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W okresie ostatnich trzydziestu dwóch lat, reprezentujące indywidualnych rolników 
Polski południowo-wschodniej, Zjednoczenie Łemków w ramach swej statutowej działal
ności, wspomaga ich starania o zwrot mienia utraconego z naruszeniem prawa na rzecz 
komunistycznego państwa w czasach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Do czasu osta
tecznych rozstrzygnięć w przypadkach indywidualnych - na nasz wniosek Ministerstwo co 
roku prolongowało na okres roczny zakaz pozyskiwania przez Skarb Państwa drzew na 
tych działkach leśnych, co do których zgłoszone są Lasom Państwowym wszczęte postę
powania administracyjne lub sądowe o ich zwrot. Problem dotyczy województw małopol
skiego, podkarpackiego, lubelskiego i podlaskiego. W wyniku starań indywidualnych osób 
na drodze administracyjnej lub sądowej zwracane jest mienie zajęte a nie przejęte lub po 
1947 r. przejęte z naruszeniem prawa, w tym także działki leśne, pozostające w zasobach 
Skarbu Państwa.

Osobnym tematem jest dokumentowanie i rejestrowanie drewna pozyskiwanego 
przez Nadleśnictwa Państwowego Gospodarstwa Leśnego „LASY PAŃSTWOWE” 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 każdorazowo na jego wniosek, gdyż z 
chwila złożenia wniosku o zwrot mienia wykazuje on przymiot strony oraz interes prawny. 
Jednakże niektóre Nadleśnictwa odmawiają wydania potwierdzenia pozyskanego drewna 
ze zgłoszonych działek do momentu zakończenia starań, które trwają wiele lat zaś doku
menty PGL przechowuje lat pięć. Ponadto Nadleśnictwa Państwowego Gospodarstwa 
Leśnego „LASY PAŃSTWOWE” zobowiązane do ścisłego przestrzegania tego wymogu, 
w praktyce dokonując ścinki na działkach nie zgłoszonych i zgłoszonych im pozyskane 
drewno składują razem, bez wyszczególnienia jaka jego ilość i rodzaj pochodzi z działki 
ze ścinką rejestrowaną.

Aby uniknąć napięć i drażliwych sytuacji w relacjach byłych właścicieli z Państwo
wym Gospodarstwem Leśnym „LASY PAŃSTWOWE” gospodarującym własnością Skar
bu Państwa - wnosimy o wydanie przez Panią Minister, wzorem lat ubiegłych, zakazu 
realizowania w Nadleśnictwach PGL w roku 2022. cięć rębnych drzew na wskazanych
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przez strony działkach leśnych j.w. przejętych osobom deportowanym z terenów ww. wo
jewództw. Prosimy o przekazanie decyzji Pani Minister w tej sprawie Dyrektorowi Gene
ralnemu PGL „LASY PAŃSTWOWE”.

12 października 2015 r. w Warszawie w Ministerstwie zawarte zostało porozumienie 
pomiędzy Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych, Ministrem Środowiska i Zjednocze
niem Łemków, określające procedury przekazywania/ wydawania osobom prywatnym 
nieruchomości leśnych przejętych w przeszłości z naruszeniem prawa na własność Skar
bu Państwa. Strony uznały za niecelowe podejmowanie nadzwyczajnych środków praw
nych zmierzających do odwrócenia skutków lub wzruszenia skutków prawomocnych orze
czeń sądów powszechnych rozstrzygających na indywidualny wniosek zainteresowanych 
kwestie własności nieruchomości w tzw. lasach łemkowskich. Strony zobowiązały się do 
realizowania tych orzeczeń w duchu przyjętego porozumienia. Stosowanie się do zapisów 
ww. porozumienia przynosiło wymierne rezultaty tak obywatelom jak i państwu. Niestety 
od jakiegoś czasu w pojedynczych Nadleśnictwach odstępuje się od stosowania w prakty
ce powyższego porozumienia, co budzi duży społeczny niepokój nie tylko w naszej spo
łeczności, jako brak poszanowania obywateli i obowiązującego prawa. Wnosimy do Pani 
Minister o spowodowanie stosowania się Lasów Państwowych do porozumienia z 
12.10.2015 r.

