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USTAWA

z dnia 31 marca 2004 r.

o klasyfikacji drewna surowego nieobrobionego

Art. 1. Ustawa reguluje klasyfikacj´ drewna suro-
wego nieobrobionego przeznaczonego do obrotu
handlowego jako „klasyfikowane EEC”.

Art. 2. Drewno surowe nieobrobione mo˝e byç
przedmiotem obrotu handlowego jako „klasyfikowane
EEC”, je˝eli zosta∏o sklasyfikowane i oznakowane zgod-
nie z kryteriami i metodami okreÊlonymi w ustawie.

Art. 3. Stosowanie przez dokonujàcych obrotu
handlowego drewnem surowym nieobrobionym kla-
syfikacji, o której mowa w ustawie, jest dobrowolne.
Przedmiotem obrotu handlowego mo˝e byç równie˝
drewno surowe nieobrobione sklasyfikowane wed∏ug
innych kryteriów i metod.

Art. 4. W rozumieniu ustawy drewno surowe nie-
obrobione oznacza drzewo Êci´te, pozbawione wierz-
cho∏ka i ga∏´zi, w korze lub bez kory, po przerzynce lub
∏upane.

Art. 5. Drewno surowe nieobrobione klasyfikuje
si´, podajàc ∏àcznie:

1) gatunek Êci´tego drzewa i jego przyj´tà nazw´;

2) wymiary;

3) jakoÊç.

Art. 6. Przedmiotem klasyfikacji wed∏ug wymiarów
jest:

1) drewno surowe nieobrobione niezale˝nie od d∏u-
goÊci;

2) drewno d∏ugie — drewno surowe nieobrobione,
które jest mierzone w sztukach pojedynczo i które-
go mià˝szoÊç wyra˝a si´ w m3;

3) drewno d∏ugie w postaci ˝erdzi i s∏upów;

4) drewno w stosach.



Art. 7. 1. Drewno surowe nieobrobione, o którym
mowa w art. 6 pkt 1, klasyfikuje si´ przy zastosowaniu
nast´pujàcego stopniowania:
1) klasa L 0 — o Êrednicy do 10 cm;
2) klasa L 1 — o Êrednicy od 10 cm do 19 cm, w tym:

a) podklasa L 1 A — o Êrednicy od 10 cm do 14 cm,
b) podklasa L 1 B — o Êrednicy od 15 cm do 19 cm;

3) klasa L 2 — o Êrednicy od 20 cm do 29 cm, w tym:
a) podklasa L 2 A — o Êrednicy od 20 cm do 24 cm,
b) podklasa L 2 B — o Êrednicy od 25 cm do 29 cm;

4) klasa L 3 — o Êrednicy od 30 cm do 39 cm, w tym:
a) podklasa L 3 A — o Êrednicy od 30 cm do 34 cm,
b) podklasa L 3 B — o Êrednicy od 35 cm do 39 cm;

5) klasa L 4 — o Êrednicy od 40 cm do 49 cm;
6) klasa L 5 — o Êrednicy od 50 cm do 59 cm;
7) klasa L 6 — o Êrednicy co najmniej 60 cm.

2. Mogà byç tworzone dodatkowe klasy powy˝ej
klasy L 6 przy zachowaniu stopniowania, o którym
mowa w ust. 1; podzia∏ na podklasy A i B mo˝e byç
rozszerzony na wszystkie klasy lub pomini´ty.

Art. 8. Drewno surowe nieobrobione, o którym
mowa w art. 6 pkt 2, klasyfikuje si´ nast´pujàco:
1) klasa H 1. — o minimalnej d∏ugoÊci 8 m i minimal-

nej Êrednicy górnej 10 cm;
2) klasa H 2. — o minimalnej d∏ugoÊci 10 m i mini-

malnej Êrednicy górnej 12 cm;
3) klasa H 3. — o minimalnej d∏ugoÊci 14 m i mini-

malnej Êrednicy górnej 14 cm;
4) klasa H 4. — o minimalnej d∏ugoÊci 16 m i mini-

malnej Êrednicy górnej 17 cm;
5) klasa H 5. — o minimalnej d∏ugoÊci 18 m i mini-

malnej Êrednicy górnej 22 cm;
6) klasa H 6. — o minimalnej d∏ugoÊci 18 m i mini-

malnej Êrednicy górnej 30 cm.

