
Projekt z dnia 10 marca 2016 r.  

US TAWA 

z dnia 	 	2016 r. 

o zmianie ustawy o lasach 

Art. 1 W ustawie z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2100) 

wprowadza się  następujące zmiany: 

1) art. 37 otrzymuje brzmienie: 

„Art .  37. 1. Kierownik jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych, z wyj ątkiem 

kierownika jednostki organizacyjnej, o której mowa w a rt .  32 ust. 2 pkt 4, za zgodą  Dyrektora 

Generalnego, może nabywać  stanowiące własność  osób fizycznych, osób prawnych lub 

jednostek organizacyjnych nieposiadaj ących osobowo ści prawnej, którym ustawa przyznaje 

zdolność  prawną, lasy, grunty przeznaczone do zalesienia lub inne grunty i nieruchomo ści, 

jeżeli jest to uzasadnione potrzebami gospodarki le śnej i nie narusza interesu Skarbu Pa ństwa. 

2. Las lub grunt przeznaczony do zalesienia mo że być  nabyty w szczególno ści w 

przypadku: 

1) bezpośredniej jego przyleg łości do gruntu pozostaj ącego w zarządzie Lasów 

Państwowych; 

2) zniesienia wspó łwłasności; 

3) regulacji przebiegu granicy polno-le śnej. 

3. Nabycie lasu, gruntu przeznaczonego do zalesienia lub innego gruntu lub 

nieruchomo ści może nastąpić  po uzyskaniu pisemnej zgody Dyrektora Generalnego, 

wyrażonej na pisemny wniosek kierownika jednostki organizacyjnej Lasów Pa ństwowych. 

4. Wniosek zawiera: 

1) uzasadnienie nabycia; 

2) oznaczenie lasu, gruntu przeznaczonego do zalesienia lub innego gruntu lub 

nieruchomo ści według danych z ewidencji gruntów i budynków; 

3) oznaczenie księgi wieczystej prowadzonej dla lasu, gruntu przeznaczonego do 

zalesienia lub innego gruntu lub nieruchomo ści; 

4) aktualny opis stanu prawnego lasu, gruntu przeznaczonego do zalesienia lub innego 

gruntu lub nieruchomo ści, a w szczególno ści obciążenia i spory graniczne; 
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5) części składowe z przynależnościami; 

6) informacj ę  o przeznaczeniu gruntu lub nieruchomo ści w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego lub informacj ę  o jego braku. 

5. Las, grunt przeznaczony do zalesienia lub inny grunt lub nieruchomo ść  mogą  być  

nabyte za cenę  nie wyższą  od warto ści określonej przez rzeczoznawc ę  majątkowego."; 

2) po art. 37 dodaje się  art. 37a-37i w brzmieniu: 

"37a. 1. W przypadku sprzedaży, przez osobę  fizyczną, osobę  prawną  lub jednostkę  

organizacyjną  nieposiadaj ącą  osobowo ści prawnej, której ustawa przyznaje zdolno ść  prawną , 

niestanowiącego własności Skarbu Państwa gruntu: 

1) oznaczonego jako las w ewidencji gruntów i budynków lub 

2) przeznaczonego do zalesienia okre ślonego w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego albo w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, 

lub 

3) o którym mowa w art .  3 objętego uproszczonym planem urz ądzania lasu lub decyzj ą , 

o której mowa w art. 19 ust. 3, lub 

4) o zwartej powierzchni co najmniej 0,10 ha, pokrytego ro ślinnością  leśną  (uprawami 

leśnymi) - drzewami i krzewami oraz runem le śnym i zaliczonego w ewidencji 

gruntów i budynków do grupy gruntów rolnych 

- Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez Lasy Pa ństwowe, przys ługuje z mocy 

ustawy prawo pierwokupu tych gruntów. 

2. Jeżeli nabycie gruntu, o którym mowa w ust. 1, nast ępuje w wyniku: 

1) zawarcia umowy innej niż  umowa sprzedaży lub 

2) jednostronnej czynno ści prawnej, lub 

3) orzeczenia s ądu, organu administracji publicznej albo organu egzekucyjnego 

wydanego na podstawie przepisów o post ępowaniu egzekucyjnym 

- Lasy Państwowe reprezentuj ące Skarb Państwa mogą  złożyć  oświadczenie o 

nabyciu tego gruntu za zap łatą  równowarto ści pieniężnej. 

3. Jeżeli równowarto ść  pieniężna, o której mowa w ust. 2, nie wynika z tre ści 

czynno ści prawnej, orzeczenia s ądu, organu administracji publicznej albo organu 

egzekucyjnego wydanego na podstawie przepisów o post ępowaniu egzekucyjnym, 

nadleśniczy okre śla j ą  przy zastosowaniu sposobów ustalania warto ści nieruchomo ści 

przewidzianych w przepisach o gospodarce nieruchomo ściami. 
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4. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się : 

1) jeżeli nabywcą  jest: 

a) małżonek zbywcy, 

b) krewni lub powinowaci zbywcy w linii prostej bez ograniczenia stopnia, 

c) krewni i powinowaci zbywcy w linii bocznej do trzeciego stopnia, 

d) osoba związana ze zbywc ą  z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, 

e) osoba prowadząca gospodarstwo domowe wspólnie ze zbywc ą ; 

2) w przypadku dziedziczenia. 

5. W przypadku gdy prawo pierwokupu gruntu, o którym mowa w ust. 1, z mocy 

prawa przys ługuje kilku podmiotom, pierwszeństwo w realizacji prawa pierwokupu 

przysługuje Lasom Państwowym. 

6. Przepisu ust. 5 nie stosuje si ę  w przypadku, o którym mowa w art .  10 ust. 5i 

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 i 

1936). 

Art .  37b. O treści umowy sprzedaży lub umowy, o której mowa w art .  37a ust. 2 pkt 1, 

notariusz zawiadamia nadle śniczego, właściwego ze względu na miejsce po łożenia gruntu. 

2.W przypadku, o którym mowa w a rt .  37a ust. 2 pkt 2 i pkt 3, zawiadomienia dokonuje 

odpowiednio nabywca, s ąd, organ administracji publicznej albo organ egzekucyjny. 

Art .  37c. Prawo pierwokupu oraz uprawnienie, o którym mowa w a rt .  37a ust. 2 może 

być  wykonane w terminie miesi ąca od dnia otrzymania przez nadle śniczego zawiadomienia o 

treści umowy. 

Art. 37d. 1. Lasy Państwowe wykonuj ą  prawo pierwokupu oraz uprawnienie, o którym 

mowa w art .  37a ust. 2 pkt 1 i 2, przez z łożenie oświadczenia w formie aktu notarialnego u 

notariusza, o którym mowa w art .  37b, z zastrzeżeniem ust. 3. W przypadku gdyby z łożenie 

oświadczenia u tego notariusza by ło niemożliwe lub napotykało poważne trudności, może 

być  ono złożone u innego notariusza. 

2. Notariusz doręcza oświadczenie sprzedawcy albo stronie dokonuj ącej przeniesienia 

własności, o którym mowa w art .  37a ust. 2. 

3. W przypadku, o którym mowa w a rt .  37a ust. 2 pkt 3 o świadczenie składa się  u 

dowolnego notariusza. Nadle śniczy doręcza o świadczenie odpowiednio s ądowi, organowi 

administracji albo organowi egzekucyjnemu. 
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Art .  37e. 1. Jeżeli nadleśniczy, o którym mowa w art .  37b, stwierdzi zasadno ść  nabycia 

gruntu kieruje do Dyrektora Generalnego, za po średnictwem w łaściwego dyrektora 

regionalnej dyrekcji Lasów Pa ństwowych, pisemny wniosek o wyra żenie zgody na nabycie 

tego gruntu. 

2. Przed wystąpieniem z wnioskiem nadle śniczy może zlecić  określenie warto ści tego 

gruntu przez rzeczoznawc ę  maj ątkowego. 

3. Wniosek kieruje się  nie później niż  przed up ływem 10 dni od dnia otrzymania 

zawiadomienia, o którym mowa w art .  37b. 

4. Wniosek zawiera: 

1) uzasadnienie nabycia gruntu; 

2) opis stanu prawnego gruntu; 

3) oznaczenie gruntu w ewidencji gruntów i budynków; 

4) oznaczenie księgi wieczystej jeżeli jest prowadzona, 

5)informacj ę  o przeznaczeniu gruntu w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego; 

6) informacj ę  o częściach składowych; 

7) dokumentacj ę , zawieraj ącą  okre ślenie warto ści gruntu przez rzeczoznawc ę  majątkowego, 

w przypadku o którym mowa w ust. 2. 

Art .  37f. Dyrektor Generalny wyra ża, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku, o 

którym mowa w ust. 1, pisemną  zgodę  na nabycie gruntu na rzecz Skarbu Pa ństwa lub 

odmawia wyrażenia takiej zgody. Zgoda jest podstaw ą  do złożenia odpowiedniego 

oświadczenia, o którym mowa w art. 37d. 

Art .  37g. 1. Jeżeli nadleśniczy uzna, że cena okre ślona w umowie sprzedaży lub w 

umowie, o której mowa w art .  37a ust. 2 rażąco odbiega od jej warto ści rynkowej, w 

szczególno ści przekracza warto ść  określoną  przez rzeczoznawc ę  majątkowego, o której 

mowa w art .  37e ust. 2, może w terminie 14 dniu od z łożenia o świadczenia, o którym mowa 

w art .  37d, wystąpić  do sądu o ustalenie ceny tego gruntu. 