Oddalenie argumentacji moralno-prawnej skutkuje tym, że prawo nie odnosi się do 

podstawowego rozumienia sprawiedliwości, ale staje się odzwierciedleniem dominujących 

idei. Tu wkracza się w upadek „równając w dół" za sprawą powierzchownej i wynegocjo

wanej zgody. Tak więc dominuje logika siły.

ko.:
- aa. Zastępca Pr z e w o d n i c /. ą c (:
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Warszawa, dnia 01-03-2022 r.

r

Minister Klimatu i Środowiska

DLL-WNL.8134.2.2022JJ

Pan
Józef Kubica
p.o. Dyrektora Generalnego 
Lasów Państwowych

Szanowny Panie Dyrektorze,

w nawiązaniu do pisma z dnia 4 lutego 2022 r. Pana Stefana Kłapyka - Zastępcy Przewodniczącego 

Prezydium Zjednoczenia Łemków oraz Pana Wacława Szlanty -  Zastępcy Przewodniczącego 

Prezydium Zjednoczenia Łemków, wzorem lat ubiegłych, proszę Pana Dyrektora o spowodowanie 

utrzymania w 2022 r. maksymalnego ograniczenia w wykonywaniu cięć w lasach przejętych po osobach 

prywatnych na terenie województw: małopolskiego, podkarpackiego, lubelskiego i podlaskiego, 

zgodnego z zasadami prowadzenia gospodarki leśnej, według poniższych zasad:

1) w odniesieniu do lasów w stosunku, do których wydane zostały prawomocne decyzje 

administracyjne lub inne postanowienia stwierdzające nieważność decyzji o przejęciu tych 

lasów na własność Skarbu Państwa, wstrzymanie wykonywania wszelkich cięć, za wyjątkiem 

cięć, których niezrealizowanie zagrażałoby trwałości lasów,

2) w odniesieniu do lasów objętych toczącymi się postępowaniami administracyjnymi 

lub procesem cywilnym, ale nie zostały wydane jeszcze wiążące rozstrzygnięcia, wstrzymanie 

zrębów zupełnych,

3) utrzymanie zasady odrębnego rejestrowania drewna pozyskanego w tych lasach.

Ponadto powyższe wytyczne zawarte w punktach od 1 do 3 dotyczą lasów, których granice zostały 

wyznaczone przez geodetę na zlecenie osób zgłaszających roszczenia.

Dodatkowo proszę o przekazanie informacji dotyczących powierzchni lasów przekazanych 

w 2021 r. byłym właścicielom, a także ilości spraw, które są w toku oraz jaki może być obecnie 

potencjalny obszar roszczeń.



Jednocześnie zwracam się z prośbą o ustosunkowanie się do zarzutu wyrażonego w piśmie 

z dnia 4 lutego 2022 r. (w załączeniu), iż obecnie nie są w pełni przestrzegane postanowienia 

porozumienia zawartego w dniu 12 października 2015 r. pomiędzy Dyrektorem Generalnym Lasów 

Państwowych, Ministrem Środowiska a Zjednoczeniem Łemków określającym procedury 

przekazywania/wydawania osobom prywatnym nieruchomości leśnych przejętych z naruszeniem prawa 

na własność Skarbu Państwa.

Z poważaniem

Z up. Ministra

Edward Siarka
Sekretarz Stanu
Ministerstwo Klimatu i Środowiska
/ -  podpisany cyfrowo/

Do wiadomości:
Zarząd Główny Zjednoczenia Łemków 
38-300 Gorlice, ul. Jagiełły 2












