
Sprostowanie do referatu Prof. Stefana Studniarskiego, umieszczonego 

w Nr. 4—5 Sylwana, Rocznik ЕП. 

W koncowych stowach swego referatu p. prof. Studniarski zaznacza, ze 

wedle ustawy polskiej z 1927 roku zalesione powierzchnie są wolne od podatku 

do lat 30-tu tylko w lasach ochronnych. Jest to nieścisłe. 

Lasy, uznane za ochronne, z wyjątkiem lasów, które mają specjalne znacze- 

nie dla obrony Państwa, wolne są wogóle od państwowych podatków gruntowych 

i opartych na nich danin samorządowych i to nie tylko lat 80-ci, lecz na zawsze, 

względnie do czasu, dopóki władza z pewnych względów nie odejmie im znaczenia 

ochronnego. Ważne to jest również do czasu ew. zmiany ustawy. 

Z tego wynika, że ustawa nie oznacza prekluzyjnego terminu do lat 30-tu 

i nie mówi o ulgach podatkowych dla zalesionych powierzchni w lasach ochron- 

nych; ulgi te są stosowane do wszystkch lasów ochronnych z wyjątkiem ochron- 

nych lasów ze względów wojskowych. 

Ministerstwo Rolnictwa i Reform Rolnych wydało zarządzenie, ażeby urzędy 

wojewódzkie niezwłocznie powiadamiały odnośne Izby Skarbowe o uznaniu lasu 

za ochronny i w ten sposób powodowały zastosowanie ulg podatkowych z urzędu. 

Co do zalesień nieużytków, lichych pól, pastwisk, łąk i t.p., to w razie 

sztucznego zalesienia tych gruntów, nie będących uprzednio gruntami leśnemi, 

a uznanych przez starostę za więcej nadające się w danych warunkach do uprawy 

leśnej, zalesione grunty wolne są od państwowych podatków gruntowych i opartych 

na nich danin samorządowych w ciągu 30-tu lat, licząc od roku następującego po 

dokonaniu zalesienia. 

Więc okres czasu 30-letni jest: stosowalny nie dla zalesień w lasach ochron- 

nych, ale dla zalesień gruntów nieleśnych. 

W ten sposób ustawa z dnia 24 czerwca 1927r. popiera поме zalesienia.
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O ile właściciel lasu pragnie korzystać z tej ulgi, to powinien zgłosić zale- 

sienie do starostwa, uzyskać stamtąd odpowiednie poświadczenie i złożyć je do 

Izby Skarbowej za pośrednictwem Urzędu skarbowego. 

Uzyskać takie poświadczenie najlepiej na szkicu lub mapie leśnej z powoła- 

niem się na poddziały i ich powierzchnię i taki szkic względnie mapę złożyć 

władzy skarbowej. 

Z podobnej ulgi podatkowej korzystają grunty wyłączone z obowiązku re- 

formy rolnej i zezwolone przez starostę do zalesienia. Inż. Tadeusz Newnelskt, 
  

Wyrąb lasu miasta Krotoszyn. 

Pow. krotoszyński powstał z połączenia w roku 1932 b. pow. kozminskiego 

i krotoszyńskiego. Przeciętna lesistość nowoutworzonego powiatu wynosi około 14'/o. 

Dołączony pow. koźmiński był prawie bezleśny, bo posiadał około 6°/o lesistości. 

Większe kompleksy leśne znajdują się w części środkowo wschodniej oraz na 

południu powiatu. W odniesieniu do przeciętnej lesistości Wielkopolski, wynoszącej 

około 18°/o, lesistość pow. krotoszyńskiego jest znacznie mniejsza. Społeczeństwo 

przyzwyczaiło się sądzić, że obecny stan lasów jest stanem żelaznym i nienaruszal- 

nym. Jednak wręcz coś odrębnego zachodzi w lesie miasta Krotoszyna. Las ten 

jest odległy od miasta o 4—5km i stanowi idealne miejsce wycieczkowe dla całej 

ludności. W dnie świąteczne o ładnej pogodzie znaczna część miasta znajduje się 

w lesie. Społeczeństwo tutejsze jest zdyscyplinowane i pomimo tak licznych wy- 

cieczek las na tem nie cierpi. 

Od setek lat zarząd miasta dbał o las i dochował się ślicznie utrzymanych 

drzewostanów. Zwiedzenie lasu dostarcza przyrodnikowi i każdemu  mieszczu- 

chowi, lubiącemu przyrodę, dużo uciechy i zadowołenia. 

Obecnie las znajduje się pod zarządem dobrego i zamiłowanego fachowca, 

leśniczego Kryszkiewicza. Powierzchnia lasu wynosi około 470ha. Z tego 156 ha 

ma ulec wyrębowi i zamianie na inny rodzaj użytkowania. Pozostały przybierze 

formę nierugularnego półkola, kiedy dotychczasowa figura posiada równe i bardzo 

dogodne granice. Powierzchnia 156 ha, stanowiąca mniej więcej środek lasu, po- 

siada ładne starsze drzewostany, młodniki i kultury. Charakterystyczne, że tutaj 

właśnie odbywała się uroczystość tegorocznego „Święta Lasu* i sporo drzewek 

jest zasadzone ręką szkolnej młodzieży. Z jednej strony pod protektoratem władz 

cywilnych i wojskowych odbywają się uroczystości z pięknie brzmiącemi słów - 

kami, z drugiej strony lasy niszczy się. Społeczeństwo taką polityką jest rozgory- 

czone i nie może pojąć, dlaczego dopuszcza się dewastację tak znacznej połaci 

lasu i to w okblicach kraju małolesistych. 

" Dewastacji ulegnie ta część lasu, gdzie skupiają się przeważnie wszystkie 

wycieczki. 

Od kilku lat dochodziły tutaj alarmujące wieści o wciąż rosnącej dewastacji 

lasów na wschodzie. Nie widziało się jednak tego w zachodniej części Polski. 

Obecnie, niestety, ta niepowstrzymana powódź dewastacji lasów zaczyna sięgać do 

Wielkopolski. 

Gdzież granice tego wszystkiego, co robią władze ochrony lasów, dlaczego 

Ministerstwo Rolnictwa i Reform Rolnych nie wniknie silną ręką w to wszystko 

i nie osłabi przynajmniej tej powodzi niszczenia lasów ? 

Obok leżące powiaty gostyński i rawicki posiadają jeszcze mniejszą lesistość, 

niż pow. krotoszyński. Są one raczej bezleśne ze swoją 5—6'/o lesistością. Jak 

wynika z tego, w tej części Wielkopolski lasy wymagają starannej i pieczołowitej 

ochrony, a wyrąb tak dużej połaci lasu jest niedopuszczalny. A. K. 
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