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tent staje się samoistnym, pobiera się od niego 
opłaty roczne, przewidziane ' od patentu głów

nego."; 

2) art. 160 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 160 (1) Opłata za zgłoszenie wzoru 
użytkowego lub łączne zgłoszenie wzorów zdob
niczych do 10 (art. 120) wynosi 300 zł. Opłata za 
pierwszy okres ochrony (1, 2 i 3 rok) wynosi 
przy wzorach użytkowych 1.200 zł, a przy wzorach 
zdobniczych 800 zł. Opłata za drugi okres ochro
ny (4, 5 i 6 rok) wynosi przy /Wzorach użytko
wych -3.000 zł, a przy wzorach zdobniczych 
1.500 zł. Opłata za trzeci okres ochrony (7, 8 i 9 
rok) wynosi przy wzorach użytkowych 6.000 zł, 
a przy wzorach zdobniczych 3.000 zł."; 

3) art. 213 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 213 (1) Opłata za zgłoszenie zńaku to
warowego wynosi 400 zł. 

(2) Nadto zgłaszający się po otrzymaniu za
wiadomienia wydziału zgłoszeń, iż znak nadaje 
się do rejestracji, winien .oprócz kwoty odpo
wiadającej kosztom ogłoszenia o rejestracji 
w "Wiadomościach Urzędu Patentowego" UlSCIC 
jako należnpść za korzystanie z dziesięcioletniej 
ochrony każdego znaku 2.000 zł i za każdą klasę 
towarową 200 zł. 

(3) Za każdy dalszy dziesięcioletni okres 
, ochrony znaku należy się opłata 3,000 zł i za 
każdą klasę towarową 300 zł. 

(4) Za znaki zwią~kowe (art. 218) wszystkie 
opłaty obowiązują w wysokości podwójnej."; 

4) opłaty przewidziane wart. 76, 162 i 215 
w brzmieniu dekretu z dnia 30 listopada 1945 r. 
(Dz. U. R; P. Nr 58, poz. 334) podwyższa się dwu
krotnie, z wyjątkiem opłat od wniosków o wpi
sanie do rejestru zmiany zastępcy, które pobiera 
się w dotychczasowej wysokości 200, zI. 

Art. 2. 1. W sprawach wszczętych przed 
dniem wejścia w życie. niniejszego dekretu 8to-

suje się prz~pisy tego dekretu do wszelkich czyn. 
ności podlegających opłatom, które nastąpią po 
tej dacie, z wyjątkiem przypadków określonych 
niżej w ust. 2 i 3 tego artykułu. 

2. Opłaty periodyczne (art. 74 (2), 160 i 213 
(3), przypadające za okresy ochrony, w których 
obowiązywały stawki różnej wysokości, będą po
bierane: za część okresu od dnia wejścia w życie 
dekretu z dnia 30 listopada 1945 r. (Dz. U. R; P. 
Nr 58, poz. 334) według stawek obowiązujących 
w dniu 1 września 1939 r ., za część okresu - od 
dnia 28 grudnia 19,45 r. do dnia wejścia w życie 
niniejszego dekretu - w wysokości przewidzianej 
w powołanym dekrecie z dnia 30 listopada 1945 r., 
a za część okresu po wejściu w życie niniejszego 
dekretu - w wysokości oznaczonej w tym de-
krecie. . 

3. Opłaty periodyczne uiszczone w okresie 
ulgowym (art. 75 (2), 161 (2) i 214 (2) pobiera 
się w wysokości obowiązującej w ' zasadnic2;ym 
terminie ich płatności, z doliczeniem należnej 
grzywny. 

Art. 3. Wykonanie nInIejSzego dekretu poru
cza się Ministrowi Przemysłu i Handlu w poro
zumieniu z Ministrem Sprawiedliwości i Mini. 
strem Skarbu. 

Art. 4. Dekret nInIeJSzy wchodzi w życie po 
upływie miesiąc:a od dnia ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej: 
Bolesław Bierut 

Prezes Rady Ministrów: 
Józef Cyrankiewicz 

Minister Przemysłu Handlu: 
Hilary Minc 

Minister Sprawiedliwości: . 
Henryli Swiqliwwski 

Minister Skarbu: 
Konstanty Dąbrowski 
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DEKRET 

z dnia 26 kwietnia 1948 r. 

o ochronie lasów nie stanowiących własności Państwa. 

