
           
 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 22 grudnia 2017 r. 

Poz. 2408 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA ŚRODOWISKA 1) 

z dnia 18 grudnia 2017 r. 

w sprawie wymagań dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej 

Na podstawie art. 14b ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2017 r. poz. 788) zarządza się, 
co następuje: 

§ 1. Określa się następujące wymagania dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej: 

1) przed przystąpieniem do prac z zakresu gospodarki leśnej przeprowadza się wizję terenową w wydzieleniu leśnym 
albo na działce ewidencyjnej, na terenie których planowane są te prace, w celu sprawdzenia występowania gatunków 
chronionych lub potencjalnych miejsc ich występowania; 

2) przed przystąpieniem do prac z zakresu gospodarki leśnej tymczasowo oznakowuje się stanowiska, na których gatunki 
chronione występują, miejsca istotne dla gatunków chronionych, które należy zachować, lub w inny sposób zapewnia 
się znajomość tych stanowisk i miejsc przez wykonawcę prac; 

3) w przypadku ujawnienia występowania stanowisk gatunków chronionych lub potencjalnych miejsc ich występowania 
w trakcie prac, pkt 1 i 2 stosuje się odpowiednio, w tym w razie potrzeby niezwłocznie modyfikuje się sposób wyko-
nywania prac, oraz w razie potrzeby stosuje się odpowiednie działania minimalizujące lub kompensujące wyrządzone 
szkody; 

4) na brzegach zbiorników wodnych i cieków, w odległości 10 metrów od linii brzegowej, należy pozostawiać: zwalone 
pnie drzew, podszyt, duże kamienie w celu ułatwienia zwierzętom dostępu do wody oraz migracji zwierząt; 

5) w okresie lęgowym ptaków nie wycina się drzew, na których zostały zidentyfikowane zasiedlone gniazda; 

6) drzewa dziuplaste pozostawia się do ich naturalnego rozpadu; 

7) martwe drzewa pozostawia się w celu zapewnienia ciągłości występowania martwego drewna, przy czym jego ilość nie 
może w szczególności stwarzać zagrożenia pożarowego lub ryzyka wystąpienia szkodliwych czynników biotycznych; 

8) enklawy śródleśne, w tym polany i łąki, na których stwierdzono stanowiska gatunków chronionych związanych 
z terenami otwartymi, należy utrzymywać w niepogorszonym stanie poprzez usuwanie, w razie potrzeby, drzew 
i krzewów oraz koszenie z usuwaniem biomasy; 

9) w stanie naturalnym lub, w przypadkach szczególnych, zbliżonym do naturalnego pozostawia się śródleśne zbiorniki 
i cieki wodne; 

10) koryt cieków nie wykorzystuje się do zrywki drewna; 

11) na etapie planowania i realizacji działań z zakresu gospodarki leśnej należy uwzględniać potrzebę zachowania zróżni-
cowania faz rozwojowych drzewostanów na poziomie krajobrazowym; 
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12) zaleca się zapewnienie udziału w drzewostanach drzew gatunków wczesnosukcesyjnych, w szczególności brzozy, 

osiki, wierzby iwy. Udział wymienionych gatunków większy niż 10% uzależniony jest od decyzji właściciela lasu, 
uwzględniającej kryteria przyrodnicze, społeczne i ekonomiczne; 

13) wykonując odnowienia i zalesienia, należy uwzględniać: 

a) regionalne uwarunkowania przyrodnicze, 

b) regionalizację nasienną w rozumieniu przepisów o leśnym materiale rozmnożeniowym, 

c) warunki siedliskowe i stan środowiska przyrodniczego; 

14) przed wykonaniem cięć związanych z generacyjną wymianą lasu należy wybrać rodzaj cięć odpowiedni do planowa-
nego sposobu odnowienia: naturalnego albo sztucznego; 

15) odnowienie naturalne należy stosować wszędzie tam, gdzie drzewostan macierzysty, z którego ma powstać samosiew, 
jest pełnowartościowy i składa się z gatunków, które pożądane są w tym samym miejscu, warunki siedliskowe umoż-
liwiają uzyskanie odnowienia naturalnego, a odnowienie to gwarantuje pokrycie powierzchni uprawy powyżej 50% 
oraz stabilność drzewostanu; 

16) w drzewostanach dojrzałych do odnowienia, użytkowanych cięciami zupełnymi o powierzchni powyżej 1 ha, po- 
zostawia się kępy starodrzewia do naturalnego obumarcia, zajmujące nie więcej niż 5% powierzchni zrębu; 

17) nie stosuje się cięć zupełnych bezpośrednio przy źródłach, rzekach, jeziorach, torfowiskach i źródliskach, a także 
w miejscach pamięci narodowej i kultu religijnego; w miejscach tych zaleca się pozostawianie naturalnych stref eko-
tonowych lub ich tworzenie, w szczególności poprzez sadzenie krzewów, w razie ich braku, oraz ich pielęgnowanie; 

18) wszędzie tam, gdzie wymagają tego środki techniczne planowane do zastosowania przy pracach pielęgnacyjnych, 
a także pozyskaniu i zrywce drewna, w drzewostanach wyznacza się szlaki operacyjne w postaci pasów powierzchni 
leśnej pozbawionej drzew i krzewów, których szerokość i rozmieszczenie umożliwiają prowadzenie prac z zakresu 
pielęgnowania lasu, pozyskania i zrywki drewna; 

19) chemiczne metody ochrony lasu mogą być stosowane tylko w przypadku braku możliwości lub braku zasadności 
zastosowania innych metod, przy czym przy wyborze środków ochrony roślin należy zawsze kierować się bezpie-
czeństwem ludzi, zwierząt i środowiska. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. 

Minister Środowiska: J. Szyszko 
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