2. Sąd ustala cenę  przy zastosowaniu sposobów jej ustalania przewidzianych w ustawie 

z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo ściami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 i 1777 

oraz z 2016 r. poz. 65). 
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Art .  37h. Czynność  prawna dokonana niezgodnie z art. 37a-37d, w szczególno ści bez 

zawiadomienia nadle śniczego, w łaściwego ze względu na miejsce po łożenia gruntu, jest 

nieważna. 

Art. 37i. Gruntami, o których mowa w art. 37a ust. 1 nabytymi na rzecz Skarbu Pa ństwa 

w wykonaniu prawa pierwokupu lub uprawnienia, o którym mowa w a rt .  37a ust. 2, 

zarządzaj ą  Lasy Państwowe. 

Art. 37j. 1. W sprawach nieuregulowanych w art. 37a-37h dotycz ących wykonywania 

prawa pierwokupu stosuje si ę  przepisy Kodeksu cywilnego dotycz ące prawa pierwokupu. 

2. W sprawach nieuregulowanych w a rt .  37a-37h dotyczących wykonywania 

uprawnienia, o którym mowa w art. 37a ust. 2, stosuje si ę  odpowiednio przepisy Kodeksu 

cywilnego dotyczące prawa pierwokupu."; 

3) w art. 58: 

a) w ust. 2 dodaje si ę  pkt 8 w brzmieniu: 

„8) nabywanie przez Skarb Państwa gruntów, o których mowa w art. 37 a."; 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie": 

„3. Środki funduszu le śnego, o których mowa w a rt .  57 ust. 2, przeznacza si ę  na: 

1) zalesianie gruntów niestanowi ących własno ści Skarbu Państwa; 

2) realizacj ę  zadrzewień  na gruntach niestanowi ących własno ści Skarbu Państwa; 

3) inne prace związane z usuwaniem skutków klęsk i prowadzeniem gospodarki w 

lasach niepaństwowych; 

4) cele okre ś lone w ust. 2 pkt 2, 3, 6 i 7 w lasach znajduj ących się  w użytkowaniu 

wieczystym parków narodowych; 

5) cele okre ślone w art. 13a ust. 1.". 

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia og łoszenia. 





Uzasadnienie 

Na mocy ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o zachowaniu narodowego charakteru 
strategicznych zasobów naturalnych kraju lasy państwowe zaliczone zosta ły do zasobów 

naturalnych o strategicznym charakterze. Jak wynika z art. 3 tej ustawy gospodarowanie 
strategicznymi zasobami naturalnymi powinno by ć  prowadzone zgodnie z zasadą  
zrównoważonego rozwoju w interesie dobra ogólnego. A rt .  4 daje z kolei podstaw ę  do 
stwierdzenia, iż  na Państwowym Gospodarstwie Le śnym „Lasy Państwowe" (dalej jako „PGL 
LP") ciąży obowiązek utrzymywania w aktualnym stanie, powi ększania arealu oraz 
doskonalenia funkcjonowania lasów pa ństwowych. 

Z dniem 1 maja 2016 r. minie okres przej ściowy, charakteryzuj ący się  ograniczoną  
możliwością  nabywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej gruntów rolnych i le śnych 
przez cudzoziemców. Istnieje zagro żenie, że po tej dacie ziemia w Polsce b ędzie 
przedmiotem wzmożonego zainteresow ania nabywców z innych krajów, co może skutkować  
zahamowaniem w Polsce procesu poprawy struktury obszarowej gospodarstw rolnych, 
nadmierną  koncentracj ą  nieruchomo ści rolnych oraz prowadzeniem dzia łalności rolniczej w 

gospodarstwach rolnych przez osoby o nieodpowiednich kwalifikacjach. W odpowiedzi na to, 
do obiegu prawnego została wprowadzona ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o kształtowaniu 
ustroju rolnego a w dniu 4 marca 2016 r. Rada Ministrów skierowa ła do Sejmu RP projekt 
ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomo ści Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa 
oraz o zmianie niektórych ustaw (RM-10-16-16). 

Wskazane rozwi ązania nie odnoszą  się  jednak do gruntów le śnych. Jest przy tym 
wielce prawdopodobne, że po upływie wyżej wymienionego okresu przej ściowego, z którym 
wiązać  się  będzie niechybnie istotny wzrost popytu ze strony osób fizycznych i podmiotów 

prawa prywatnego na nieruchomo ści gruntowe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w 
tym na niepaństwowe grunty le śne, których jest w Polsce blisko 2 mln ha, powstanie 
trudność  w wywiązaniu się  przez PGL LP ze wskazanego na wst ępie obowiązku w zakresie 
powiększania arealu lasów narodowych. 

Projektowana ustawa wprowadza instrumenty prawne do nabywania przez Skarb 
Państwa, reprezentowany przez PGL LP, gruntów le śnych. W przypadku sprzeda ży gruntów 
leśnych przez osob ę  fizyczną  lub prawną  lub przez jednostką  organizacyjną  nieposiadaj ącą  
osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolno ść  prawną, Skarbowi Państwa, 
reprezentowanemu przez PGL LP, przys ługiwać  będzie z mocy ustawy prawo pierwokupu 
tych gruntów. Je żeli przeniesienie własności wskazanych gruntów, następować  będzie w 
wyniku zawarcia umowy innej niż  umowa sprzedaży, Lasy Państwowe reprezentuj ące Skarb 
Państwa mogą  złożyć  oświadczenie o nabyciu tego gruntu (tzw. prawo wykupu). Analogiczne 
rozwiązania przewiduje ustawa o kszta łtowaniu ustroju rolnego w odniesieniu do gruntów 
rolnych. 

Należy podkreślić , iż  projektowane rozwiązania nie ingeruj ą  w konstytucyjną  istotę  
prawa własno ści. W przypadku ch ęci zbycia gruntu w łaściciel zachowuje podstawowy atrybut 
swojego prawa w łasności, tj. prawo do rozporządzania rzeczą  — w przypadku bowiem woli 
zbycia rzecz zostanie zbyta, tyle że nabywcą  zostanie Skarb Państwa. Jednocze śnie podkre ślić  
należy, iż  prawo pierwokupu i wykupu nie b ędzie dotyczyć  przypadków zbycia na rzecz 



szerokiego kręgu osób bliskich oraz dziedziczenia zarówno ustawowego jak i 

testamentowego, a analogiczne rozwi ązania istniej ą  w ustawie o kształtowaniu ustroju 

rolnego i są  od wielu lat stosowane w praktyce. 

Z kolei w świetle Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (dalej jako „TFUE") 

należy podkreślić , że do państw członkowskich należy między innymi okre ślenie zasad 

nabywania w łasno ści, jak również  zasad jej wykonywania. Oczywi ście zasady te nie mogą  
naruszać , wynikających z TFUE zakazu dyskryminacji ze wzgl ędu na przynależność  
państwową, swobody przedsiębiorczości, jak również  swobody przep ływu kapitału. 

Zakazane są  wszelkie ograniczenia w przep ływie kapitału między państwami czlonkowskimi 

oraz między państwami czlonkowskimi a państwami trzecimi. Wprawdzie w orzecznictwie 

Trybunału Sprawiedliwo ści Unii Europejskiej (dalej jako „TSUE") przyj ęto, że wykonywanie 

prawa do nabywania, użytkowania i zbywania dóbr nieruchomych na terytorium innego 

państwa cz łonkowskiego powoduje przep ływ kapitału przez który osoby niemaj ące miejsca 

zamieszkania w danym państwie członkowskim dokonują  inwestycji w nieruchomo ści na 

terytorium innego państwa. Jednakże ugruntowane w orzecznictwie TSUE jest tak że 

stwierdzenie, iż  naruszenie swobody może być  usprawiedliwione, jeżeli przyj ęte przez 

państwo cz łonkowskie środki spełniaj ą  kumulatywnie określone przes łanki. Użycie danego 

środka może być  uzasadnione okoliczno ściami okre ślonymi w art. 65 ust. 1 TFUE albo przez 

nadrzędne wymogi interesu publicznego (interes ogólny, wymogi konieczne). Jednocze śnie 

środki te są  stosowane w sposób niedyskryminuj ący (wymóg równego traktowania), s ą  
właściwe ze wzgl ędu na cel, który maj ą  osiągnąć  (wymóg adekwatno ści) i nie wykraczaj ą  
poza to, co jest konieczne dla osiągnięcia celu (wymóg proporcjonalno ści). 

Podkreślenia wymaga, iż  polska ziemia le śna jest niepomnażalnym dobrem 

publicznym i jako takie grunty le śne powinny zostać  poddane szczególnym regulacjom 

prawnym zapewniaj ącym powiększanie area łu lasów państwowych. Nadrz ędnym celem 

polityki leśnej jest bowiem zapewnienie trwa łości lasów wraz z ich wielofunkcyjno ścią  (lasy 

pełnią  funkcje ochronne, produkcyjne i spo łeczne) co ma istotne znaczenie tak że dla 

bezpieczeństwa ekologicznego kraju. Zapewnienie trwa łości lasów jest możliwe do 

osiągnięcia właśnie poprzez zwi ększanie zasobów le śnych kraju. (por. Polityka le śna państwa, 

Ministerstwo Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Le śnictwa, Warszawa 1997 r. 

przyj ęta przez Radę  Ministrów 22 kwietnia 1997 r.) Podstaw ą  prac zalesieniowych w Polsce 

jest Krajowy Program Zwi ększania Lesisto ści opracowany przez ministra w łaściwego do 

spraw środowiska, zatwierdzony przez Rad ę  Ministrów na podstawie art. 14 ust. 2a ustawy o 

lasach. KPZL okre śla, wielkość  zalesień, ich rozmieszczenie oraz sposób realizacji. 

