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Streszczenie. Praca przedstawia sposób formułowania polityki przestrzennej dotyczącej 
leśnej przestrzeni produkcyjnej w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gmin oraz w dokumencie będącym narzędziem realizacji polityki prze
strzennej, jakim jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Przytoczone przy
kłady świadczą o małej szczegółowości podejmowanej tematyki. Gminy starają się nie in
gerować w gospodarkę prowadzoną na obszarze lasów i to nie tylko państwowych, ale 
i prywatnych. Wątpliwości poddaje się fakt sporządzania planów miejscowych dla lasów 
wobec nadrzędnej roli planu urządzenia lasu sporządzanego dla lasów państwowych lub 
uproszczonego planu urządzenia lasu sporządzanego dla lasów pozostałych.

Słowa kluczowe: las, zalesienie gruntów, plan miejscowy, polityka przestrzenna

W STĘP

Liczne opracowania wskazują na dużą społeczną (i nie tylko) rolę lasu. Las zawsze 
był źródłem drewna, które jest najstarszym surowcem ziemi stosowanym do budowy do
mów, wyrobu sprzętów i jako opał. Z produktów (drewna) i usług gospodarstwa leśnego 
korzystają wszystkie gałęzie gospodarki narodowej. Specyficzne miejsce i rola leśnictwa 
w gospodarce narodowej wynika z funkcji lasu jako warsztatu pracy [Miller, Płotkowski 
1994]. Las poważnie oddziałuje na klimat, gleby i stosunki wodne. „Rola ochronna ro
ślinności drzewiastej przed uciążliwymi wpływami czynników klimatycznych [...]  była 
w niektórych regionach rozpoznana i doceniona już w  czasach starożytnych” [Ryszkow- 
ski, Bałazy 2000]. Obecnie, jako jeden z najbardziej zróżnicowanych a jednocześnie ła
two dostępnych naturalnych ekosystemów, las spełnia także funkcję dydaktyczno-wycho
wawczą w  procesie poznawania przyrody i zjawisk w  niej zachodzących. Podstawowe
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funkcje estetyczne i krajoznawcze lasu to przede wszystkim poprawa wyglądu środowi
ska i zróżnicowanie krajobrazu. „Lasy [ ...]  wpływają także na zdrowotność i obronność 
kraju, nadają mu wreszcie swoisty charakter krajobrazowy” [Gorzelak 2001]. Zajmują 
też doniosłą pozycję w  ochronie przyrody, dzięki czemu m ożliwe jest zachowanie walo
rów przyrodniczych, kulturowych, historycznych i patriotycznych oraz niepowtarzalnego 
piękna i malowniczości krajobrazu. Lasy są ostoją rzadkich gatunków zwierząt i miej
scem występowania chronionych gatunków roślin. Ekosystemy leśne umożliwiają byto
wanie wielu gatunkom roślin i zwierząt, chroniąc różnorodność przyrody i jej zasobów  
genowych [Łonkiewicz 1996].

Niestety w  gospodarce człowieka las nadal jest źródłem cennych surowców dla róż
nych gałęzi przemysłu, a także często potencjalnym zapleczem przestrzennym pod roz
wój inwestycji.

W planach zagospodarowania przestrzennego, a często także i w  studiach uwarunko
wań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, tereny lasów traktuje się jed
nak dość pomijająco, zaznaczając jedynie teren lasu na rysunku, a w  tekście nie wpisując 
ustaleń wynikających z planu urządzenia lasu lub uproszczonego planu urządzenia lasu. 
Zgodnie z art. 14 ust. 1 Ustawy z 28 września 1991 roku o lasach, powiększenie zasobów  
leśnych następuje w  wyniku zalesienia gruntów oraz podwyższania produkcyjności lasu 
w  sposób określony w  planie urządzania lasu, a grunty przeznaczone do zalesienia okre
śla miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudo
w y i zagospodarowania terenu (art. 14 ust. 3). Tak sprecyzowane zapisy powodują, że 
gminy nie ingerują w  gospodarkę prowadzoną na obszarze lasów i to nie tylko państwo
wych, ale i prywatnych. Dodatkowo także art. 20 ust. 1 Ustawy o lasach wskazuje, że 
w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego uwzględnia się ustalenia pla
nów urządzania lasu dotyczące granic i powierzchni lasów, w  tym lasów ochronnych.

