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Daria Danecka – doktor nauk prawnych; adiunkt w Zakładzie Prawa Karnego Instytutu Nauk 
Prawnych PAN; autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu prawa ochrony śro
dowiska, prawa administracyjnego, prawa karnego oraz teorii prawa. 

Wojciech Radecki – profesor doktor habilitowany nauk prawnych, doktor honoris causa 
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; emerytowany kierownik wrocławskiego Zakładu 
Zagadnień Prawnych Kształtowania i Ochrony Środowiska Instytutu Nauk Prawnych PAN; 
specjalizuje się w problematyce prawa ochrony środowiska; autor prawie 200 książek – w tym 
wznawianych i aktualizowanych komentarzy do prawie wszystkich ustaw związanych z prawem 
ochrony środowiska – oraz ponad 2000 opracowań naukowych. 

W komentarzu szczegółowo, ale zarazem bardzo praktycznie, omówiono przepisy ustawy 
o lasach, na możliwie szerokim tle prawnym, zwłaszcza zwracając uwagę na ustawę o ochronie 
przyrody i ustawę – Prawo ochrony środowiska.

Autorzy, uwzględniając orzecznictwo sądów, dorobek piśmiennictwa i swoje doświadczenia, 
wyczerpująco objaśniają przepisy ustawy, ze wskazaniem różnej ich wykładni, jeżeli przepis 
jest niejasny i dopuszcza rozmaite interpretacje.

Publikacja, oprócz komentarza do przepisów ustawy, zawiera wprowadzenie do problematyki 
prawa leśnego, obejmujące rozważania na temat rozwoju polskich przepisów leśnych i miejsca pra
wa leśnego w systemie polskiego oraz międzynarodowego i unijnego prawa leśnego. Poddano 
analizie nie tylko rozwiązania cywilistyczne, lecz także zagadnienia prawa karnego i prawa 
wykroczeń. 

W najnowszym wydaniu uwzględnione zostały liczne zmiany, na mocy których:
•  rozszerzono katalog osób mających wstęp i mogących poruszać się pojazdem drogami leśnymi;
•  zobowiązano Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych do corocznych wpłat na rzecz Funduszu 

Dróg Samorządowych z przychodów uzyskanych przez Lasy Państwowe ze sprzedaży drewna;
•  doprecyzowano wydatkowanie środków funduszu leśnego; 
•  wskazano ministra właściwego do spraw środowiska lub Głównego Inspektora Straży Leśnej 

na administratora danych osobowych.

Komentarz jest przeznaczony dla przedstawicieli organów administracji publicznej oraz dla 
leśników, w szczególności strażników leśnych. Zainteresuje również prawników praktyków, 
a także tych wszystkich, którym lasy są z różnych przyczyn bliskie.

Daria Danecka, Wojciech Radecki
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WSTĘP

W dniu 1.01.2021 r. minęło niemalże 30 lat od wejścia w życie ustawy
z 28.09.1991 r. o lasach (Dz.U. Nr 101, poz. 444), stanowiącej trzon tej
dziedziny (ale nie gałęzi) prawa, którą można nazwać prawem leśnym.
Ustawa ta była wielokrotnie nowelizowana i doczekała się ośmiu tekstów
jednolitych; po 11 nowelizacjach został ogłoszony jej pierwszy tekst jed‐
nolity (Dz.U. z 2000 r. Nr 56, poz. 679), po kolejnych 15 – drugi (Dz.U.
z 2005 r. Nr 45, poz. 435), po dalszych 18 – trzeci (Dz.U. z 2011 r. Nr 12,
poz. 59), po następnych 7 – czwarty (Dz.U. z 2014 r. poz. 1153), po za‐
ledwie 3 – piąty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2100), po kolejnych 9 – szósty
(Dz.U. z 2017 r. poz. 788), po dalszych 5 – siódmy (Dz.U. z 2018 r.
poz. 2129), po ostatnich 5 – ósmy (Dz.U. z 2020 r. poz. 6), ten ostatni już
raz nowelizowany. W sumie ustawa była zmieniana 74 razy, w tym 73
razy ustawami i raz wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, który stwier‐
dził niekonstytucyjność jednego z jej przepisów.