Zwiększenie zasobów le śnych ma następować  w szczególno ści poprzez zwi ększenie 

lesisto ści kraju do 30% w 2020 r. i 33% w 2050 r. Taka ilość  lasów narodowych gwarantuje 

osiąganie celów generalnych, zwi ązanych z leśnym zagospodarowaniem przestrzennym kraju. 

Do celów tych należy zaliczyć  (1) kształtowanie z użyciem lasów narodowych, traktowanych 

jako narzędzie ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego, bezpiecze ństwa 

ekologicznego kraju, (2) trwa łe, coraz pełniejsze zaopatrywanie, na warunkach rynkowych, 

gospodarstw domowych oraz ró żnych gałęzi gospodarki narodowej w surowiec drzewny, 

jednak w połączeniu z szerokim wachlarzem innych, nieodp łatnych świadczeń  materialnych i 

niematerialnych, oferowanych i udost ępnianych bardzo ró żnym i licznym grupom 

beneficjentów (np. stwarzanie warunków do wypoczynku czy nieodp łatnego zbierania 



płodów runa leśnego), (3) wykorzystywanie lasów pa ństwowych do wspomagania w ładzy 

publicznej, np. w zakresie kszta łtowania bezpieczeństwa terytorialnego kraju poprzez 

utrzymywanie w należytym stanie gruntów le śnych stanowiących dobro publiczne, 

zajmujących istotną  część  powierzchni terytorium kraju. 

W tym kontek ście należy zauważyć , iż  każda osoba fizyczna, b ędąca obywatelem 

dowolnego państwa członkowskiego, także każdy podmiot niebędący osobą  fizyczną, mający 

siedzibę  w dowolnym państwie czlonkowskim, b ędzie mógł  przystąpić  do procedowania 

nabycia gruntu le śnego, bez żadnych ograniczeń  co do ceny. Każda osoba fizyczna, b ędąca 

obywatelem dowolnego państwa członkowskiego, także każdy podmiot nieb ędący osobą  
fizyczną, mający siedzibę  w dowolnym państwie czlonkowskim, będzie musiał  w równym 

stopniu liczyć  się  z tym, że nie nabędzie niepaństwowego gruntu le śnego, jeżeli Skarb 

Państwa skorzysta z prawa pierwokupu nabycia tego gruntu. 

Jednocześnie należy podkreślić , iż  nie ma możliwości realizowania zasadniczego celu 

ustawy czyli powiększania area łu lasów państwowych bez zastosowania prawa pierwokupu i 

prawa wykupu. W obecnym systemie prawa nie ma mo żliwości przymuszenia podmiotów, 

które będą  chciały np. sprzedać  grunt do jego zbycia na rzecz Skarbu Pa ństwa. Prawo 

pierwokupu i tzw. prawo wykupu, o analogicznej konstrukcji, jednak że dotyczące 

przypadków innych niż  sprzedaż , wydaj ą  się  jedynymi instrumentami w systemie prawa, 

które zapewnią  skuteczno ść  realizacji celu głównego. Zastosowane środki nie nakładaj ą  
nadmiernych ci ężarów ponad to co niezb ędne do tego, aby przepisy o pierwokupie i wykupie 

zadziałały w praktyce. 

Jako rozwiązanie alternatywne rozważano wprawdzie możliwość  zastosowania tzw. 

prawa pierwszeństwa. Pierwszeństwo nabycia, w przeciwieństwie do prawa pierwokupu 

(Kodeks cywilny), nie zosta ło jednak zdefiniowane w żadnym przepisie prawa, cho ć  regulacj ę  
tego typu przewiduje art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomo ściami. W obu przypadkach 

nabycie następuje podobnie, przez z łożenie o świadczenia woli. Zasadnicza różnica pomiędzy 

opisanym prawem pierwokupu nieruchomo ści a prawem pierwszeństwa sprowadza się  do 

tego, że prawo pierwszeństwa aktualizuje si ę  przed zbyciem nieruchomo ści przez jej 

właściciela, tj. w momencie powzięcia zamiaru jej zbycia — jest to uprawnienie do nabycia 

nieruchomo ści zanim dotychczasowy jej w łaściciel zawrze umowę  sprzedaży z osobą  trzecią . 

Natomiast skorzystanie z prawa pierwokupu wymaga uprzedniego zawarcia przez 

zobowiązanego z tytu łu prawa pierwokupu warunkowej umowy sprzeda ży nieruchomo ści z 

osobą  trzecią. Ponadto, uprawniony z prawa pierwsze ństwa powinien zostać  zawiadomiony 

już  o zamiarze zbycia nieruchomo ści, podczas gdy uprawniony z tytu łu prawa pierwokupu 

powinien zostać  zawiadomiony nie o samym zamiarze zbycia nieruchomo ści przez jej 

właściciela, lecz dopiero o tre ści warunkowej umowy sprzeda ży zawartej pomiędzy 

właścicielem a osobą  trzecią. Skorzystanie z tego środka wiązałoby się  jednak z dodatkowymi 

kosztami dla zbywcy, gdyż  musiałby informować  już  o zamiarze zbycia, a w przypadku 

pierwokupu obowiązek zawiadomienia b ędzie zasadniczo spoczywa ł  na notariuszu. Prawo 

pierwszeństwa wiązałoby się  także z ewentualną  możliwością  ingerowania w treść  umowy, co 

z kolei pociągałoby za sobą  nierzadko długotrwałe negocjacje i przed łużało finalizowanie 

umowy, co nie by łoby z korzy ścią  dla zbywcy. Istotą  prawa pierwokupu jest natomiast 

nieingerowanie w treść  umowy. Analizowany wariant nie zapewnia łyby zatem takiej 



skuteczno ści jak wariant wybrany i w wi ększy sposób narusza łby zasadę  swobody przep ływu 

kapitału. 

Przyj ęte w projektowanej ustawie rozwi ązanie, przyznaj ące Skarbowi Państwa prawo 

pierwokupu lub tzw. prawo wykupu, mo że zostać  uznane za przyk ład krajowego przepisu 

ograniczaj ącego swobodę  nabywania niepaństwowych gruntów le śnych. Jak już  jednak 

wcześniej podkreślono Trybuna ł  Sprawiedliwości UE, w swoim bogatym orzecznictwie, 

dopuszcza wprowadzanie na poziomie krajowym ogranicze ń  w wykonywaniu podstawowych 

swobód ustanowionych w TFUE, jeżeli s łuży to osiągnięciu celu leżącego w interesie 

ogólnym, jest w łaściwe dla zapewnienia jego realizacji oraz nie wykracza poza zakres 

konieczny do osiągnięcia tego celu. Powiększanie areału lasów narodowych oraz realizowanie 

programu wzrostu lesisto ści kraju niewątpliwie leży w żywotnym interesie publicznym (w 

żywotnym interesie Rzeczypospolitej Polskiej jako wspólnoty narodowej), a przewidziane w 

projekcie środki konieczne do realizacji tego celu s ą  równe dla wszystkich, adekwatne i 

proporcj onalne. 

Niezależnie od powyższego nie może uj ść  uwadze, że prawo pierwokupu gruntów na 

rzecz Skarbu Państwa zosta ło już  z dniem 1 stycznia 2012 r., bez zastrze żeń  ze strony UE, 

wprowadzone w ustawie o ochronie przyrody w odniesieniu do parków narodowych. 

Uzasadnienie szczegó łowe: 

1) Art .  37 ust. 1 

Zmiana w zakresie a rt .  37 ma na celu dostosowanie obecnie istniej ących regulacji w 

ustawie o lasach do projektowanych zmian. W zakresie ust. 1 polega na rozszerzeniu 

katalogu osób, od których Lasy Pa ństwowe mogą  nabywać  grunty na zasadach 

rynkowych, np. w drodze umowy sprzedaży. Obok gruntów należących do osób 

fizycznych i prawnych (tak jak obecnie) przedmiotem nabycia b ędą  mogły być  także 

lasy i grunty należące do jednostek organizacyjnych nieposiadaj ących osobowości 

prawnej, którym ustawa przyznaje zdolno ść  prawną . 

2) Art .  37 ust. 2 — 5 

Zmiana polega na rezygnacji z uregulowania w drodze rozporz ądzenia szczegó łowych 

zasady nabywania przez kierowników jednostek organizacyjnych Lasów 

Państwowych lasów i gruntów, o których mowa w a rt .  37 ust. 1. Zasady te będą  teraz 

wskazane w ustawie (tak jak w przypadku projektowanych zasad w zakresie prawa 

pierwokupu) i w sposób analogiczny jak w dotychczasowym rozporz ądzeniu. 