Na podstawie art. 4 Ustawy Konstytucyjnej 
z dnia 19 lutego 1947 r. o ustroju i zakresie dzia
łania najwyższych organów Rzeczypospolitej Pol
skiej i ustawy z dnia 9 marca 1948 r. o upoważ-

nieniu Rządu do wydawania dekretów z mocą 
ustawy (Dz. U. R. P. Nr 15, poz. 107) Rada 
Ministrów postanawia, a Rada Państwa zatwier
dza, co następuje: 

... 
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Przepisy ' wstępne. 

Art. 1. Przepisy . niniejszego dekretu stosuje 
się do wszystkich lasów i gruntów leśnych nie 
stanowiących własności Państwa. 

Art. 2. 1. Za lasy w rozumieniu niniejszego 
dekretu uważa się grunty leśne wraz z rosnącymi 
na nich drzewostanami. 

2. Gruntami leśnyroJ. są grunty: 

a) które w chwili wejścia w życie mmeJszego 
dekretu znajdują ~ię pod uprawą leśną, 

b) które w chwili wejścia w życie niniejszego 
dekretu z mocy poprzednio obowiązujących 
przeplSOW powimiy znajdować się pod 
uprawą leśną, a na których do tego czasu 
nie została dokonana trwała zmiana upra
wy leśnej na inny rodzaj użytkowania, 

c) na których uprawa leśna wprowadzona 
została po wejściu w życie niniejszego de
kretu, 

o . ile zwarta łączna powierzchnia tych grun
tówwynosi co najmniej 0,10 ha, niezależnie od 
tego, czy stanowią one własność jednego właści
ciela, czy składają się z działek należących do 
różnych właścicieli. 

3. Wymienio~e w pkt a), b) i c) ust. ~ grunty, 
których łączna powierzchnia ' jest mniejsza od 
0,10 ha, będą uważane za grunty leśne, ' jeżeli 

w skład tej powierzchn.i wchodzą grunty obcią

żone służebnościami lub jeżeli ze względu na 
interes publiczny właściwa władza orzeknie, że 

powinny być one trwale utrzymane pod uprawą. 

leśną. 

Art. 3. 1. Obowiązki wynikające z przeplSOW 
nimeJszego dekretu ciążą na posiadaczach lasów, 
a gdy posiadacz ustanowi zarządcę - na osobie 
sprawującej zarząd. 

2. Osoby prawne i uczestnicy wspólnot grun
towych, będący posiadaczami lasów, obowiązani 
są na żądanie właściwej władzy (art. 23) wskazać 
zarządcę, który w ramach udzielonych mu upraw
nień ponosi odpowiedzialność za wykonanie obo
wiązków wynikających z przepisów niniejszego 
dekretu. 

P.rzepisy o zagospodarowaniu lasów. 

Art. 4. Lasy ' powinny być zagospodarowane 
w sposób zapewniający ich zachowanie, jak rów-

. nież naj pełniejsze trwałe zaspokajanie potrzeb 
społecznych w zakresie produkcji surowca drzew-
nego oraz wpływu na cechy fizyczne kraju, kul
turę społeczną i obronność Państwa. 

Art. 5. 1. _Wszystkie grunty leśne należy 

trwale utrzymywać pod uprawą leśną. Zmiana 

/ 

uprawy leśnej na iimy rodzaj użytkowania może 
nastąpić jedynie na podstawie zezwolenia właści
wej władzy. 

2. Jeżeli zmiana rodzaju użytkowania gruntów 
leśnych nie będzie dokonana przed upływem 
terminu oznaczonego w zezwoleniu, zezwolenie to 
traci swą moc w zakresie, w jakim zmiana upra
wy nie została dokonana. 

Art. 6. Zezwolenia przewidzianego wart. 5 
ust. 1 można udzielić ze względów celowości gos
podarczej, jeżeli zmiana uprawy leśnej na inną 
nie stoi w sprzeczności ' z interesem publicznym. 

Art. 7. 1. /Grunty leśne pozbawione drzewo
stanów podlegają ponownemu zalesieniu. Właści
wa władza wydaje zarządzenia wskazujące termin 
i sposób zalesienia. 