Prawo leśne dość rzadko bywa przedmiotem refleksji naukowej. Sama
ustawa o lasach była dziesięciokrotnie komentowana – osiem razy przeze
mnie (trzy komentarze zostały wydane przez wrocławskie Wydawnic‐
two Towarzystwa Naukowego Prawa Ochrony Środowiska w latach
1992, 1994 i 1998, a trzy kolejne przez warszawskie wydawnictwo Difin
w latach 2004, 2006 i 2008, przedostatnie przez warszawskie wydawnic‐
two LexisNexis w 2012 r., ostatnie przez wydawnictwo Wolters Kluwer
w 2017 r., raz przez Bartosza Rakoczego (w roku 2011) i raz przez Jerzego
Bieluka i Katarzynę Leśkiewicz (w roku 2017). Ponadto wymienić jesz‐

17



Wstęp

cze należy Wybrane problemy prawa leśnego pod redakcją Bartosza Ra‐
koczego (Warszawa 2011), mojego autorstwa Wykroczenia i przestęp‐
stwa leśne z komentarzem (Zielona Góra 1995) oraz liczne artykuły
w czasopismach prawniczych. Podstawowe zagadnienia prawne doty‐
czące ochrony lasów są również uwzględniane niemal we wszystkich
podręcznikach prawa ochrony środowiska. Kilka lat temu w warszaw‐
skim wydawnictwie Difin ukazała się monografia naukowa obejmująca
całość prawa leśnego, zatytułowana Polskie prawo leśne, opracowana
przez czteroosobowy zespół autorski, w skład którego wchodzili Daria
Danecka, Adam Habuda, Jerzy Rotko i ja (Warszawa 2016).

Kiedy wiosną 2020 r. wydawnictwo Wolters Kluwer zwróciło się do mnie
o aktualizację komentarza wydanego w 2017 r., ofertę przyjąłem z ra‐
dością, bo potrzeba aktualizacji jest oczywista nie tylko ze względu na
zmiany samej ustawy o lasach (11 nowelizacji), lecz także jej „otoczenia
prawnego” (doniosłe znaczenie mają zwłaszcza zmiany odnoszące się do
postępowania mandatowego o wykroczenia leśne). Zaproponowałem
wszakże przygotowanie aktualizacji wraz z Darią Danecką, która swoje
kompetencje w dziedzinie prawa leśnego kilkakrotnie wykazała. Wy‐
dawnictwo propozycję przyjęło. Przystąpiliśmy do pracy i oddawane do
rąk Czytelników kolejne wydanie komentarza do ustawy o lasach jest już
naszym wspólnym dziełem.

Wojciech Radecki

Rolę komentatorów zawsze rozumieliśmy i nadal rozumiemy tak samo:
nie jest ich zadaniem krytyczna analiza komentowanej przez nich ustawy
ani przedstawianie propozycji nowych rozwiązań (to jest zadanie auto‐
rów monografii naukowych), lecz wyjaśnienie na podstawie swojej wie‐
dzy, z uwzględnieniem, co oczywiste, dorobku piśmiennictwa i orzecz‐
nictwa sądowego, przepisów ustawy, tak jak one zostały napisane, ze
wskazaniem na różne możliwości wykładni, jeżeli rzeczywiście przepis
jest niejasny i dopuszcza różne interpretacje. Niezwykle ważnym zada‐
niem komentatorów ustawy o lasach jest także prezentacja rozwiązań
komentowanej przez nich ustawy na możliwie szerokim prawnym tle,
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Wstęp