3) Art. 37a 

Ust. 1 wskazuje na zakres przedmiotowy gruntów, w stosunku do których Skarb 

Państwa, reprezentowany przez Lasy Pa ństwowe, będzie mógł  wykonywać  prawo 

pierwokupu, w przypadku ich sprzeda ży przez osob ę  fizyczną  lub osobę  prawną  lub 

jednostkę  organizacyjną  nieposiadaj ącą  osobowości prawnej, której ustawa przyznaje 

zdolność  prawną. Będą  to niestanowi ące własności Skarbu Państwa grunty: 

a) oznaczone jako las w ewidencji gruntów i budynków lub 



b) przeznaczone do zalesienia okre ślone w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego albo w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania 

terenu, lub 

c) będące lasem w rozumieniu a rt .  3 ustawy o lasach (niezależnie od postanowień  
ewidencji gruntów i budynków) i obj ęte uproszczonym planem urz ądzania lasu 

lub decyzją  starosty wydaną  na podstawie inwentaryzacji lasów, o której mowa 

w art .  19 ust. 3, lub 

d) zaliczone w ewidencji gruntów i budynków do grupy gruntów rolnych o 

zwartej powierzchni co najmniej 0,10 ha, pokryte ro ślinnością  leśną  (uprawami 

leśnymi) - drzewami i krzewami oraz runem le śnym 

Ust. 2 i 3. Przepis przyznaje Skarbowi Państwa uprawnienie, nazywane wykupem, 

do złożenia oświadczenia o nabyciu ww. gruntów za zap łatą  równowartości 

pieniężnej w przypadkach: 

1) przeniesienia w łasności gruntu innych niż  sprzedaż  jak np. zamiana, darowizna, 

wniesienie mienia do spó łki 

2) jednostronnej czynno ści prawnej jak np. zrzeczenie si ę  udziału we własności 

gruntu leśnego (np. art .  16 ustawy o gospodarce nieruchomo ściami) 

3) orzeczenia sądu, organu administracji publicznej albo organu egzekucyjnego 

wydanego na podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym jak np. egzekucyjna 

sprzedaż  nieruchomo ści (art .  952 Kpc), która pomimo podobieństwa terminologicznego 

nie jest sprzedażą  w rozumieniu art .  596 Kc. Nie jest to nawet czynno ść  prawna, lecz 

przenoszący własność  rzeczy skutek orzeczenia s ądowego o przysądzeniu 

nieruchomości (zob. orzeczenie S ądu Najwyższego z 9 sierpnia 2000 r., V CKN 

1254/00 oraz orzeczenie S ądu Najwyższego z 22 września 1997 r., II CKN 730/97). 

Jeżeli równowarto ść  pieniężna nie wynika z treści umowy, nadleśniczy określa ją  przy 

zastosowaniu sposobów ustalania warto ści nieruchomości przewidzianych w przepisach 

o gospodarce nieruchomo ściami (analogicznie jak wart. 4 ustawy o kształtowaniu 

ustroju rolnego). 

Ust. 4 zawiera zamkni ęty katalog przypadków, kiedy prawo pierwokupu oraz 

uprawnienie, o który, mowa w a rt .  37a ust. 2 nie b ędą  przysługiwały, tj.: 

a) jeżeli nabywcą  jest: 

- małżonek zbywcy, 

- krewni lub powinowaci zbywcy w linii prostej bez ograniczenia 

stopnia, 

- krewni i powinowaci zbywcy w linii bocznej do trzeciego stopnia, 

- osoba związana ze zbywcą  z tytu łu przysposobienia, opieki lub 

kurateli, 

- osoba prowadząca gospodarstwo domowe wspólnie ze zbywc ą ; 

a) w przypadku spadkobrania. 

Ust. 5 ustanawia zasad ę , z której wynika, iż  w przypadku zbiegu prawa 

pierwokupu, pierwszeństwo w jego realizacji przys ługuje Lasom Państwowym. W 

praktyce może to mieć  miejsce w przypadku gruntów zaliczonych w ewidencji 
gruntów i budynków do grupy gruntów rolnych o zwartej powierzchni co najmniej 



0,10 ha, pokryte ro ślinnością  leśną  (uprawami leśnymi) - drzewami i krzewami 

oraz runem le śnym. Grunt taki może być  jednocze śnie nieruchomo ścią  rolną, o 

której mowa w ustawie o kszta łtowaniu ustroju rolnego, w stosunku do której 

prawo pierwokupu przys ługiwać  będzie Agencji Nieruchomo ści Rolnych. Jeżeli 

jednak taka nieruchomo ść  jest pokryta ro ślinnością  leśną  (uprawami le śnymi) - 

drzewami i krzewami oraz runem le śnym i ma powierzchnię  co najmniej 0,10 ha, 

wówczas pierwszeństwo w realizacji prawa pierwokupu b ędzie przys ługiwać  
Lasom Państwowym. 

Ust. 6 W przypadku gdy grunt, o którym mowa w a rt .  37a ust. 1 będzie położony 

na obszarze parku narodowego, wówczas pierwsze ństwo w realizacji prawa 

pierwokupu nie będzie przys ługiwało Lasom Państwowym, gdyż  byłoby to 

sprzeczne z wolą  ustawodawcy wyrażoną  w art. 10 ust 5i ustawy o ochronie 

przyrody. Zgodnie z tym, przepisem w przypadku gdy prawo pierwokupu 

nieruchomo ści położonej na obszarze parku narodowego z mocy przepisów 

odrębnych przys ługuje jednocze śnie kilku podmiotom, pierwszeństwo w realizacji 

prawa pierwokupu przys ługuje parkowi narodowemu. 

4) Art. 37b 
Ust. 1. Jak wynika z art. 158 Kodeksu cywilnego „umowa zobowi ązuj ąca do 

przeniesienia w łasności nieruchomo ści powinna być  zawarta w formie aktu 

notarialnego. To samo dotyczy umowy przenosz ącej własność , która zostaje zawa rta 

w celu wykonania istniej ącego uprzednio zobowiązania do przeniesienia w łasności 

nieruchomo ści; zobowiązanie powinno być  w akcie wymienione". Z tego wzgl ędu 

właściwym podmiotem do zawiadomienia Skarbu Pa ństwa o tre ści umowy sprzedaży 

lub innej umowy przenoszącej własność  gruntu leśnego jest notariusz. 

Ust. 2. Powyższa zasada nie b ędzie mieć  zastosowania w przypadkach gdy 

przeniesienie w łasności następuje w wyniku jednostronnej czynno ści prawnej lub 

orzeczenia s ądu, organu administracji publicznej albo organu egzekucyjnego 

wydanego na podstawie przepisów o post ępowaniu egzekucyjnym. 

5) Art. 37c 

Przepis okre śla termin, w którym prawo pierwokupu oraz uprawnienie, o którym 

mowa w art .  37a ust. 2 może być  wykonane. W terminie miesiąca musi się  także 

„zamknąć" cala procedura o której mowa w art .  37e-art. 37g. 

6) Art. 37d 

Realizacja prawa pierwokupu oraz uprawnienia, o którym mowa w a rt .  37a ust. 2 

odbywa się  po przej ściu procedury, o której mowa w a rt .  37e-art. 37g, przez z łożenie 

oświadczenia w formie akt notarialnego u notariusza. W przypadku gdyby z łożenie 

oświadczenia u tego notariusza by ło niemożliwe lub napotykało poważne trudno ści, 

może być  ono złożone u innego notariusza. W przypadku orzeczenia s ądu, organu 

administracji publicznej albo organu egzekucyjnego wydanego na podstawie 

przepisów o postępowaniu egzekucyjnym o świadczenie sk łada się  u dowolnego 

notariusza. Nadle śniczy doręcza o świadczenie odpowiednio sądowi, organowi 

administracji albo organowi egzekucyjnemu. 

7) Art. 37e-art. 37g. 



Przepisy te ustanawiaj ą  procedurę , która biorąc pod uwagę  strukturę  organizacyjną  
PGL LP, reguluje kolejne etapy, których efektem b ędzie zawiadomienie notariusza o 

wykonaniu prawa pierwokupu lub uprawnienia, o którym mowa w a rt .  37a ust. 2. W 
pierwszej kolejności nadleśniczy, właściwy ze względu na miejsce po łożenia gruntu, 
czyli najbardziej znaj ący specyficzne warunki lokalne, po uzyskaniu zawiadomienia 

od notariusza, stwierdza czy zasadne jest nabywanie takiego gruntu. Je żeli uzna 
zasadność  nabycia, wówczas kieruje do Dyrektora Generalnego, za po średnictwem 

właściwego dyrektora regionalnej dyrekcji PGL LP, wniosek o wyra żenie zgody na 

nabycie gruntu. Przed wyst ąpieniem z wnioskiem nadle śniczy może zlecić  określenie 

warto ści tego gruntu przez rzeczoznawc ę  maj ątkowego. Wniosek zawiera: 

a) uzasadnienie nabycia gruntu, 

b) opis stanu prawnego gruntu, 

c) oznaczenie gruntu w ewidencji gruntów i budynków, 

d) oznaczenie ksi ęgi wieczystej jeżeli jest prowadzona, 

e) informacj ę  o przeznaczeniu gruntu w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego, 

0 	informacj ę  o częściach składowych, 

g) 	dokumentacj ę , zawieraj ącą  określenie warto ści gruntu przez rzeczoznawc ę  
maj ątkowego, jeżeli miało miejsce zlecenie okre ślenia warto ści takiego gruntu. 

Po przeanalizowaniu wniosku Dyrektor Generalny wydaje pisemn ą  zgodę  na nabycie 

gruntu lub odmawia wyrażenia takiej zgody. Aby zapewni ć , iż  cala procedura zamknie 

się  w terminie miesiąca, bo tyle czasu jest na realizacj ę  prawa pierwokupu lub 

uprawnienia, o którym mowa w art .  37a ust. 1 wprowadzano termin dla nadle śniczego, 

który musi przekazać  wniosek przed up ływem 10 dni od dnia otrzymania 

zawiadomienia od notariusza oraz termin dla Dyrektora Generalnego, który musi 

wyrazić  zgodne w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku. Je żeli nadle śniczy 

uzna, że cena okre ślona w umowie sprzedaży lub w umowie, o której mowa w a rt .  37a 

ust. 2 rażąco odbiega od jej warto ści rynkowej, w szczególno ści przekracza warto ść  
określoną  przez rzeczoznawc ę  maj ątkowego, o której mowa w art .  37e ust. 2, może w 

terminie 14 dniu od złożenia o świadczenia, o którym mowa w art .  37d, wystąpić  do 

sądu o ustalenie ceny tego gruntu. 

