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Pan Jan Szyszko
Minister Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa
W okresie ostatnich dwudziestu siedmiu lat, reprezentujące indywidualnych
rolników Polski południowej, Zjednoczenie Łemków w ramach swej statutowej
działalności, wspomaga ich starania o zwrot mienia utraconego w PRL-u na rzecz
Państwa z naruszeniem prawa. Do czasu ostatecznych rozstrzygnięć w przypadkach
indywidualnych - na nasz wniosek Ministerstwo Środowiska co roku prolonguje na okres
roczny zakaz pozyskiwania drzew na tych działkach leśnych, co do których zgłoszone są
Lasom Państwowym wszczęte postępowania administracyjne lub sądowe o ich zwrot.
Problem dotyczy województw małopolskiego, podkarpackiego, lubelskiego i podlaskiego.
W wyniku starań indywidualnych osób na drodze administracyjnej lub sądowej zwracane
jest mienie przejęte po 1947 r., w tym także działki leśne.
obnym tematem jest dokumentowanie i rejestrowanie drewna pozyskiwanego przez LP w
okresie ochronnym w ramach trzebieży i cięć sanitarnych na wskazanych przez strony
działkach leśnych. Dokument rejestrujący pozyskiwanie przez LP masy drewna w tym
okresie winien być wydany zainteresowanemu na jego wniosek, gdyż z chwilą złożenia
wniosku o zwrot mienia wykazuje on przymiot strony oraz interes prawny. Nadleśnictwa
Państwowego Gospodarstwa Leśnego LASY PAŃSTWOWE obowiązane są do ścisłego
przestrzegania tego wymogu w praktyce.

Grzegorz
Trochanowski
członek
Stefan
Hładyk
członek

Aby uniknąć napięć i drażliwych sytuacji w relacjach byłych właścicieli z
Państwowym Gospodarstwem Leśnym LASY PAŃSTWOWE gospodarującym
własnością Skarbu Państwa - wnosimy o wydanie przez Pana Ministra, wzorem lat
ubiegłych, zakazu realizowania w Nadleśnictwach PGL w roku 2018 wszystkich cięć
drzew na wskazanych przez strony działkach leśnych j.w. przejętych osobom
deportowanym z terenów ww. województw. Prosimy o przekazanie decyzji Pana Ministra
w tej sprawie Dyrektorowi Generalnemu PGL LASY PAŃSTWOWE.
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