zwłaszcza ustaw o ochronie przyrody i środowiska, ponieważ ustawa
o lasach wykazuje szczególnie bliskie związki z prawem ochrony środo‐
wiska, w tym z prawem ochrony przyrody. W niniejszym komentarzu
staramy się również uwzględnić rozwiązania cywilistyczne, a przede
wszystkim materialne i procesowe zagadnienia prawa karnego wraz
z prawem wykroczeń. Sama ustawa o lasach nie zawiera wprawdzie żad‐
nych przepisów karnych, ale to nie znaczy, że szeroko rozumiane prawo
karne wraz z prawem wykroczeń pozostawia problematykę leśną poza
ramami swoich regulacji. Można zaryzykować nawet twierdzenie, że jest
dokładnie odwrotnie, ponieważ ochrona lasów była od zarania gwaran‐
towana także możliwością stosowania regulacji penalnych i tak pozo‐
stało do dziś. Zarówno kodeks karny, jak i przede wszystkim kodeks
wykroczeń (wraz z przepisami proceduralnymi) zawierają ważne regu‐
lacje pozwalające ścigać sprawców przestępstw i wykroczeń leśnych. Nie
jest nadmierną przesadą nawet teoretyczne wyodrębnianie leśnego pra‐
wa karnego (nieco na wzór prawa karnego gospodarczego czy prawa
karnego środowiska) nie w znaczeniu odrębnej gałęzi czy dziedziny pra‐
wa, ale pewnego zbioru norm służących prawnokarnej ochronie lasów.

W tym wydaniu komentarza przyjęliśmy układ podobny do wypraco‐
wanego już w 1992 r. i kontynuowanego w kolejnych wydaniach. Za
celowe uznajemy poprzedzenie samego komentarza kilkoma uwagami
o charakterze historycznym i teoretycznym, uważamy bowiem, że próba
umiejscowienia prawa leśnego – a posługiwanie się takim terminem jest,
naszym zdaniem, uzasadnione – w systemie prawa polskiego ma istotne
znaczenie poznawcze i nie jest pozbawione znaczenia praktycznego.
Zdecydowaliśmy się dodać kilka podstawowych informacji o między‐
narodowym i europejskim prawie leśnym. Trzonem tej pracy są wszakże
uwagi komentatorskie do poszczególnych przepisów ustawy, które sta‐
ramy się przedstawić na szerszym tle prawnej ochrony przyrody i śro‐
dowiska.

Nie ukrywamy, że komentarz do poszczególnych artykułów ustawy o la‐
sach jest nierówny. Podstawowe znaczenie przywiązujemy do przepi‐
sów ochronnych, ponadto szczególną wagę przykładamy do przepisów
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Wstęp

o charakterze penalnym. Znacznie skromniej omawiamy zagadnienia
wykraczające poza problematykę ochronną, jak choćby sprzedaż miesz‐
kań pozostających w zarządzie PGLLP, która wprawdzie znalazła się
w ustawie o lasach (art. 40a), ale równie, a może nawet bardziej zasadne
byłoby umieszczenie jej w zupełnie innym akcie prawnym.

Przed komentatorami staje zawsze problem sposobu podejścia do prze‐
pisów wykonawczych do ustawy. Może on być rozwiązywany różnie –
można na przepisy wykonawcze jedynie wskazać, można je także za‐
mieścić w całości w aneksie do komentarza. Przyjęliśmy rozwiązanie
możliwie elastyczne. Niektóre przepisy wykonawcze przytaczamy
w tekście komentarza w pełnym brzmieniu, nie w osobnym aneksie, lecz
pod odpowiednim artykułem ustawy, niektóre przytaczamy we frag‐
mentach niezbędnych do zrozumienia tekstu ustawy bądź jedynie je
omawiamy w możliwym skrócie. Zawsze w pełnym brzmieniu przywo‐
łujemy przepisy karne mające zastosowanie w ochronie lasów.

