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RozPoRzĄDzEN|E
i |v||N|sTRA śRoDow|sKA il
z dnia ............................ ._ 2012 r.

P wsprawie wymagań dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej

Na podstawie art. 52a ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.2)) zarządza się,
co następuje: 4 6 '

' § 1. Określasię następujące wymagania dobrej praktyki w zakresie gospodarki
leśnej, które mają na celu ograniczenie negatywnego wpływu na gatunki chronione:

1) nadleśniczy w lasach będących w zarządzie Lasów Państwowych, właściwy
zarządca w lasach Skarbu Państwa poza zarządem Lasów Państvvovvych,.
właściciel, dzierżawca lub użytkownik gruntów leśnych w lasach prywatnych,
przed przystąpieniem do prac leśnych, przeprowadzają wizję terenową,
w wydzieleniu leśnym, albo na działce ewidencyjnej, na terenie których są

0 planowane czynności z zakresu gospodarki leśnej, w celu sprawdzenia
.występowania gatunków chronionych lub miejsc ich występowania, oraz nowych
stanowisk gatunków chronionych, na podstawie miejsc istotnych dla gatunku

' (gniazda, nory, dziuple, wykroty, tarzawiska, gawry, Iegowiska, tokowiska,
miejsca hibernacji, żerowiska, oczka wodne, polany śródleśne, torfowiska,

< starodrzewia) oraz śladów ich występowania (odchody, tropy, wypluwki);
6 po przeprowadzeniu wizji terenowej sporządza się protokół, którego wzór określa
załącznik nrt1; protokół przekazuje się do właściwego regionalnego dyrektora
ochrony środowiska; _

2) przed przystąpieniem do czynności z zakres gospodarki leśnej tymczasowo
oznakowuje się stanowiska, miejsca istotne dla gatunków chronionych,
które należy zachować; .

3) W przypadku, gdy dla nadleśnictwa lub starostwa powiatowego stwierdzono
pogarszanie się stanu ochrony gatunku lub jego siedliska spowodowanego
gospodarką leśną, podejmuje się odpowiednie środki zaradcze, w uzgodnieniu
z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska, w szczególności: odtworzenie

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej środowisko, na podstawie § 1 ust. 2
pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie
szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493 i Nr 284,
poz. 1671). 4

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157,
poz. 1241 i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 76, poz. 489 i Nr 119, poz.. 804 oraz z 2011 r. Nr 34,
poz. 170, Nr 94, poz. 549, Nr 208, poz. 1241 i Nr 224, poz. 1337.
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siedliska, poprawę stanu lub powiększenie siedliska dla tego gatunku w innym
sąsiadującym miejscu; 1 ,

4) na brzegach zbiorników wodnych należy pozostawiać zwalone pnie drzew,
podszyt oraz duże kamienie w celu ułatwienia zwierzynie dostępu do wodopoju
oraz migracji płazów; _

5) nie wykonujesię prac w okresie rozrodczympłazów (lll IV) w odległości do 50 m
od zbiornika wodnego, który jest ich miejscem' rozrodu;

6) jeżeli szlaki migracyjne płazów do miejsc rozrodu (zbiorników wodnych) prowadzą
przez intensywnie użytkowane drogi leśne zaleca się zaplanować odpowiednie
systemy ochronne. Prace z zakresu gospodarki leśnej z użyciem sprzętu
mechanicznego na trasach migracji płazów należy wykonywać poza okresem ich
masowej migracji; 1 8 P, 1

7) w okresie lęgowym ptaków nie powinno się wycinać drzew, na .których zostały
zidentylikowane zasiedlone gniazda;

8) drzewa, na których znajdują się gniazda o średnicy powyżej 25 cm,
należy pozostawiać do naturalnego rozpadu;

9) drzewa dziuplaste należy pozostawić do ich naturalnego rozpadu;

10`›martwe drzewa owinno si _ ozostawiać w celu za ewnienia ci łości. _ 9
występowania martwego drewna;

11)nie należy usuwać pojedynczo powstających wywrotów i złomów z wyjątkiem
mogących powodować zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi;

12) prace z zakresu pozyskania drewna powinny być" prowadzone
przy występowaniu pokrywy śnieżnej i zamarzniętej glebie; ` 6

13) enklawy śródleśne, w tym polany, łąki, należy utrzymywać w niepogorszonym
stanie, gdy stwierdzono stanowiska gatunków chronionych związanych
z terenami otvvartymi;

14) w przypadku odnalezienia nowego stanowiska gatunku zwierząt, roślin
lub grzybów wymagającego ustanowienia stref ochrony, informuje się
o tym właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska;

15)w odniesieniu do streffochrony, należy informować regionalnego dyrektora
ochrony środowiska o zmianach wewnętrznego podziału powierzchniowego
w Lasach Państwowych (nr oddziałów leśnych, litery wydzieleń, zmiana
przebiegu granic tych jednostek), wraz ze stosownym rozliczeniem powierzchni,
następujących na etapie rewizji planu urządzenia lasu;

16) czynności z` zakresu gospodarki leśnej należy wykonywać w sposób
zapewniający zachowanie gatunków i ich siedlisk w niepogorszonym stanie
ochrony, zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr 2.
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