Art. 9. Drewno surowe nieobrobione, o którym
mowa w art. 6 pkt 3, klasyfikuje si´ nast´pujàco:
1) klasa P 1. — o Êrednicy do 6 cm;
2) klasa P 2. — o Êrednicy od 7 do 13 cm;
3) klasa P 3. — o Êrednicy co najmniej 14 cm.

Art. 10. Drewno surowe nieobrobione, o którym
mowa w art. 6 pkt 4, klasyfikuje si´ nast´pujàco:
1) klasa S 1. — wa∏ki i k∏ody o Êrednicy od 3 do 6 cm;
2) klasa S 2. — wa∏ki i k∏ody o Êrednicy od 7 do 13 cm;
3) klasa S 3. — wa∏ki i k∏ody o Êrednicy co najmniej

14 cm oraz szczapy.

Art. 11. 1. Klasyfikujàc drewno surowe nieobrobio-
ne wed∏ug jakoÊci, uwzgl´dnia si´ nast´pujàce w∏aÊci-
woÊci:

1) krzywizn´;

2) skr´t w∏ókien;

3) zbie˝ystoÊç;

4) s´ki otwarte: zdrowe (jasne) oraz zepsute (czarne);

5) s´ki zaroÊni´te, guzy;

6) rdzeƒ mimoÊrodowy;

7) czy jest to drewno reakcyjne:

a) drewno ciàgliwe — w przypadku drzew liÊcia-
stych,

b) twardzica — w przypadku drzew iglastych;

8) nieregularny kszta∏t (sp∏aszczenia);
9) p´kni´cia okr´˝ne, rdzeniowe, czo∏owo-boczne

oraz p´kni´cia mrozowe;

10) pochodzenie z posuszu oraz cechy z tym zwiàzane;
11) zabarwienie.

2. Poza w∏aÊciwoÊciami, o których mowa w ust. 1,
klasyfikujàc drewno surowe nieobrobione wed∏ug ja-
koÊci uwzgl´dnia si´ równie˝ wady spowodowane
przez organizmy szkodliwe.

Art. 12. 1. Drewno surowe nieobrobione, klasyfiko-
wane wed∏ug jakoÊci, dzieli si´ nast´pujàco:

1) klasa A/EEC — do której zalicza si´ drewno zdro-
we, posiadajàce najwy˝sze cechy jakoÊciowe, wol-
ne od wad lub posiadajàce wady ma∏o istotne,
nieograniczajàce jego wartoÊci u˝ytkowej;

2) klasa B/EEC — do której zalicza si´ drewno prze-
ci´tnej jakoÊci, w tym drewno pochodzàce z posu-
szu, posiadajàce jednà lub kilka spoÊród nast´pu-
jàcych wad: niewielka krzywizna i skr´t w∏ókien,
niewielka zbie˝ystoÊç, brak du˝ych s´ków, nielicz-
ne ma∏e lub Êrednie zdrowe s´ki, ma∏a liczba s´-
ków zepsutych o niewielkich rozmiarach, lekko mi-
moÊrodowy rdzeƒ, stosunkowo ma∏e nieregular-
noÊci kszta∏tu lub inne pojedyncze wady równo-
wa˝one dobrà jakoÊcià ogólnà;

3) klasa C/EEC — do której zalicza si´ drewno, które
ze wzgl´du na swoje wady nie mo˝e byç zaliczone
ani do klasy A/EEC ani do klasy B/EEC, ale posiada
jakoÊç pozwalajàcà na jego wykorzystanie do ce-
lów przemys∏owych.

2. Drewno d∏ugie klasy jakoÊci A/EEC i C/EEC powin-
no posiadaç niedajàce si´ usunàç oznaczenie swojej kla-
sy; umieszczenie oznaczenia klasy nie jest konieczne
w przypadku drewna d∏ugiego klasy jakoÊci B/EEC.

3. Oznaczenia klas, o których mowa w ust. 2,
umieszcza dokonujàcy obrotu handlowego drewnem
surowym nieobrobionym.

Art. 13. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:

1) szczegó∏owy sposób dokonywania pomiarów
Êrednicy i d∏ugoÊci, o których mowa w art. 7— 10,

2) szczegó∏owy sposób dokonywania pomiarów w∏a-
ÊciwoÊci drewna surowego nieobrobionego,
o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 1—4

— majàc na uwadze potrzeb´ ujednolicenia obrotu
handlowego drewnem surowym nieobrobionym
i prawid∏owoÊç stosowania klasyfikacji.

Art. 14. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem uzyska-
nia przez Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa w Unii
Europejskiej.
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