Komentarz kierujemy przede wszystkim do leśników, w tym w szcze‐
gólności do strażników leśnych, a także do wszystkich tych, którym sy‐
tuacja polskich lasów, ich piękno i bogactwo form życia przyrodniczego
nie są obojętne.

W komentarzu uwzględniamy stan prawny na 1.01.2021 r.

Daria Danecka i Wojciech Radecki
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WPROWADZENIE DO PROBLEMATYKI

PRAWA LEŚNEGO

I. Rozwój polskich przepisów leśnych

1. Las jest jednym z najważniejszych komponentów środowiska przy‐
rodniczego. Znaczenie lasu wypływa z wielorakich jego funkcji, wśród
których zazwyczaj wymienia się:
1) funkcję ochronną polegającą na tym, że las jest główną formacją ro‐

ślinną oddziałującą dodatnio na wiele elementów środowiska przy‐
rodniczego: klimat, stosunki wodne, skład chemiczny wody i po‐
wietrza; lasy zabezpieczają przed takimi zjawiskami, jak wiatr, lawi‐
ny, powodzie; lasy zmniejszają zanieczyszczenia powietrza, produ‐
kują tlen, chronią przed hałasem, przetrzymują wilgoć, opóźniają
procesy erozyjne gleb;

2) funkcję produkcyjną polegającą na dostarczaniu surowca drzewnego
i innych dóbr, jak między innymi owoców leśnych i grzybów;

3) funkcję społeczną polegająca na tym, że lasy są niezastąpionym te‐
renem dla turystyki i rekreacji.

Lasy są niezmiernie ważnym elementem krajobrazu, stanowią naturalne
środowisko licznych gatunków zwierząt, w tym łownych, odgrywają do‐
niosłą rolę w ochronie przyrody na terenach parków narodowych, re‐
zerwatów przyrody i innych obszarach chronionych, które w znacznym
procencie pokryte są lasem.
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Wprowadzenie do problematyki prawa leśnego

Ochrona lasów i zapewnienie racjonalnej eksploatacji surowca drzew‐
nego i innych pożytków leśnych jest także istotnym zagadnieniem praw‐
nym.

2. Tradycje polskiego pisanego prawodawstwa leśnego sięgają daleko
w przeszłość. Pierwsze normy stanowione służące ochronie lasów spo‐
tykamy w kodyfikacji zwyczajowego prawa polskiego dokonanej w po‐
łowie XIV w. w Statutach Kazimierza Wielkiego, a następnie w Statucie
warckim Władysława Jagiełły z 1423 r., w którym wprowadzono ochronę
cennych drzew, w tym cisa. W późniejszych czasach ochrona lasów była
przedmiotem licznych konstytucji sejmowych, ordynacji wydawanych
dla dóbr królewskich oraz instruktarzy ekonomicznych dla dóbr pry‐
watnych i duchownych. Ostatnim leśnym aktem prawnym I Rzeczypo‐
spolitej był uniwersał leśny króla Stanisława Augusta Poniatowskiego
wydany 7.05.1778 r., potwierdzający dawne prawa leśne i ustanawiający
nowe obowiązki, zwłaszcza ochrony lasów przed pożarami i utrzymy‐
wania lasów w stanie nieuszczuplonym. Nie zdołał on odegrać większej
roli, gdyż po kilkunastu latach nastąpił koniec państwowości polskiej.
W okresie rozbiorowym na ziemiach polskich obowiązywały przepisy
leśne państw zaborczych.