8) Art. 37h 

Przepis wprowadza sankcj ę  analogiczną  do tej, przewidzianej w ustawie o 

kształtowaniu ustroju rolnego. Czynno ść  prawna dokonana niezgodnie z przepisami 

wprowadzonych przepisów lub bez zawiadomienia nadle śniczego, właściwego ze 

względu na miejsce po łożenia gruntu jest niewa żna. 

9) Art. 37i 

Gruntami nabytymi na rzecz Skarbu Państwa w wykonaniu prawa pierwokupu lub 

uprawnienia, o którym mowa w a rt .  37a ust. 2, zarządzać  będą , z mocy ustawy, Lasy 

Państwowe. 

10) Art .  37j 

W sprawach nieuregulowanych w ustawie, dotycz ących wykonywania prawa 

pierwokupu, stosuje si ę  przepisy Kodeksu cywilnego wprost dotycz ące prawa 



pierwokupu. Natomiast w sprawach dotycz ących wykonywania uprawnienia, o 
którym mowa w art. 37a ust. 2, stosuje si ę  te przepisy odpowiednio. 

11) Art. 58 
Ust. 2 przewiduje rozszerzenie katalogu wydatków środków funduszu le śnego 0 
możliwość  ich przeznaczania na nabywanie przez Skarb Pa ństwa gruntów na zasadzie 
prawa pierwokupu i prawa wykupu czyli realizacj ę  zasadniczego celu przedmiotowej 
ustawy (dodanie pkt 8). 
Ust. 3 zostal zmieniony redakcyjnie, tzn. w celu zwi ększenia jego przejrzysto ści, 
poszczególne cele, na które mog ą  być  przeznaczane środki, uj ęto w punktach. 
Powiększanie area łu lasów narodowych oraz realizowanie programu wzrostu lesisto ści 
kraju leży w żywotnym interesie publicznym (w żywotnym interesie Rzeczypospolitej 
Polskiej jako wspólnoty narodowej). Obowi ązkiem administracji rz ądowej jest 
przeznaczanie środków budżetowych m.in. na zakup przez Lasy Pa ństwowe 
niepaństwowych gruntów le śnych oraz realizowanie przez ten podmiot Krajowego 
Programu Wzrostu Lesisto ści Kraju. Obowiązek ten nie jest od wielu lat realizowany. 
Proponowane rozwiązanie legislacyjne kreuje skuteczny „instrument" finansowy, 
dzięki któremu Lasy Państwowe będą  mogły należycie wyręczać  administracj ę  
publiczną  w zakresie kszta łtowania pożądanego stanu posiadania w odniesieniu do 
ilości lasów narodowych, a tak że w zakresie kszta łtowania pożądanej, ze względu na 
bezpieczeństwo ekologiczne RP, lesisto ści kraju. 

Projekt ustawy nie zawiera norm technicznych, a tak że przepisów technicznych 
podlegających procedurze notyfikacji wymaganej zgodnie z rozporz ądzeniem Rady 
Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu 
notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039, z pó źn. zm.). 

Projekt ustawy zostal umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa 
Środowiska oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Rz ądowego Centrum Legislacji zgodnie 
z przepisami art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o dzia łalności lobbingowej w procesie 
stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z pó źn. zm.). 
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Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące 
Ministerstwo Środowiska 	 Źródło: 
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza 	Expose Premiera 
Stanu lub Podsekretarza Stanu 
Andrzej Konieczny Podsekretarz Stanu w M Ś , Pełnomocnik Ministra 	Nr w wykazie prac 	  
ds. Puszczy Bia łowieskiej 	 UD40 
Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 
Agnieszka Chilmon Dyrektor Departamentu Prawnego 
Tel. 22 57 92 486 

1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Na mocy ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju 
lasy państwowe zaliczone zosta ły do zasobów naturalnych o strategicznym charakterze. Zgodnie z a rt .  3 tej ustawy 
gospodarowanie strategicznymi zasobami naturalnymi powinno by ć  prowadzone zgodnie z zasadą  zrównoważonego 
rozwoju w interesie dobra ogólnego. Art .  4 tej ustawy daje podstaw ę  do stwierdzenia, i ż  na PGLP Lasy Państwowe ciąży 
obowiązek utrzymywania w aktualnym stanie, 	powiększania arealu oraz doskonalenia funkcjonowania lasów 
państwowych. W Polsce dominuje pogl ąd, iż  przeważająca część  zasobów leśnych kraju powinna w istocie stanowić  
własność  nas wszystkich. Z dniem 1 maja 2016 r. minie okres przej ściowy, charakteryzuj ący się  ograniczoną  
możliwością  nabywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej gruntów rolnych i le śnych przez cudzoziemców. 
Według opinii większości ekspertów mo że to wyzwolić  zjawiska, skutkuj ące zahamowaniem w Polsce procesu poprawy 
struktury  obszarowej gospodarstw rolnych, nadmiern ą  koncentracj ą  nieruchomo ści rolnych oraz prowadzeniem 
działalności rolniczej w gospodarstwach rolnych przez osoby o nieodpowiednich kwalifikacjach. W odpowiedzi na to, 
do obiegu prawnego zosta ła wprowadzona ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o kszta łtowaniu ustroju rolnego, która jednak 
nie odnosi się  do gruntów le śnych. Jest przy tym wielce prawdopodobne, że po upływie wyżej wymienionego okresu 
przej ściowego, z którym wi ązać  się  będzie niechybnie istotny wzrost popytu ze strony osób fizycznych i podmiotów 
prawa prywatnego na nieruchomo ści gruntowe na te rytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym na niepa ństwowe grunty 
leśne, których jest w Polsce blisko 2 mln ha 	powstanie trudność  w wywiązaniu się  przez Lasy Państwowe ze 
wskazanego na wstępie obowiązku w zakresie powi ększania area łu lasów narodowych. 

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

Należy podkreślić , iż  nabywanie 
projektowany a rt .  37a ust. 1) stanowi 
narodowych. Projektowana ustawa 
przez PGL LP wskazanych gruntów 

gruntów leśnych (rozumianych szeroko, 
jedyną  drogę, na której może doj ść  

stwarza instrumenty prawne do nabywania 
na zasadzie prawa pierwokupu oraz tzw..rawa 

w innych krajach, w szczególno ści krajach 

katalog zamkni ęty tych gruntów okre śla 
do pożądanego powiększania arealu lasów 

przez Skarb Państwa, reprezentowany 
wykupu. 

3. Jak problem został  rozwiązany członkowskich OECD/UE? 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość  Źródło danych Oddziaływanie 
Konieczność  realizacji 
przepisów związanych z 
prawem pierwokupu gruntów 
leśnych przez Skarb Państwa 

właściciele szeroko 
rozumianych gruntów 
leśnych tj. osoby fizyczne i 
prawne, w tym spó łki 
prawa handlowego, oraz 
jednostki organizacyjne 
nieposiadaj ące osobowo ści 
prawnej, którym ustawa 
przyznaje zdolność  prawną  
osoby fizyczne i prawne 
oraz jednostki 
organizacyjne 
nieposiadaj ące osobowo ści 
prawnej, którym ustawa 
przyznaje zdolno ść  prawną  
zainteresowane nabyciem 
gruntów leśnych 

Konieczność  realizacj i 
przepisów związanych z 
prawem pierwokupu gruntów 
leśnych przez Skarb Państwa 

notariusze Konieczność  realizacji 
przepisów związanych z 
prawem pierwokupu gruntów 



leśnych przez Skarb Państwa 
sądy, organy administracji Konieczność  realizacji 
lub organy egzekucyjne przepisów związanych z 
wydaj ące orzeczenia na prawem pierwokupu gruntów 
podstawie przepisów o 
postępowaniu 
egzekucyjnym (egzekucja z 
nieruchomości) 

leśnych przez Skarb Państwa 

nadleśniczowie Konieczność  realizacj i 
przepisów związanych z 
prawem pierwokupu gruntów 
leśnych przez Skarb Pa ństwa 

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

Projekt zostanie umieszony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Rz ądowego Centrum Legislacji w zak ładce 
„Rządowy Proces Legislacyjny". 
W ramach konsultacji publicznych i opiniowania projekt zostanie przes łany m. in. do: 
Związku Gmin Wiejskich RP 
Związku powiatów polskich 
Związku miast polskich 
Krajowej Rady Notarialnej 
Krajowej Rady Sądownictwa 
Krajowej Rady Komorniczej 
Wojewodów 
Państwowego Gospodarstwa Le śnego Lasy Państwowe 
Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego 

6. 	Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z 	 r.) Skutki w okresie 10 lat od wej ścia w życie zmian [mln z ł] 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łączycie (0-10) 

Dochody ogółem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

budżet państwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

JST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

pozostałe jednostki (oddzielnie) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Wydatki ogółem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

budżet państwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

JST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

pozosta łe jednostki (oddzielnie) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Saldo ogólem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

budżet państwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

JST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

pozosta łe jednostki (oddzielnie) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Źródła finansowania 

Dodatkowe informacje, 
w tym wskazanie 
źródeł  danych i 
przyj ętych do obliczeń  
założeń  

7. 	Wpływ na konkurencyjność  gospodarki i przedsi ębiorczo§ć , w tym funkcjonowanie przedsi ębiorców oraz na 



rodzinę , obywateli i gospodarstwa domowe 

Skutki 
Czas w latach od wej ścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie (0-10) 
W uj ęciu 
pieniężnym 
(w mln z ł , 
ceny stale z 

r) 

duże przedsiębiorstwa 0 0 0 0 0 0 0 
sektor mikro-, malych i 
średnich 
przedsiębiorstw 

0 0 0 0 0 0 0 

rodzina, obywatele oraz 
gospodarstwa domowe 

0 0 0 0 0 0 0 

(dodaj/usuń) 
W ujęciu 
niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa 
sektor mikro-, malych i 
średnich 
przedsiębiorstw 
rodzina, obywatele oraz 
gospodarstwa domowe 

(dodaj/usuń) 
Niemierzalne (dodaj/usuń) 

(dodaj/usuń) 
Dodatkowe informacje, 
w tym wskazanie 
źródeł  danych i 
przyj ętych do obliczeń  
założeń  

S. Zmiana obciążeń  regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikaj ących z projektu 

❑ 	nie dotyczy 
Wprowadzane są  obciążenia poza bezwzgl ędnie 
wymaganymi przez UE (szczegó ły w odwróconej tabeli 
zgodności). 

