieniężnych i tzw. nawiązek w zbyt 
niskiej wysokości jest również jedną z poważnych przyczyn wzmożenia 
się przestępstw i wykroczeń leśnych. 

W takich bowiem wypadkach, jest dla przestawoy rzeczą korzyst- 
niejszą nabycie drewna w drodze nielegalnej, gdyż wysokość wymierzo- 
nej kary nie stoi w żadnym stosunku do wartości skradzionego drewna. 

4. Sciąganie nałożonych grzywien pieniężnych odbywa się ża po- 
średnictwem urzędów skarbowych. Niezależnie od tego, iż ten sposób 
ściągania kar posiada tę ujemną stronę, że przestępca leśny zalegając 
bardzo często z podatkami nie odróżnia w wielu wypadkach zapłaconej 
kary od zaległego podatku i nie odczuwa wobec tego faktu ukarania. 
urzędy skarbowe egzekwują przede wszystkim wszelkie inne płatności, 
pozostawiając ściąganie wymierzonych kar za przestępstwa leśne na 
ostatnim miejscu. 

Dlatego też wywarcie wpływu na urzędy skarbowe, aby egzekucje 
kar administracyjnych za przekroczenia leśne energicznie i szybko były 
wykonywane, jest jednym z bardzo ważnych i istotnych warunków 
ukrócenia wykroczeń. 

5. Niektóre Starostwa z czysto technicznych przyczyn nie są 
w stanie załatwić wszystkich spraw karno - administracyjnych w dzie- 
dzinie wykroczeń leśnych, których ilość w porównaniu do lat ubiegłych 
zwiększyła się niemal podwójnie. Referenci karni Starostw Powiato- 
wych, prowadzący niekiedy również i inne działy, nie są w stanie wsku- 
tek nawału pracy podołać swym obowiazkom, co prowadzi w konsek- 
wencji do powstawania coraz to liczniejszych zaległości i przedawnie- 
nia spraw. 

6.Słraż leśna w lasach nie stanowiących własności Państwa nie 
posiada prawa dokonywania rewizji u osób podejrzanych o kradzież, 
w przeciwieństwie do funkcjonariuszów Lasów Państwowych, którzy 
tego rodzaju uprawnienia posiadają. Koniecznym jest z tego powodu 
zwracanie się do organów Policji Państwowej, które z reguły dokonują 
rewizji dopiero po otrzymaniu nakazu Starostwa Powiatowego. Dlatego
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tez defraudant lesny ma zwykle czas na usuniecie skradzionego drewna 
i zatarcie śladów kradzieży, przed dokonaniem rewizji. 

Z uwagi na powyższe, jest rzeczą konieczną wydanie polecenia 
Posterunkom Policji Państwowej, by bez zwłoki przeprowadzały rewi- 
zję w każdym wypadku, gdy zachodzi tego potrzeba. 

1. Walka tak straży leśnej, jako też organów Policji Państwowej 
z przestępcami leśnymi jest jeszcze z tego powodu utrudniona, że brak 
dotychczas przepisów wykonawczych do wspomnianej ustawy, któreby 
ułatwiały kontrolę legalnego pochodzenia wożonego poza obręb lasu 
drewna. 

Na razie bowiem z pod nadzoru organów bezpieczeństwa publi- 
'cznego wymyka się z reguły drewno uzyskane w drodze przestępstw 
leśnych z chwilą, gdy szczęśliwy sprawca zdołał je usunąć poza obręb 
granic leśnych, bez pozostawienia śladów, czy przydybania na gorącym 
uczynku. Mamy tu na myśli drewno takie, transportowane ręcznie lub 
kołowo poza obrębem lasów. 

Przepisy obowiązujące w byłym zaborze pruskim przed ustawą 
z 14. IV. 1937 dawały organom publicznym prawo kontrolowania dre- 
wna transportowanego i nakładały na transportujących w sposób bar- 
dzo celowy obowiązek legitymowania transportowanego drewna, świa- 
dectwami pochodzenia, wystawionymi przez właściciela lasu, wzglę- 
dnie jego administrację, lub też w pewnych określonych wypadkach 
przez urzędy gminne. 

Przepisy takie zawierały $$ 4, 5 i 6 oraz 14, 15, 16 i 17 rozpo- 
rządzenia policyjnego prezydenta regencji poznanskiej z dnia 10. I. 
1893 r. Dz. U. str. 50 wydanego dla wykonania ustawy pruskiej o policji 
polnej i leśnej z dnia 1. IV. 1886 Zbiór ustaw str. 230. 