3. Wkrótce po odzyskaniu przez Polskę niepodległości przystąpiono do
regulacji także zagadnień leśnych. Na podstawie postanowienia RM
z 30.12.1918 r. w przedmiocie ochrony i użytkowania lasów (Dz.P.P.P.
z 1919 r. Nr 3, poz. 86) wszystkie lasy, nie wyłączając prywatnych, prze‐
szły pod obowiązkowy nadzór i kontrolę wyznaczonych z ramienia
Ministerstwa Rolnictwa i Dóbr Państwowych urzędów ochrony lasu. Po
kilkunastu dniach ukazał się dekret Naczelnika Państwa z 16.01.1919 r.
w przedmiocie organizacji urzędów ochrony lasów (Dz.P.P.P. Nr 8,
poz. 117). Na jego podstawie utworzono system urzędów ochrony lasów
składający się z następujących ogniw: główny inspektor ochrony lasów,
okręgowi inspektorzy ochrony lasów, komisarze i podkomisarze ochro‐
ny lasów, urzędnicy pomocniczy i gajowi.
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Wprowadzenie do problematyki prawa leśnego

Dla ustawodawstwa leśnego Polski międzywojennej charakterystyczny
był dualizm regulacji polegający na tym, że odrębne akty prawne doty‐
czyły lasów państwowych i niepaństwowych. Jeśli chodzi o lasy pań‐
stwowe, kolejne etapy legislacyjne wyznaczają: rozporządzenie Prezy‐
denta Rzeczypospolitej z 28.06.1924 r. o statucie przedsiębiorstwa „Pol‐
skie Lasy Państwowe” (Dz.U. Nr 56, poz. 570), rozporządzenie Prezy‐
denta Rzeczypospolitej z 30.12.1924 r. o organizacji administracji lasów
państwowych (Dz.U. Nr 119, poz. 1079), rozporządzenie Prezydenta
Rzeczypospolitej z 22.03.1928 r. o zagospodarowaniu lasów państwo‐
wych (Dz.U. Nr 36, poz. 336) i dekret Prezydenta Rzeczypospolitej
z 30.09.1936 r. o państwowym gospodarstwie leśnym (Dz.U. Nr 75,
poz. 533 ze zm.). Przyjmowane w okresie międzywojennym akty doty‐
czące lasów państwowych były oparte na założeniu wydzielenia gospo‐
darki w tych lasach w odrębną gałąź administracji państwowej. Sprawo‐
wał ją Minister Rolnictwa i Dóbr Państwowych przez dyrekcje lasów
państwowych i nadleśnictwa. Dla problematyki leśnej znaczenie miała
także ustawa z 14.07.1936 r. o zalesianiu niektórych nieużytków (Dz.U.
Nr 56, poz. 406).

W odniesieniu do lasów niepaństwowych podstawowym aktem praw‐
nym było rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 24.06.1927 r.
o zagospodarowaniu lasów niestanowiących własności Państwa (Dz.U.
Nr 57, poz. 504), kilkakrotnie nowelizowane (tekst jednolity Dz.U.
z 1932 r. Nr 111, poz. 932).

4. W czasie II wojny światowej lasy polskie poniosły ogromne straty.
Podstawę odbudowy gospodarstwa leśnego w Polsce stanowiły akty z lat
1944–1948 o reformie rolnej i nacjonalizacji lasów, najpierw wielkiej
własności, następnie samorządowych. Były to:
1) dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z 6.09.1944 r.

o przeprowadzeniu reformy rolnej (Dz.U. z 1945 r. Nr 3, poz. 13),
na którego podstawie upaństwowiono lasy wchodzące w skład pod‐
legających reformie rolnej nieruchomości ziemskich o powierzchni
ponad 50 ha (w województwach wschodnich i centralnych) i ponad
100 ha (w województwach zachodnich i północnych);
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Wprowadzenie do problematyki prawa leśnego

2) dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z 12.12.1944 r.
o przejęciu niektórych lasów na własność Skarbu Państwa (Dz.U.
Nr 15, poz. 82 ze zm.), na którego podstawie upaństwowiono lasy
i grunty leśne o obszarze ponad 25 ha (z wyjątkiem lasów stanowią‐
cych własność samorządu terytorialnego), a lasy stanowiące włas‐
ność osób narodowości niemieckiej – bez względu na zajmowaną
powierzchnię;

3) ustawa z 3.01.1946 r. o przejęciu na własność Państwa podstawowych
gałęzi gospodarki narodowej (Dz.U. Nr 3, poz. 17 ze zm.), na której
podstawie upaństwowiono zakłady przemysłu leśnego zatrudniające
na jedną zmianę ponad 50 pracowników.