Celem pracy jest przedstawienie sposobu formułowania polityki przestrzennej doty
czącej leśnej przestrzeni produkcyjnej w  studium uwarunkowań i kierunków zagospoda
rowania przestrzennego gmin oraz w  dokumencie będącym narzędziem realizacji polityki 
przestrzennej, jakim jest m iejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W pracy 
wskazano także na rolę decyzji o warunkach zabudowy w  procesie przeznaczania grun
tów pod zalesianie.

LEŚNA PRZESTRZEŃ PRO DUK CYJNA W  POLITYCE PR ZESTRZENNEJ  
GM INY

W obliczu rosnącego zapotrzebowania na zalesienia gruntów rolnych, największy 
problem stanowi obecnie nadrzędna rola studium uwarunkowań wobec funkcji wyzna
czonej następnie w  planie miejscowym. Zgodnie z zapisami Ustawy z 27 marca 2003 roku 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustalenia planu m uszą być zgodnie 
z zapisami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Wy
dłuża to znacznie proces wejścia w  życie miejscowego planu zagospodarowania prze
strzennego, na podstawie którego można dokonać zalesienia gruntu, w  przypadku kiedy 
wymagana jest wcześniej zmiana zapisów studium. Zgodnie z art. 10.1 Ustawy o plano
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waniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w  studium (w części uwarunkowań) uwzględ
nia się uwarunkowania wynikające m.in. ze stanu środowiska, w  tym stanu rolniczej i le
śnej przestrzeni produkcyjnej, w ielkości i jakości zasobów wodnych oraz w ym ogów  
ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego. W części kierunków dokumentu 
określa się m.in.: kierunki zmian w  strukturze przestrzennej gminy oraz w  przeznaczeniu 
terenów, kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów, 
w tym tereny wyłączone spod zabudowy, a także kierunki i zasady kształtowania rolni
czej i leśnej przestrzeni produkcyjnej.

Nadrzędna rola studium wobec planu m iejscowego w  zakresie ustalonych funkcji, 
mówiąca o tym, że ustalenia planu muszą być zgodne z ustaleniami studium, skłania do 
stosowania przy sporządzaniu tego dokumentu przepisów odnoszących się do tworzenia 
m iejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Oznacza to, że uwarunkowania 
i kierunki rozwoju gminy w  zakresie gospodarki leśnej, określone w  studium, powinny 
uwzględniać zapisy zawarte w  planach urządzenia lasu i uproszczonych planach urządza
nia lasu. Wymogi takie nie wynikają jednak z przepisów prawa. Rzeczywiście prace nad 
studium wiążą się z pozyskiwaniem różnych informacji w  tym informacji z ww. planów, 
ale nie jest to w  żaden sposób wymagane obowiązującymi przepisami. Przed przystąpie
niem do prac projektowych sporządza się opracowanie ekofizjograficzne, które także 
m oże zawierać informacje pozyskane z planu urządzania lasu.

Znaczenie ww. planów urządzania lasów odnośnie do planowanego zalesienia tere
nów na obszarze danej gminy jest duże, ponieważ:
-  „Projekt uproszczonego planu urządzania lasu zgodnie z art. 21 ust. 4 wykłada się do 

publicznego wglądu.
-  W łaściciele lasów m ogą do projektu uproszczonego planu składać zastrzeżenia i wnio

ski (art. 21, ust. 2), a Starosta decyzją je rozpatruje.
-  Uproszczony plan urządzania lasu dla lasów nie będących własnością Skarbu Państwa 

zatwierdza Wojewoda, a wchodzące w  skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Pań
stwa -  Minister właściwy ds. Ochrony Środowiska (art. 22, ust. 1 i 2)” [Mazur 2004].