2. Obowiążek zalesienia przywiązany jest do 
gruntów leśnych bez względu ' na osobę posia
dacza. 

Art. 8. Właściwa władza może nakazać usu
wanie drzew. i krzewów hamujących prawidłowy 
rozwój drzewostanów. 

Art. 9. Właściwa władza (art. 23) uprawniona 
jest do wydawania zarządzeń, mających na celu 
zapobieganie rozmnażaniu się i zwalczanie szkod
dliwych owadów leśnych i pasożytów roślinnych. 
W poszczególnych przypadkach władza może po
stanowić, że zarządzenia takie ulegają natych
miastowemu ' wykonaniu. 

Art. 10. W razie niewykonania zarządzeń, 

dotyczących zalesienia (art. 7), usuwania drzew 
i krzewów hamujących prawidłowy rozwÓj drze
wostanów (art. 8) oraz -zastosowania środków 

przeciwko szkodliwym owadom leśnym i pasoży
tom roślinnym (art. 9), właściwa władza może 

zarządzić zastępcze wykonanie tych czynności 
na koszt posiadacza. . 

Art. 11. 1. Użytkowanie lasów może odby ... 
wać się jedynie na podstawie zgłoszenia zamie.
rzonego wyrębu. drzew i drzewostanów. 

2. Jeżeli w ciągu miesiąca od dnia otrzyma
nia zgłoszenia właściwa władza nie powiadomi 
posiadacza l!ł'u o przyjęciu zgłoszenia do wiado
mości albo o odrzuceniu zgłoszenia lub wprowa
dzeniu w nim zmian, posiadacz uprawniony jest 
do dokonania zgłoszonego wyrębu. 

Art. 12. Zabrania się przegonu i pasania 
zwierząt gospodarskich na gruntach leśnych, bę
dących w . stadium zalesienia sztucznego lub od
nowienia naturalnego, a nadto w młodnikach 

l, do lat 20 oraz na gruntach, na których is.tnieje 
lub wprowadza się podrost lub podszycie. 
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Art. 13. 1. Właściwa władza może zabronić: 

a) przegonu i pasania zwierząt gospodarskich 
w miejscach, w których zachodzi obawa 
usuwania się ziemi i kamieni lub urucho
mienia piasków lotnych, 

b) zb ierania ściółki w miejscach, w których 
mogłoby to spowodować nadmierne wy
jałowienie gleby. 

2. Zakazy wymienione w ust. 1 mogą być 
wydawane w formie zarządzeń ogólnych, ogła

szanych w sposób przyjęty w danej miejscowości. 

Art. 14. W lasach obciążonych służebnościami 
przepisy art. "12 i 13 mają zastosowanie tylko 
<> tyle, o ile nie naruszają uprawnień wynikają
cych z tych służebności. 

/ 

Art. 15. Zabrania się niszczenia, jak rówmez 
jakiegokolwiek użytkowania kósodrzewiny pow
stałej w sposób naturalny. 

Art. 16. Na żądanie właściwej władzy, w ter
minie prżez nią wyznaczonym, powmlen być 

złożony wykaz ilości drewna uzyskanego z lasu 
W oznaczonym okresie czaśu. 

Art. 17. Lasy, których obszar przekracza 
20 ha, powinny być zagospodarowane na pod
stawie planów gospodarstwa leśnego, sporządzo

nych według zasad obowiązujących w państwo

wym gospodarstwie leśnym. 

Art. 18. 1. Plan gospodarstwa leśnego wy
maga zatwierdzenia przez właściwą władzę. 

2. Jeżeli właściwa władza przed upływem 
trzech miesięcy od dnia przedstawienia planu 
gospodarstwa leśnego nie wyda decyzji o zatwier
dzeniu lub odrzuceniu planu, ani też nie zażąda 
wprowadzenia zmian lub uzupełnień, posiadacz 
lasu, aż do wydania decyzji, uprawniony jest do 
dokonania w każdym kolejnym roku gospodar
czym, obejmującym okres od 1 października do 
30 września roku następującego, wszystkich czyn
ności gospodarczych przewidzianych . w planie na 
ten rok, z wyjątkiem wyrębów przekraczających 
przeciętny rozmiar rocznego użytkowania wyni
kający z przedstawionego planu. 

3. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia 
lasu przez _ klęskę żywiołową lub na skutek in
nych przyczyn w takim . stopniu, że nastąpiła 

istotna zmiana warunków gospodarczych, na któ
rych podstawie został zatwierdzony plan gospo
darstwa leśnego, 'Yłaściwa władza może wstrzy
mać dalsze użytkowanie lasu do czaśu zatwier
dzenia odpowiednich zmian planu. 

Art. 19. 
gospodarstwa 

• 
Na wniosek posiadacza lasu plan 
leśnego może być opracowany 

przez organa; powołane do sporządzania planów 
w lasach państwowych, za zwrotem kosztów 
ustalonych przez właściwą władzę. 

Art. 20. W stosunku do lasów określonych 
wart. 17 właściwa władza uprC!wniona jest do 
ustalania w poszczególnych przypadkach obo
wiązku zatrudnienia· personelu fachowego o kv,ra
lifikacjach, odpowiadających kwalifikacjom per
sonelu administracji lasów państwowych . . 

Art. 21. 1. Minister Leśnictwa w porozumie
niu z Ministrem Administracji Publicznej, a na 
obszarze Ziem Odzyskanych w porozumieniu 
z Ministrem Ziem Odzyskanych, po zasięgnięciu 
opinii powiatowej lub mieiskiej rady natodowej, 
może ustanowić na czas oznaczony zarząd pań
stwowy nad lasami określonymi wart. 17, jeżeli 
gospodarka w tych lasach prowadzona jest nie
zgodnie z przepisami niniejszego dekretu. 

. 2. -W razie ustanowienia zarządu państwo
wego, las zostaje przejęty pod zarząd admini
stracji lasów państwowych ze wszystkimi zwią
zanymi z nim gospodarczo i administracyjnie 
gruntami nieleśnymi oraz nieruchomościami i in
wentarzem, służącymi do prowadzenia gospodar~ 
stwa leśnego. 

Art. 22. Zakres działania i sposób wykony
wania zarządu państwowego, prawa właścicieli 
i osób trzecich w czasie wykonywania zarządu 
oraz sposób dokonywania rozrachunków z tytułu 

I zarządu · określi rozporządzenie Ministra Leśnic
. twa, wydane w porozumieniu 'z Ministrami: Ad.., 
ministracji Publicznej, Ziem Odzyskanych i Skar
bu. 

Właściwość 'władz. 

Art. 23. Do czasu oparcia organizacji władz 
administracji ogólnej na nowych podstawach 
w;ładzami właściwymi w rozumieniu niniejszego 
dekretu są nadleśniczowie i dyrektorowie lasów 
państwowych. N a równi z n'adleśniczymi wła
dzami tymi są kierownicy równorzędnych z nad
leśnictwami szczególnych jednostek organizacyj
nych administracji lasów państwowych, zarządza
jący lasami państwowego gospodarstwa leśnego 

na terenach parków narodowych. 

~rt. 24. Do zakres~ działar;ia nadleśnic7j'ch 
nalezą sprawy uznawatna gruntow za podlegają
ce utrzymaniu pod uprawą leśną (art. 3), sprawy 
dotyczące zalesienia, usuwania drzew i krzew ów 
hamujących prawidłowy rozwój drzewostanów, 
ochrony przed szkodliwymi owadami i pasożyta.., 

mi, użytkowania lasów, przegonu i p asania zwie
rząt gospodarskich oraz zbierania ściółki, ochrony 
kosodrzewiny, wykazów uzyskanego drewna 
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(art. 7-16), jak również bezpośredni nadzór nad 
lasami. 

Art.. 25. 1. Do zakresu dzia}ania dyre:.:toró"v 
lasów państwowych należą sprawy dOlyczące 

zmiany uprawy leśnej na inny rodzaj użytkowa
nia (art. 5 i 6), planów gospodarstwa leśnego 

(art. 18 i 19) oraz zatrudnienia personelu facho
wego (art. 20). 

2. Decyzje w sprawach zmiany u;:>rawy leśnej 

na inny rodzaj użytkowania wydawane będą 

w porozumieniu 'z wojewódzk.ą władzą admini
stracji ogólnej i po zasięgnięciu opinii prezydium 
terytorialnie właściwej wojewódzkiej rady n:.tro
dowej. 