Do niniejszego memoriału dołącza się dosłowne tłumaczenie po- 
wołanych $$, i zwraca się uwagę, że na terenie Wielkopolski oddały 
one duże usługi przy ochronie własności leśnej w okresie półwiekowego 
ich obowiązywania i stosowania. 

Polskie Towarzystwo Leśne uważa za celowe rozważenie możli- 
wości wprowadzenia analogicznych przepisów na terenie każdego wo- 
jewództwa, w drodze rozporządzenia własnego Pana Wojewody, wyda- 
nego po myśli artykułów 108 i 109 rozporządzenia Pana Prezydenta 
Rzeczypospolitej z dnia 12. VI. 1934 w sprawie organizacji i zakresu 
działania władz administracji ogólnej, w brzmieniu ustalonym obwiesz- 
czeniem Pana Ministra Opraw Wewnętrznych z dnia 25. VIII. 1956 
Dz. U. 80 poz. 555. | 

Wprowadzenie „odobnych przepisów porządkowych będzie miało 
duże znaczenie prewencyjne, zapobiegawcze w dziedzinie zwalczania 
szkodnictwa leśnego. Ponadto wydanie takich przepisów przyczyni się 
w wysokim stopniu do uporządkowania administracji leśnej w pry- 
watnych gospodarstwach leśnych. zwłaszcza mniejszych rozmiarów, 
zniewalając właścicieli lasów do porzucenia zgubnego systemu sprze- 
daży drewna bez dowodów, a do oparcia jej na systemie sprzedaży asy- 
onacyjnej, co jest też ze względów podatkowych ważnym momentem 
w realizacji racjonalnej przebudowy systemu rozdziału podatków mię- 
dzy poszczególne grupy społeczne. | 
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Ważna z punktu widzenia utrzymania ładu i porządku społecz- 
nego, oraz ochrony lasów przed bezprawną dewastacją, ustawa o szko- 
dniciwie polnym i leśnym spełni swe doniosłej wagi zadania tylko 
w tym wypadku o ile będzie stosowana z pełną surowością i spręży- 
stością, co jak wynika z wyżej naprowadzonych momentów zależne jest 
od tych władz i organów administracyjnych, którym ustawodawca po- 
ruczył odpowiedzialna tunkcję zastępywania organów sądowych wła- 
śnie w tym celu, by wymiar kary był doraźniejszy i spełniał swą rołe 
wychowawczo - społeczną. 

  

Załącznik do punktu 7 memoriału Polskiego Towarzystwa Leśnego w sprawie 

stosowania w praktyce przepisów ustawy o szkodnictwie polnym i leśnym. 

$ 4. Kto w obcym lesie odebrać ma wyrobione drewno budowlane, użyt- 
kowe, gospodarskie albo opałowe jako kupiec albo jego prawonabywca bądź też | 
z jakiegokolwiek innego tytułu prawnego, może w braku odmiennych posta- 

nowień : 

a) drewno to nie prędzej objąć w posiadanie, dopóki nie będzie mu do- 

ręczoną przez właściciela lasu lub jego zastępcę asygnata zawiera- 

jąca wzmiankę, że należność za drewno została uiszczoną lub bądź 

też, że drewno ma być wydane nieopłatnie; 

b) i musi wywóz przekazanego drewna ukończyć w określonym termi- 

nie wywozu, ustalonym przy sprzedaży lub wydaniu drewna, wzglę- 

dnie w razie braku takiego terminu, w ciągu 8 tygodni poczynając 

od dnia, w którym drewno sprzedano, lub datowano zawiadomienie, 
że drewno stoi gotowe do wywozu.. 

Przekroczenia tych przepisów ulegną grzywnie do 30 Mk o ile nie znajdą 
zastosowania $$ 38—40 ustawy o policji polnej i leśnej. Ukaranie nastąpi tylko 
na wniosek. Jeżeli wywóz nie nastąpi w czasie określonym $ 4 punkt b) — to 

właściciel lasu może ponowić wezwanie do zabrania drewna po upływie 4 ty- 
godni i ponowne ukaranie jest dopuszczalne przy każdym daremnie wystosowa- 
nym wezwaniu. 