W trakcie prac nad planem powoływana jest Kom isja Techniczno-Gospodarcza, 
w  skład której wchodzą przedstawiciele odpowiednich terytorialnie: gmin, powiatów, w o
jewództw oraz przyrodniczych organizacji pozarządowych.

Podejmowanie decyzji o zalesieniu w  uproszczonym planie urządzania lasu stanowi 
wspólnie wypracowaną drogę i można powiedzieć, że z jednej strony uwzględnia interes 
właścicieli gruntów, z drugiej zaś jest gwarancją ochrony przyrody. Wskazane jest zatem, 
aby w  celu określenia kierunków rozwoju gminy w  zakresie kształtowania leśnej prze
strzeni produkcyjnej, kierować się ustaleniami z uproszczonego planu urządzania lasów. 
Podstawowe informacje zawierane w  studium dotyczą: powierzchni lasów, siedlisk, form 
ochrony lasów itp. W trakcie prac nad studium należy także uwzględnić przebieg granicy 
rolno-leśnej, o ile opracowanie ustalające jej przebieg w  ogóle jest sporządzone dla danej 
gminy.

Poniżej zam ieszczono uwarunkowania rozwoju w si Białka Tatrzańska zawarte 
w  zmianie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Bukowina Tatrzańska, dotyczące leśnej przestrzeni produkcyjnej na obszarze wsi: „For
macją klimaksową Podhala jest las, który jest jedynym ustabilizowanym typem roślinności,
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pozostającym w równowadze z panującym klimatem. Wszystkie inne środowiska niele
śne są w  obrębie tego regionu nietrwałe. Lesistość Powiatu Tatrzańskiego jest wyższa od 
średniej dla całej Polski i wynosi ok. 45%. Na terenach wzgórz dominującym siedliskiem  
leśnym jest las mieszany górski, w  którym dominują następujące gatunki drzew: buk, jo 
dła, świerk i domieszkowo jawor, jesion, modrzew. W rejonie doliny rzeki Białki wystę
puje las łęgowy górski, którego drzewostan stanowią głównie: olszyny przemieszane z 
zaroślami wierzbowymi, leszczyny oraz kilkudziesięcioletnie drzewostany świerkowe na 
siedlisku olszyny karpackiej. Ponadto występują niewielkie powierzchnie boru sosnowe
go oraz dolnoreglowego boru jodłowo-świerkowego”.

Urbaniści sporządzający studia często napotykają na problemem związany z bra
kiem obowiązujących planów urządzenia lasu oraz uproszczonych planów urządzenia 
lasu dla analizowanego terenu. Wynikiem tego są niepełne opisy stanu funkcjonowania 
leśnej przestrzeni produkcyjnej i błędnie formułowana polityka gminy w  zakresie prowa
dzenia gospodarki leśnej. Obecne uwarunkowania prawne nie wymagają także przesłania 
projektu studium, w  trakcie jego sporządzania, do uzgodnienia z właściwymi terytorialnie 
nadleśnictwami, co dodatkowo umniejsza rolę dokumentu w  formułowaniu polityki gmi
ny w  zakresie gospodarki leśnej.

LAS W  M IEJSCO W YM  PLANIE ZAGO SPODAROW ANIA  
PRZESTRZENNEGO

Tworzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego powinno się wiązać 
z rzetelną analizą zapisów zawartych w  planach urządzenia lasu i uproszczonych planach 
urządzania lasu w  zakresie gruntów przewidzianych do zalesienia [Mazur 2004].