Akty te zasadniczo zmieniły strukturę własności. Podczas gdy w 1937 r.
udział lasów państwowych wynosił 38,7% powierzchni leśnej, to
w 1946 r. wzrósł do 85,1%. W sierpniu 1944 r. w ramach Ministerstwa
Rolnictwa i Reform Rolnych zorganizowano Dyrekcję Naczelną Lasów
Państwowych, a nieco później Instytut Badawczy Leśnictwa. W 1945 r.
po raz pierwszy w naszej historii powołano odrębne Ministerstwo Leś‐
nictwa, ale sprecyzowanie jego zadań nastąpiło dopiero po dwóch latach,
dekretem z 5.09.1947 r. o zakresie działania urzędu Ministra Leśnictwa
(Dz.U. Nr 60, poz. 327). Zniesiono wtedy Dyrekcję Naczelną Lasów
Państwowych, a jej uprawnienia przeszły na Ministra Leśnictwa. W celu
wzmocnienia działalności na rzecz ochrony lasów dekretem
z 5.07.1946 r. o Straży Leśnej (Dz.U. Nr 41, poz. 238) utworzono zorga‐
nizowaną na wzór wojskowy specjalną służbę podległą Ministrowi Leś‐
nictwa. W latach 1945–1949 Ministerstwo Leśnictwa pełniło dwie funk‐
cje: zarządzania państwowym gospodarstwem leśnym i sprawowania
administracji państwowej.

5. Akty prawne odnoszące się do lasów niepaństwowych ukazały się
w 1948 r. Najpierw dekretem z 26.04.1948 r. o ochronie lasów nie sta‐
nowiących własności Państwa (Dz.U. z 1957 r. Nr 36, poz. 157 ze zm.)
powtórzono wypracowaną w okresie międzywojennym zasadę trwałego
utrzymywania gruntów leśnych pod uprawą leśną, nakazano zalesianie
gruntów leśnych pozbawionych drzewostanów oraz wprowadzono za‐
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sadę, że użytkowanie lasów może odbywać się jedynie na podstawie
zgłoszenia zamierzonego wyrębu drzew i drzewostanów. Następnie
ustawą z 18.11.1948 r. o przejściu na własność Państwa niektórych lasów
i innych gruntów samorządowych (Dz.U. Nr 57, poz. 456) dokonano
nacjonalizacji lasów i gruntów leśnych stanowiących własność związków
samorządu terytorialnego.

6. Bardzo ważna dla dziejów polskiego prawodawstwa leśnego była usta‐
wa z 7.04.1949 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 25, poz. 180 ze zm.).
Zgodnie z jej treścią naczelnym organem ochrony przyrody stał się
Minister Leśnictwa (po 1956 r. – Minister Leśnictwa i Przemysłu Drzew‐
nego). Było to nieprzypadkowe odejście od koncepcji z lat międzywo‐
jennych i pierwszych powojennych, kiedy ochrona przyrody znajdowała
się w resorcie oświaty. Główną przyczyną przeniesienia jej do resortu
leśnictwa było to, że tylko on przez swoje służby mógł skutecznie dbać
o ochronę przyrody. Dlatego art. 5 ust. 3 u.o.p. z 1949 r. stanowił, że
starosta, będący władzą ochrony przyrody pierwszej instancji, działał
przez właściwego terenowo nadleśniczego państwowego albo dyrektora
(kierownika) parku narodowego, a zgodnie z art. 7 ust. 1 u.o.p. z 1949 r.
bezpośredni nadzór nad przestrzeganiem przepisów o poddaniu pod
ochronę przedmiotów sprawowały, obok właściwych władz, organy ad‐
ministracji lasów państwowych.