$ 5. Kto posiada uprawnienie do osobistego ścinania i przywłaszczenia 
(Selbsthieb) drewna w obcym lesie, może w braku odmiennych postanowień: 

a) drewno to nie prędzej ściąć, dopóki mu go nie przekaże właściciel 
lasu lub jego urzędnik; 

b) drewno ścięte nie prędzej załadować i wywieść i to wyłącznie 
w dniach wyznaczonych z wykluczeniem niedziel i świąt lub pory 
„nocnej — dopóki właściciel lasu lub jego dotyczący urzędnik nadzoru 
leśnego nie został uwiadomiony o ukończeniu cięcia: 

c) i musi zarówno ścinkę jak i wywóz drewna ukończyć w okresie wy- 
znaczonym w asygnacie pod a) — a w braku tejże w ciągu 8 tygodni 
po przekazaniu jak pod a). 

$ 6. Kto chce wykonywać uprawnienie do użytkowania w obcym lesie: 
a) zbiórki drewna, 

b) odpadów przy wyrębach, 

c) karpiny, 

d) leżaniny, 

e) wiatro — śniego — i lodołomów;
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Na podstawie serwitutu, albo innego tytułu prawnego, musi corocznie 

przed 1. X. albo przed początkiem odrębnie wyznaczonego okresu użytkowania, 

uzyskać opiewające na jego nazwisko poświadczenie, wystawione przez właści- 

ciela lasu lub jego zarządzającego urzędnika. Poświadczenie to musi podawać 

oddziały lasu i dnie tygodnia, w których wolno wykonywać użytkowanie, czas 

trwania okresu użytkowania i środki transportowe, którymi wolno będzie uprzą- 

tywać uprawnionemu zebrane drewno. | | 

Poświadczenie to nie może być pod żadnym warunkiem wydane osobom 

trzecim, a domownikom robotników uprawnionego tylko wtedy, jeżeli ci ostatni 

mają wykonywać zbiórkę za niego; poświadczenie musi być przy wykonywaniu 

użytkowania w lesie i przy wywozie zebranego drewna do domu okazywane na 

żądanie i zwrócone wystawcy najpóźniej w 4 tygodnie po wygaśnięciu ważności. 

$ 14. Kto sprowadza do miejscowości zamieszkałych drewno budowlane, 

opałowe, użytkowe, korę, drzewka leśne, chrust, miotły, smolaki, scioltke, obrę- 

cze, wiklinę koszykarską i faszynę, musi na żądanie organów policji, organów 

skarbowych i urzędników leśnych wykazać prawne posiadanie wprowadzonych 

przedmiotów przy pomocy posiadanego przy sobie atestu i to nawet wtedy je- 

żeli dotyczący las jest jego własnością. 

$ 15. Atest ($ 14) musi być wystawiony albo przez dotyczącego urzęd- 

nika leśnego, zarząd lasu lub ich zastępców, zaopatrzony należnym podpisem 

i pieczęcią, albo zawierzytelniony przez urząd gminny. Wydrukowany w załącz- 

niku 2 formularz zaleca się do użytkowania. 

$ 16. Okazane i uznane za wystarczające atesty mają być przez kontro- 

lujących urzędników skasowane przez umieszczenie stosownego zapisku i prze- 

kreślenie, po czym będą zwrócone posiadaczowi. Jeżeli transport idzie dalej do 

innych miejscowości, to kontrolujący urzędnik ma opatrzeć atest tylko wizą 

1 data. 

$ 17. Wykroczenie przeciw przepisom $$ 14 i 15 ulegną ukaraniu we- 

diug § 43 ustawy o policji polnej i leSnej. 

  

Załącznik 2. 

Formularz | 

a) dla atestów wystawianych przez urzędników leśnych, właścicieli lasu 

i ich zastępców: 

оао ао оно оао ооо ооо оао ооо ооо ро ооо "aa. zaa zizi z ŁR RRŁ +: 

co się niniejszym poświadcza* 

Miejsce, data, pieczęć, podpis. 

b) dla atestów wystawianych przez naczelnika gminy lub urząd gminny: 

„Okaziciel niniejszego p. JK Е EJ опорно ооо оон оо ооо ооо соо оно ва ооо NM po ża a ana... a aj bRAa_.R: ++44+: 

wywozi ze swego lasu 

Miejsce, data, pieczęć, podpis. 

 