❑ 	tak 
❑ 	nie 

dotyczy ►1 nie 

❑ 	zmniejszenie liczby dokumentów 
❑ 	zmniejszenie liczby procedur 
❑ 	skrócenie czasu na za łatwienie sprawy 
❑ 	inne: 

❑ 	zwiększenie 
❑ 	zwiększenie 

liczby dokumentów 
liczby procedur 

czasu na załatwienie sprawy // wydłużenie 
❑ 	inne: 

Wprowadzane obci ążenia są  przystosowane do ich 
elektronizacji. 

❑ 	tak 
❑ 	nie 

dotyczy 0 nie 

Komentarz: 
Prawo pierwokupu i prawo wykupu b ędzie mog ło zostać  zrealizowane w terminie miesi ąca od dnia otrzymania 
zawiadomienia przez nadle śniczego. Po up ływie tego terminu nabywcy gruntów uzyskaj ą  pewność , iż  PGL LP nie 
skorzysta z przys ługujących uprawnień . 

9. Wpływ na rynek pracy 

Nie dotyczy 

10. Wpływ na pozostałe obszary 

❑ 	środowisko 
❑ 	sytuacja 

naturalne 
i rozwój regionalny 

na obciążenie 
PGL LP,osób i 

sprzedaj ących grunty 

inne: 

administracyjne 
podmiotów 

❑ 	demografia 
❑ 	mienie państwowe 

❑ 	informatyzacja 
❑ 	zdrowie 

wpływ 



leśne oraz notariuszy , a tak że 
wpływ na budżet PGL LP 

Omówienie wp ływu 

Projektowana 
Generalnego 
notariusza (w 
albo organu 
pozostałych umów 
sprzedaży nieruchomości) 
nabycia takiego 
Generalnego 
notarialnego, 
zagospodarowania 
Dyrektorze Generalnym 
otrzymania 
odmówienia 
odpowiedniego 
dotychczasowych 
analogiczną  procedurę  
na rzez Skarbu 

Na osoby 
gdyż  co do 
przypadku jednostronnej 
leśnego (np. 
administracji 
postępowaniu 
nabywcy, sądzie, 

Z badania 
Egzekucja 	z 
funkcjonowania, 
/badania/raporty, 
nieruchomo ści 
wyniosła 34 512. 
spośród 45 sądów 
pięciu sądach 
przedmiotowym 
dwu i p61 letniego 
1 	stycznia 
Sprawiedliwości 
właściwości sądów 
1407), czyli w 
liczby spraw 
miesięcy (co 
statystyczne 
przez średnią  
dla jednego 
miesięcznie. 

Zasadniczy 
gruntu, spoczywać  
notarialnych dotyczących 
lata Polskiego 
Kraków 2013, 
Biorąc pod 
zarejestrowanych 
nieruchomości, 
http://irm.krakow.pl/pl 

regulacja nakłada nowe 	obowiązki 
PGL LP związane z wykonywaniem prawa 
przypadku umów sprzeda ży), ewentualnie 
egzekucyjnego (w pozosta łych przypadkach, 

na podstawie których następuje zbycie, 
zawiadomienia o tre ści umowy 

gruntu jest obowiązany 	wystąpić  
PGL LP . Większość  danych potrzebnych 
część  z nich (np. informacj ę  o przeznaczeniu 

przestrzennego) b ędzie musiał  uzyskać  
PGL LP spoczywa obowiązek 

wniosku, pisemnej zgody na nabycie 
wyrażenia takiej zgody. Zgoda jest podstaw ą  

oświadczenia u notariusza. Wskazane 
zadań  wynikaj ących obecnie z art. 

(rozporządzenie wykonawcze do 
Państwa, tyle że nie na zasadzie prawa pierwokupu 

i podmioty sprzedaj ące grunty rolne nie 
zasady obowiązanym do przekazania informacji 

czynności prawnej jak np. zrzeczenie 
art .  16 ustawy o gospodarce nieruchomo ściami), 
publicznej albo organu egzekucyjnego 
egzekucyjnym obowiązek zawiadomienia 

organie administracji publicznej albo 

przeprowadzonego na zlecenie Ministerstwa 
nieruchomości 	w 	trybie 	uproszczonym. 

Instytut Wymiaru Sprawiedliwo ści, 
wejście z dnia 4 marca 2016 r.)) 

w trybie „zwykłym" i w trybie „uproszczonym" 
Badanie przeprowadzono na podstawie 
okręgowych (66% ogó łu sądów) uzyskanych 

rejonowych danego okręgu. Z danych 
badaniu wynika zatem, i ż  w 150 sądach 

okresu 34 512 egzekucji z nieruchomo ści. 
2016 	r. 	liczba 	sądów 	rejonowych 	wynosi 

z dnia 7 października 2014 r. w 
apelacyjnych, sądów okręgowych i 

przybliżeniu dwa razy tyle co liczba s ądów 
wynikaj ącej z badania przez dwa (70824), 
jest równe dwu i p61 letniemu okresowi) 

wszystkich sądów rejonowych miesięcznie 
liczbę  300 sądów rejonowych mo żna przyj ąć , 
sądu rejonowego w zakresie egzekucji 

obowiązek zawiadamiania nadle śniczych, 
będzie na notariuszach. Podkre ślić  

sprzedaży nieruchomo ści innych 
rynku nieruchomości, Monitoring za lata 

str. 80, http://irm.krakow.pl/pl/do  pobrania.html 

na nadleśniczych 	oraz 	Dyrektora 
pierwokupu i wykupu. Po uzyskaniu od 
od nabywcy, s ądu, organu administracji 

w szczególno ści w przypadku 
jak np. darowizna oraz egzekucyjnej 

nadleśniczy, jeżeli stwierdzi zasadno ść  
z wnioskiem o zgodę  do Dyrektora 

do wniosku będzie wynikać  z aktu 
gruntu w miejscowym planie 

u odpowiednich organów. Ponadto na 
wyrażenia, w terminie 7 dni od dnia 

gruntu na rzecz Skarbu Pa ństwa lub 
do złożenia przez nadle śniczego 

obowiązki będą  odbywać  się  w ramach 
37 ustawy o lasach przewiduj ącego 

art .  37 ust. 2) przy nabywaniu gruntów 
i prawa wykupu. 

nakłada się  dodatkowych obowi ązków, 
będzie notariusz. Jedynie w 

się  udzia łu we własno ści gruntu 
lub orzeczenia s ądu, organu 

wydanego na podstawie przepisów o 
będzie spoczywał  odpowiednio na 

organie egzekucyjnym. 

Sprawiedliwo ści (Anna Kucharska, 
Ocena 	zasadności jej 	dalszego 

Warszawa 2007 (http://www.iws.or'.pl 
wynika, że łączna liczba egzekucji z 

za okres 5.02.2005-31.08.2007 
danych pochodzących od prezesów 30 

od komorników działających przy 
statystycznych przedstawionych w 

rejonowych przeprowadzono w ci ągu 
Biorąc pod uwagę  fakt, iż  na dzień  

318 	(Rozporz ądzenie 	Ministra 
sprawie ustalenia siedzib i . obszarów 
sądów rejonowych (Dz. U. z 2014 r poz 

ujętych w badaniu, po pomnożeniu 
a następnie po jej podzieleniu przez 30 

otrzymamy przybliżone obciążenie 
(2360,9). Dzieląc otrzymany wynik 

iż  średnie obciążenie miesięczne 
z nieruchomo ści wynosi 8 spraw 

właściwych na miejsce po łożenia 
należy, iż  w 2011 roku liczba aktów 

niż  rolne wyniosła 294 tysiące (23 
1990-2012, Instytut Rozwoju Miast, 

wejście z dnia 6 stycznia 2016 r.) 
uwagę  liczbę  notariuszy w Polsce w 

było w Polsce 2187 kancelarii notarialnych 
Monitoring za lata 1990-2012, Instytut 

/do pobrania.html wejście z dnia 

2011 	roku 	(na 	dzień 	1.01.2011 	r, 
((23 lata Polskiego rynku 

Rozwoju Miast, Kraków 2013, str. 77, 
6 stycznia 2016 r.) można w przybliżeniu 
średnio 134 akty notarialne dotycz ące przyj ąć , iż  w jednej kancelarii rocznie sporz ądzano 



nieruchomo ści innych niż  rolne, co miesięcznie dla jednego notariusza oznacza oko ło 11 aktów 
notarialnych miesi ęcznie. Oczywi ście należy przyj ąć , iż  grunty leśne stanowią  tylko część  z tej 
liczby. 