7. Zasadnicza regulacja problematyki lasów państwowych nastąpiła
ustawą z 20.12.1949 r. o państwowym gospodarstwie leśnym (Dz.U.
Nr 63, poz. 494 ze zm.), która z niewielkimi zmianami obowiązywała aż
do rozpoczęcia procesu transformacji ustrojowej na przełomie lat 80.
i 90. XX w. Zgodnie z ustawą z 1949 r. podporządkowano gospodarkę
w lasach państwowych narodowym planom gospodarczym. Wyznaczo‐
no trzy zasadnicze cele leśnictwa: utrzymanie trwałości i ciągłości użyt‐
kowania lasów dla zaspokojenia obecnych i przyszłych potrzeb gospo‐
darki narodowej w zakresie produkcji drzewnej i niedrzewnej, wzmo‐
żenie naturalnej produkcyjności lasu, zabezpieczenie korzystnego wpły‐
wu lasu na klimat, gospodarkę wodną, zdrowie i kulturę ludności.

25



Wprowadzenie do problematyki prawa leśnego

Gospodarka leśna w lasach państwowych miała się opierać na planach
urządzenia gospodarstwa leśnego.

8. W odniesieniu do lasów niepaństwowych dekret z 26.04.1948 r.
o ochronie lasów niestanowiących własności państwa, kilkakrotnie no‐
welizowany, został zastąpiony ustawą z 14.06.1960 r. o zagospodarowa‐
niu lasów i nieużytków nie stanowiących własności Państwa oraz nie‐
których lasów i nieużytków państwowych (Dz.U. Nr 29, poz. 166 ze zm.),
ta zaś po kilkunastu latach została zastąpiona ustawą z 22.11.1973 r.
o zagospodarowaniu lasów niestanowiących własności Państwa (Dz.U.
Nr 48, poz. 283 ze zm.), która obowiązywała do końca 1991 r.

9. Po wejściu w życie ustawy z 1949 r. o państwowym gospodarstwie
leśnym leśnictwo państwowe podlegało licznym zmianom organizacyj‐
nym. Z dniem 1.01.1950 r. utworzono Centralny Zarząd Lasów Pań‐
stwowych oraz 16 wielkich rejonów lasów państwowych. Po roku na‐
stąpiła kolejna reorganizacja: utworzono 17 okręgów lasów państwo‐
wych, a Centralny Zarząd Lasów Państwowych stał się jednostką orga‐
nizacyjną ministerstwa. Zarząd ten został zlikwidowany w 1955 r., a po
roku dekretem z 11.07.1956 r. (Dz.U. Nr 30, poz. 139) utworzono urząd
Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego. Nowy resort objął sprawy
zagospodarowania i ochrony lasów, zalesiania nieużytków i zadrzewia‐
nia kraju, państwowego gospodarstwa leśnego, przemysłu zapałczanego,
papierniczego i innych przemysłów opartych na surowcu drzewnym,
gospodarki drewnem, łowiectwa oraz ochrony przyrody. Rozporządze‐
nie MLiPD z 30.08.1956 r. w sprawie organizacji i zakresu działania
przedsiębiorstw lasów państwowych (Dz.U. Nr 48, poz. 215) powołało
dwa rodzaje przedsiębiorstw – przedsiębiorstwa rejonowe pod nazwą
rejonów lasów państwowych oraz przedsiębiorstwa do zadań szczegól‐
nych w zakresie gospodarstwa leśnego. Zwierzchni nadzór nad przed‐
siębiorstwami sprawował MLiPD przez zarząd lasów państwowych.

Następna reorganizacja nastąpiła po trzech latach. Rozporządzenie
MLiPD z 17.12.1959 r. w sprawie organizacji i zakresu działania przed‐
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