Przede wszystkim jednak plany m iejscowe muszą być zgodne z zapisami studium, 
stąd w  fazie projektowania planu m iejscowego przyjmuje się ustalenia studium, które 
m ogą być weryfikowane po wyłożeniu planu do wglądu publicznego. Niestety Ustawa 
o lasach nie nakłada obowiązku uwzględniania w  studium ustaleń zawartych w  planach 
urządzenia lasu i uproszczonych planach urządzania lasu, stąd m oże dojść do sytuacji, 
w których zapisy studium nie będą uwzględniały ustaleń ww. planów, a tym samym plan 
miejscowy nie będzie m ógł przeznaczyć wskazanych w  nich terenów pod zalesienie.

Ustalenia zawarte w  miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego doty
czące lasów i gruntów leśnych są dość oględne i często ograniczają się do zapisu, że te
ren jest przeznaczony do prowadzenia gospodarki leśnej. Zdecydowanie więcej informa
cji zawierają studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, 
o których mowa powyżej.

Poniżej zam ieszczono ustalenia zawarte w  M iejscowym  planie zagospodarowania 
przestrzennego obszaru położonego w  miejscowości Białka Tatrzańska w  rejonie Wier
chu Kustwiańskiego oraz Kotelnicy, uchwała nr 111/20/2006 Rady Gminy Bukowina Ta
trzańska z 19 grudnia 2006 roku, dotycząca gospodarki leśnej na obszarze objętym pla
nem: „Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolami od 1.ZL1 do 15.ZL1, 
dla których obowiązują następujące ustalenia:
1) Funkcja wiodąca terenu: lasy i grunty leśne.
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2)Za zgodne z funkcją wiodącą uznaje się: wykorzystywanie terenu do celów związa
nych z gospodarką leśną z wykluczeniem lokalizacji wszelkiej zabudowy”.

W wielu planach miejscowych, w  podobny sposób formułuje się zasady zagospodaro
wania terenów lasów.

POSTĘPOW ANIE W  PRZYPADKU BRAKU PLANU M IEJSOW EGO

Ustalenie przeznaczenia terenu, określenie sposobów zagospodarowania i warunków 
zabudowy terenu następuje w  m iejscowym  planie zagospodarowania przestrzennego. 
W przypadku braku m iejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (art. 4.2 Usta
w y o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) określenie sposobów zagospodaro
wania i warunków zabudowy terenu następuje w  drodze decyzji o warunkach zabudowy 
i zagospodarowania terenu, przy czym:
-  lokalizację inwestycji celu publicznego ustala się w  drodze decyzji o lokalizacji inwe

stycji celu publicznego,
-  sposób zagospodarowania terenu i warunki zabudowy dla innych inwestycji ustala się 

w  drodze decyzji o warunkach zabudowy.
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym upoważniła gminy nieposia- 

dające planu miejscowego do wydawania decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji 
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zmiana zagospodarowania terenu 
w  przypadku braku planu miejscowego, polegająca na budowie obiektu budowlanego lub 
wykonaniu innych robót budowlanych, a także zmiana sposobu użytkowania obiektu bu
dowlanego lub jego części, wymaga zatem ustalenia, w  drodze decyzji, warunków zabu
dowy (dotyczy inwestycji nie stanowiących inwestycji celu publicznego). Przepis ten od
nosi się również do zmiany zagospodarowania terenu, która nie wymaga pozwolenia na 
budowę m.in. do zalesienia gruntu, z wyjątkiem tymczasowej, jednorazowej zmiany za
gospodarowania terenu, trwającej do roku .

Gminy posiadające plan wydają jedynie dokument w  postaci wypisu i wyrysu z miej
scowego planu zagospodarowania przestrzennego stanowiący podstawę do projektowania 
inwestycji i ubiegania się o pozwolenie na budowę, a także podstawę do zalesienia gruntu.