Przepisy karne. 

Art. 26. Kto, będąc posiadaczem albo za
J:ządcą lasu (art. 3): 

a) zmieni bez tezwolenia uprawę leśna na 
inny rodzaj użytkowania (art. ' 5), podlega 
karze aresztu do 3 miesięcy i grzywny 
do 50.000 · zł lub jednej z tych kar, 

b) bez uzasadnionego powodl,l nie wykona 
zarządzonego przez władzę zalesienia grun
tów leśnych (art. 7), podlega karze grzyw
ny do 30.000 zł, 

c) bez uzasadnionego powodu nie wykona 
zarządzonego przez władzę usunięcia drzew 
i krzewów hamujących prawidłowy roz- ' 
wój drzewostanów (art. 8), podlega karze 
grzywny do 10.000 zł, 
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g) zbiera ściółkę vi przypadkach zabronio
. nych (art. 13 ust. 1 pkt b), podlega karze 
grzywny do 5.000 zł, 

h) bez uzasadnionego powodu nie złoży w wy
znaczon~m terminie wykazu uzyskanej 
z lasu ilości drewna (art. Hi), podlega 
karze grzywny de 5.00q zł. 

Art. 27. Kto 
I winę (art. 15), 
I 10.000 zł. 

niszczy lub użytkuje kośodrze

podlega . karze grzywny do 

Art. 28. Orzekanie w sprawach o wykrocze
nia wymienione wart. 26 i 27 należy do powia
towych władz administracji ogólnej. Ściganie na
stępuje na wniosek właściwej władzy (art. 23). 

Przepisy końcowe. 

Art. 29. W okresie do dnia 1 października 

1950 r. u~ytkowanie lasów określonych wart. 17 
może odbywać się przy zastosowaniu przepisów 
art. 11. Termin ustalony w ust. 2 tego artykułu 
przedłuża się w wymienionych przypadkach do 
dwóch miesięcy. 

Art. 30. Z dniem weJSCla w życie niniejszego 
dekretu tracą moc obowiązującą przepisy regu
lujące sprawy objęte mmeJszym dekretem, 
a w szczególności rozporządzenie Prezydenta 
Rzeczypospolitej z dnia 24 czerwca 1927 r. 
o ochronie lasów nie stanowiących własności Pań
stwa (Dz. U. R. P. z 1932 r. Nr l1l,poz. 932) ' 
wraz z późniejszymi zmianami. 

Art. in. Wykonanie niniejszego dekretu po
rucza się Ministrowi Leśnictwa w porozumieniu 
z Ministrami Administracji P~blicznej i Ziem 
Odzyskanych. 

d) bez uzasadnionego powodu nie wykona 
zarządzenia o stosowaniu środków ochron- Art. 32. Dekret niniejszy wchodzi w życie 
nych przeciwko szkodliwym owadom leś- z dniem ogłoszenia. . 

• 

riym lub pasożytom roślinnym (art. 9), 
podlega· karze grzywny do 20.000 zł, Prezydent Rzeczypospolitej: 

e) dokona wyrębu, karczowania pniaków lub 
niszczenia drzew z pominięciem przepi
sów o zgłoszeniu zamierzonego wyrębu 

(art. 11 i 17) albo bez zatwierdzonegó pla
nu gospodarstwa leśnego lub wbrew ta
kiemu planowi, podlega karze grzywny 
w wysokości od dwukrotnej do cztero
krotnej wartości bezprawnie wyrąbanych, 
wykarczowanych lub zniszczonych drzew 
i pniaków, obliczonej według najwyż

szych stawek cennika obowiązującego 

w lasach pailstwowych, 
, 

f) przegania lub wypasa zwierzęta gospo
darskie w przypadkach zabronionych 
(a:·t; 12 i13 ust. 1 pkt 2), podlegą. karze, 
grzywny do 10.000 zł, 

Bolesław Bierut 

Prezes Rady Ministrów: 

Józef Cyrankiewicz' 

Minister Leśnictwa : 

Bolesław Podedworny 

Minister Administracji Publicznej: 

Edward Osóblw-Morawski 

Minister Ziem Odzyskanych: 

Władysław Gomulka 

Minister Skarbu: 

Kons/anty Dąbrowski 