Odnośnie 	szacunków 	dotyczących skutków 	finansowych dla budżetu PGL LP 	z 
wykonywania prawa pierwokupu należy zauważyć , że średnia cena za 1 ha wszystkich 
rodzajów użytków rolnych, wyliczona na podstawie publikowanych przez GUS w IV kwartale 
każdego roku cen, w latach 2010 — 2015, wynosila 27266 z ł . Dla rodzajów użytków rolnych 
klas V i VI cena ta wynosila odpowiednio 21114 z ł  za 1 ha. Ś rednia powierzchnia zalesie ń  w 
PGL LP w okresie 2010 — 2015 kszta łtowała się  na poziomie ok. 500 ha rocznie. Przyjmuj ąc, że 
w najbliższych latach powierzchnia zalesie ń  w PGL LP znacząco się  nie zmieni, oraz ze do 
zalesienia b ędą  przeznaczane grunty marginalne, nieprzydatne rolniczo, klas: V, VI oraz VIz, 
obciążenie funduszu le śnego PGL LP z tytu łu wykonywania prawa pierwokupu wyniesie 10 
mln zł  rocznie. 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Na bieżąco, po wej ściu w życie ustawy 

12. W jaki sposób i kiedy nast ąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostan ą  zastosowane? 

Na bieżąco, po wej ściu w życie ustawy 

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.) 

Zastępca Dyrektora 

Depa zi •: Leśnic  t i Ochrony Przyrody 

a ~or aczuk-Luba 



Wyjaśnienia do 
formularza oceny skutków regulacji 

0. Metryczka 

W niniejszej części należy podać  podstawowe informacje na tematoceny skutków regulacji: 

— Nazwa projektu: 

Proszę  podać  np. wstępny tytu ł  projektu wpisany do wykazu prac legislacyjnych. 

— Ministerstwo wiodące i ministerstwa wspó łpracuj ące: 

Proszę  wskazać  organ odpowiedzialny za przygotowanie projektu, jego koordynacj ę  oraz wdrożenie (ministerstwo wiodące). 
W przypadku, gdy projekt jest przedmiotem prac wi ęcej niż  jednego ministerstwa, prosz ę  wskazać  również  podmioty 
współpracuj ące. 

— Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu: 

Proszę  wskazać  osobę , która w ministerstwie wiod ącym nadzoruje prace jednostki odpowiedzialnej za merytoryczne 
przygotowanie projektu. 

— Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu: 

Proszę  podać  kontakt (telefon, adres e-mail) do osoby, która jest odpowiedzialna za opracowanie projektu (np. kierownika 
komórki organizacyjnej) i b ędzie w stanie odpowiedzieć  na ewentualne pytania zwi ązane z przedstawionymi w ocenie 
informacjami lub wskaże odpowiednią  osobę . 

— Data sporz ądzenia: 

Proszę  podać  datę  przygotowania OSR. 

— Źródło: 

Z rozwijanej listy prosz ę  wybrać  źród ło, na podstawie którego przygotowywany jest projekt (punkt exposé, data decyzji, 
nazwa strategii, nr dyrektywy, sygn. orzeczenia TK, nazwa ustawy, inne). 

— Nr w wykazie prac: 

Proszę  podać  numer z właściwego wykazu prac legislacyjnych. 

1. Jaki problem jest rozwi ązywany? 

Proszę  opisać  istotę  problemu (np. zawodność  rynku, zapotrzebowanie na dobro publiczne, wysokie koszty transakcyjne, 
bariery w prowadzeniu dzia łalno ści gospodarczej itp.) i jego praktyczny wymiar (np. zbyt ma ła ochrona leasingobiorców, 
niewystarczaj ący komfort i d ługi czas podró ży kolej ą, występuj ące obciążenia administracyjne pobierczego danego przepisu 
itp.). Istotą  problemu nie jest brak okre ślonej regulacji - nowa regulacja mo że być  jednym z instrumentów (sposobem) 
rozwiązania problemu. Dobrze i zwi ęźle wypełniona rubryka umo żliwi zrozumienie problemu, który ma by ć  rozwiązany oraz 
skali i przyczyn jego występowania. 

Jeżeli projekt ma charakter przekrojowy i dotyczy wielu zagadnie ń  (np. ustawa dereguluj ąca zawody, ustawa o u łatwieniu 
wykonywania działalno ści gospodarczej) prosz ę  opisać  najważniejsze (największe) problemy wymagaj ące rozwiązania. 

2. Rekomendowane rozwi ązanie, w tym planowane narz ędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

Proszę  zwięźle opisać  proponowane rozwiązanie problemu opisanego w pkt 1 oraz oczekiwane rezultaty jego (ich) 
wdrożenia, sformu łowane w możliwie konkretny, mierzalny i okre ślony w czasie sposób - w przypadkach w których jest to 
możliwe powinien być  zgodny z zasad ą  SMART (prosty, mierzalny, osiągalny, istotny, okre ślony w czasie), np. osi ągnięcie 
do 2020 r. wskaźnika upowszechnienia wychowania przedszkolnego co najmniej 90%. 

Jeżeli projekt ma charakter przekrojowy i dotyczy wielu zagadnie ń  (np. ustawa dereguluj ąca zawody, ustawa o u łatwieniu 
wykonywania działalności gospodarczej) prosz ę  opisać  najważniejsze rekomendacje i cele. 

3. Jak problem został  rozwiązany w innych krajach, w szczególno ści krajach członkowskich OECD/UE? 

Proszę  wskazać  - tam gdzie to mo żliwe - rozwiązania w minimum 3 krajach i źródła informacji. Prosz ę  wskazać  kraje, 
z których rozwi ązania przeanalizowano oraz wyniki tych analiz. 

Jeżeli projekt ma charakter przekrojowy i dotyczy wielu zagadnie ń  (np. ustawa dereguluj ąca zawody, ustawa o u łatwieniu 
wykonywania działalności gospodarczej) proszę  wskazać  informacje odnosz ące się  do zagadnień  najważniejszych. 

4. Podmioty, na które oddzia łuje projekt 



Proszę  wyszczególnić  jakie podmioty (zarówno osoby fizyczne, prawne lub jednostki nieposiadaj ące osobowo ści prawnej) są  
obj ęte projektem. Prosz ę  oszacować  ich liczbę  (wraz z podaniem źródła danych) oraz opisa ć  charakter oddzia ływania 

projektu na daną  grupę . 

Proszę  dostosować  liczbę  wierszy w tabeli, zgodnie z potrzebami projektu. Puste wiersze prosz ę  usunąć . 

Przykładowe grupy: obywatele, M ŚP, rolnicy, rodzina, inwestorzy, lekarze, emeryci, osoby niepe łnosprawne. 

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

Proszę  podać  informacje o konsultacjach poprzedzaj ących przygotowanie projektu oraz wskaza ć , jaki jest planowany zakres 
konsultacji publicznych i opiniowania projektu, w szczególno ści uwzględniaj ąc: 

- wskazanie, czy by ły (i jak d ługo) prowadzone konsultacje poprzedzaj ące przygotowanie projektu (tzw. pre-konsultacje 
publiczne), podmioty, z którymi były prowadzone te konsultacje (w tym ekspertów), w jaki sposób komunikowano si ę  
z grupami wskazanymi w pkt 6 (metody konsultacji np. warsztaty, kwestionariusz on-line), krótkie podsumowanie 
wyników konsultacji, 

- terminy planowanych konsultacji publicznych, podmioty, z którymi b ędzie konsultowany projekt, wskazanie przepisu 
z którego wynika obowiązek zasięgnięcia opinii. 

6. Wpływ na sektor finansów publicznych 

W przygotowaniu kalkulacji skutków dla sektora finansów publicznych prosz ę  uwzględnić  aktualne wytyczne dotycz ące 

za łożeń  makroekonomicznych, o których mowa w art. 50a ustawy o finansach publicznych. 

Jeśli to możliwe prosz ę  wskazać  skumulowane koszty/oszcz ędności. Prognoz ę  proszę  przeprowadzi ć  w podziale na 

proponowane kategorie w horyzoncie 10-letnim, w warto ściach sta łych (np. ceny stale dla pierwszego roku prognozy). 

W przypadku gdy analiza wp ływu obejmuje d łuższy niż  10-letni horyzont (np. zmiany w systemie emerytalnym), mo żliwe 

jest dostosowanie kolumn tabeli do horyzontu projektu. 

Jeżeli obliczenia zosta ły wykonane na podstawie opracowania w łasnego, proszę  je przedstawić  w formie za łącznika oraz 

wskazać  to opracowanie w pkt 13. 

W opracowywanej analizie wp ływu, co do zasady, nale ży przyj ąć  kalkulacj ę  w cenach sta łych. W przypadku zastosowania 

cen bieżących, prezentacja skutków finansowych powinna uwzgl ędniać  wskaźniki makroekonomiczne podawane 

w Wytycznych dotycz ących stosowania jednolitych wska źników makroekonomicznych b ędących podstaw ą  oszacowania  

skutków finansowych projektowanych ustaw. Jeżeli nie zastosowano wska źników makroekonomicznych podanych 

w Wytycznych. MF, proszę  dołączyć  stosowną  informacj ę  wyjaśniaj ącą . 

Proszę  wskazać  źródła finansowania planowanych wydatków. Prosz ę  wskazać  również  wszystkie przyj ęte do obliczeń  
założenia i źródła danych. 

Skutki proszę  skalkulować  dla roku wej ścia w życie regulacji (0), a nast ępnie w kolejnych latach jej obowiązywania. 

W kolumnie Lqcznie proszę  wpisać  skumulowane skutki za okres 10 lat obowiązywania regulacji. 

Jeżeli projekt ma charakter przekrojowy i dotyczy wielu zagadnie ń  (np. ustawa dereguluj ąca zawody, ustawa o u łatwieniu 

wykonywania dzia łalności gospodarczej) prosz ę  dokonać  analizy wpływu na SFP dla najwa żniejszych zmian. 