Potwierdzają to zapisy Ustawy z 28 września 1991 roku o lasach, art. 14 ust. 3 usta
w y stanowi, że grunty przeznaczone do zalesienia określa miejscowy plan zagospodaro
wania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. 
Niestety, także i decyzja wydana w  celu zalesienia gruntu musi spełniać warunki określo
ne w  art. 61.1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, który mówi, że 
wydanie decyzji o warunkach zabudowy jest m ożliwe jedynie w  przypadku łącznego  
spełnienia kilku warunków. Wśród wymienionych warunków jest także taki, który stano
wi, że teren ma dostęp do drogi publicznej oraz, że decyzja jest zgodna z przepisami od
rębnymi. Wyklucza to często zalesienie gruntów rolnych w  terenach niedostępnych, ze 
względu na trudne warunki terenowe, do których brak dostępności komunikacyjnej. Taki 
zapis ustawy budzi wiele wątpliwości, co do logiki jego stosowania w  praktyce. Podob
nie drugi z przytoczonych wyżej warunków wydaje się nie mieć zastosowania dla tere
nów wskazanych do zalesienia. N ie jest możliwe bowiem wydanie decyzji o warunkach
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zabudowy dla obszaru, w  odniesieniu do którego istnieje obowiązek sporządzenia planu 
miejscowego (np. teren górniczy). W takim przypadku, postępowanie administracyjne 
w sprawie ustalenia warunków zabudowy zawiesza się do czasu uchwalenia planu.

W NIO SK I

1. Władze gmin starają się nie ingerować w  gospodarkę prowadzoną na obszarze la
sów i to nie tylko państwowych, ale i prywatnych.

2. W planach zagospodarowania przestrzennego, a często także i w  studiach uwarun
kowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, tereny lasów traktuje się  
dość pomijająco, mając na uwadze nadrzędną rolę planu urządzenia lasu i uproszczonego 
planu urządzenia lasu (powiększenie zasobów leśnych następuje w  wyniku zalesienia  
gruntów oraz podwyższania produkcyjności lasu w  sposób określony w  planie urządzania 
lasu).

3. Wobec nadrzędnej roli planu urządzenia lasu sporządzanego dla lasów państwo
wych lub uproszczonego planu urządzenia lasu sporządzanego dla lasów pozostałych, 
wątpliwe wydaje się sporządzanie planów miejscowych dla terenów lasów już istnieją
cych.

4. Analiza ujawniła brak obowiązku uwzględniania planu urządzenia lasu w  studium, 
co m oże stwarzać dodatkowe problem y przy w skazyw aniu gruntów do zalesien ia  
w  planie miejscowym, który musi być zgodny z zapisami studium. Należałoby doprowa
dzić do spójności obowiązujących przepisów prawa, w  tym Ustawy o planowaniu i zago
spodarowaniu przestrzennym z Ustawą o lasach, w  odniesieniu do uwzględniania planu 
urządzenia lasu w  dokumencie studium.

5. Wiele wątpliwości budzi stosowanie przepisów dotyczących wydawania decyzji 
o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na zalesieniu gruntu. Brak dostępu do 
drogi publicznej eliminuje bowiem m ożliwość wydania takiej decyzji. Należałoby dopro
wadzić do zmiany przepisów Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
w  odniesieniu do gruntów przeznaczonych pod zalesienie w  części dotyczącej decyzji 
o warunkach zabudowy.
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FO REST PRO DUCTIO N SPACE IN THE DECISIO NS AND PLA N N ING  
D O CUM ENTS PREPARED IN TH E COM M UNE

Abstract. The study presents the methods used for the creation of spatial policy 
concerning forest production space in the study of conditions and directions of land 
development in the communes and in the local plan of spatial arrangement, which is a tool 
for the realisation of spatial policy. The examples provided show that the problems are not 
dealt with properly enough. The communes tend not to interfere with the management of 
forest areas, not only the state-owned, but private as well. It is doubtful whether the local 
plans for forests are prepared taking into account the management plans prepared for 
state-owned forests or the simplified plans for other forests.
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