7. Wpływ na konkurencyjno ść  gospodarki i przedsi ębiorczość , w tym funkcjonowanie przedsi ębiorców oraz na rodzinę, 
obywateli i gospodarstwa domowe 

Proszę  oszacować  wpływ na konkurencyjno ść  gospodarki, przedsiębiorczo ści oraz na sytuacj ę  rodziny. Skutki należy 

przypisać  do odpowiedniej grupy w tabeli. 
W przypadku gdy regulacja b ędzie oddzia ływać  na inne niż  wymienione w formularzu podmioty proszę  odpowiednio 

uzupełnić  formularz. 

Proszę  wskazać  warto ść  finansową, z uwzględnieniem m.in. kosztów ponoszonych w zwi ązku z wej ściem w życie aktu (np. 
koszt aktualizacji systemów informatycznych, zakupu nowych urz ądzeń), podatków i op łat lokalnych, itp. 

W ujęciu niepieniężnym proszę  podać  warto ści najważniejszych wskaźników, które ulegną  zmianie (np. skrócenie czasu 
wydania pozwolenia na budow ę  o 100 dni, wzrost wskaźnika upowszechnienia wychowania przedszkolnego o 20 punktów 
procentowych). 

W przypadku gdy nie ma mo żliwo ści podania żadnych warto ści liczbowych (lub wp ływ dotyczy także zmian, których nie 
można skwantyfikować) proszę  odpowiednio opisać  analizę  wpływu w pozycji: „niemierzalne". 

Skutki proszę  skalkulować  dla roku wej ścia w życie regulacji (0), a nast ępnie w 1, 2, 3, 5 i 10 roku jej obowiązywania. 

W kolumnie Lqcznie proszę  wpisać  skumulowane skutki za okres 10 lat obowiązywania regulacji. 

W przypadku gdy analiza wp ływu obejmuje dłuższy niż  10-letni horyzont (np. zmiany w systemie emerytalnym), mo żliwe 
jest dostosowanie kolumn tabeli do horyzontu projektu. 



Jeżeli projekt ma charakter przekrojowy i dotyczy wielu zagadnie ń  (np. ustawa dereguluj ąca zawody, ustawa o u łatwieniu 
wykonywania działalno ści gospodarczej) prosz ę  dokonać  analizy wp ływu dla najważniejszych zmian. 

Proszę  dostosować  ilość  wierszy w tabeli, zgodnie z potrzebami projektu. Puste wiersze prosz ę  usunąć . 

8. Zmiana obciążeń  regulacyjnych (w tym obowi ązków informacyjnych) wynikaj ących z projektu 

Obciążenia regulacyjne nale ży rozumieć  jako wszystkie czynno ści, które muszą  wykonać  podmioty (adresaci regulacji) 
w związku wykonywaniem projektowanych przepisów. 

Przykładem takich obciążeń  są  m.in. obowiązki informacyjne (OI). OI polega na dostarczaniu lub przechowywaniu przez 
podmioty zobowiązane danych informacji. Identyfikowanie OI dokonywane jest w oparciu o przepisy ustawy. Dany przepis 
nakłada OI, jeżeli podmiot realizujący obowiązek musi wykonać  szereg czynno ści administracyjnych. Przepis mo żna uznać  
za OI w przypadku gdy jego wykonanie b ędzie związane z wykonaniem jednej lub wi ęcej czynno ści składowych z listy 
poniżej: 

1) przyswajanie wiedzy dotycz ącej wykonywania konkretnego obowi ązku informacyjnego (w tym bie żące ś ledzenie 
zmian w przepisach), 

2) szkolenie pracowników w zakresie wykonywania OI, 
3) pozyskiwanie odpowiednich informacji z posiadanych danych, 
4) przetwarzanie posiadanych danych w celu wykonania OI, 
5) generowanie nowych danych, 
6) projektowanie materia łów informacyjnych, 
7) wypełnianie kwestionariuszy, 
8) odbywanie spotkań , 
9) kontrola i sprawdzanie poprawno ści, 
10) kopiowanie/sporządzanie dokumentacji, 
11) przekazywanie wymaganej informacji do adresata, 
12) archiwizacja informacji. 

Proszę : 

w przypadku gdy projekt nie dotyczy zmiany obci ążeń  regulacyjnych, zaznaczy ć  pole „nie dotyczy", 

- w przypadku zmian w projekcie wp ływaj ących na obciążenia regulacyjne odpowiednio zaznaczy ć  ich zwiększenie 
lub zmniejszenie, 

wskazać , czy wprowadzane s ą  obciążenia poza bezwzgl ędnie wymaganymi przez UE, 

- wskazać, czy dane obciążenia są  przystosowane do ich ewentualnej elektronizacji (dotyczy sytuacji kiedy 
wprowadzane obciążenia wpływaj ą  na systemy teleinformatyczne podmiotów publicznych lub na podmioty 
prywatne — przedsi ębiorcy, obywatele). 

W komentarzu prosz ę  o zwięz łe opisanie zakresu zmian dotycz ących obciążeń  regulacyjnych. 

9. Wpływ na rynek pracy 

Proszę  opisać , czy i w jaki sposób projektowana regulacja mo że spowodować  zmiany na rynku pracy w odniesieniu do 
zatrudnienia oraz innych wska źników (np. czasu poszukiwania pracy, kwalifikacji pracowników). 

Jeżeli projekt ma charakter przekrojowy i dotyczy wielu zagadnie ń  (np. ustawa dereguluj ąca zawody, ustawa o u łatwieniu 
wykonywania dzia łalno ści gospodarczej) prosz ę  dokonać  analizy wp ływu dla najważniejszych zmian. 

10. Wpływ na pozosta łe obszary 

Proszę  zaznaczyć  pola - zakres oddzia ływania projektu na obszary niewymienione w pkt 6, 7 i 9. Dla zaznaczonych obszarów 
proszę  dokonać  analizy wp ływu. 

W przypadku analizy wp ływu na obszar „informatyzacja" prosz ę  w szczególno ści rozważyć  następuj ące kwestie: 

• Czy projekt spe łnia wymagania interoperacyjno ści (zdolno ść  sieci do efektywnej wspó łpracy w celu zapewnienia 
wzajemnego dostępu użytkowników do us ług świadczonych w tych sieciach)? 

• Czy projekt spe łnia wymogi neutralno ści technologicznej, wieloj ęzyczno ści, elektronicznej komunikacji, 
wykorzystania danych z rejestrów publicznych, ochrony danych osobowych? 

Jeżeli projekt b ędzie mia ł  wp ływ na inne niż  wymienione w pkt 10 obszary prosz ę  zaznaczyć  „inne" oraz je wymieni ć . Proszę  
również  omówić  wp ływ, jaki będzie mia ła projektowana regulacja na wymienione obszary. 

Jeżeli projekt ma charakter przekrojowy i dotyczy wielu zagadnie ń  (np. ustawa dereguluj ąca zawody, ustawa o u łatwieniu 
wykonywania dzia łalno ści gospodarczej) prosz ę  dokonać  analizy wp ływu dla najważniejszych zmian. 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Proszę  opisać  kiedy planuje się  rozwiązanie problemu zidentyfikowanego w pkt 1 (wej ście przepisów w życie nie zawsze 
rozwiązuje dany problem a jedynie daje podstaw ę  do wdrożenia instrumentów do jego rozwiązania). Proszę  przedstawi ć  
harmonogram wdrożenia działań  wykonania aktu prawnego (np. gdy rozwi ązywanym problemem jest zwi ększona 



zachorowalno ść , to działaniami będą : ew. zatrudnienie dodatkowych pracowników, zakup maj ątku - urz ądzeń , przeprowadzenie 
szczepień , zakup szczepionek itp.)). 

Jeżeli akt prawny ma charakter przekrojowy i dotyczy wielu zagadnie ń  (np. ustawa dereguluj ąca zawody, ustawa o u łatwieniu 
wykonywania dzia łalności gospodarczej) prosz ę  opisać  planowane wykonanie dla najwa żniejszych zmian. 

Jeżeli projektowana regulacja oddzia łuje na przedsi ębiorców (na prowadzenie dzia łalno ści gospodarczej), zgodnie z Uchwalq 
Rady Ministrów z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie zalece ń  ujednolicenia terminów wejścia w życie niektórych aktów 
normatywnych, terminem wej ścia w życie przepisów, po minimum 30-dniowym vacatio legis, powinien być  1 stycznia lub 
1 czerwca. Jeżeli termin ten nie zostanie zachowany, prosz ę  wskazać  powód odstąpienia od wyznaczonych terminów. 

12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostan ą  zastosowane? 

Proszę  opisać , kiedy i w jaki sposób będzie mierzone osiągnięcie efektu opisanego w pkt 2. Po jakim czasie nast ąpi przegląd 
kosztów i korzy ści projektowanych oddzia ływań . Proszę  również  wskazać  mierniki, które pozwol ą  określić , czy oczekiwane 
efekty zosta ły uzyskane. 

W tym punkcie proszę  też  podać  informacj ę  dotycz ącą  przygotowania oceny funkcjonowania ustawy (OSR ex-post), je żeli w 
odniesieniu do projektu ustawy przewiduje si ę  przedstawienie wyników ewaluacji w OSR ex-post. 

Jeżeli projekt ma charakter przekrojowy i dotyczy wielu zagadnie ń  (np. ustawa dereguluj ąca zawody, ustawa o u łatwieniu 
wykonywania działalno ści gospodarczej) prosz ę  opisać  sposób przeprowadzania ewaluacji i mierniki dla najwa żniejszych 
zmian. 

Jeśli specyfika danego projektu uniemo żliwia zastosowanie mierników lub też  niezasadna jest jego ewaluacja (z uwagi na zakres 
lub charakter projektu) prosz ę  to opisać . 

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy, itp.) 

Proszę  wymienić  dodatkowe dokumenty, które stanowi ą  załączniki do projektu i formularza. Załączanie dodatkowych 
dokumentów jest opcjonalne. 
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