
TABELA UWAG Z KONSULTACJI I OPINIOWANIA 

dot. projektu ustawy o zmianie ustawy o lasach 

Lp Dotyczy Uwagę  zgłosił  Treść  uwagi Stanowisko MŚ  Uzasadnienie 

1. Art. 	37 
ust. 5 

Związek 
Powiatów 
Polskich 

Nie znajduje uzasadnienia wprowadzenie 
pierwszeństwa 	prawa 	pierwokupu 	dla 

Lasów Państwowych, jeżeli prawo to 
przysługuje 	kilku 	podmiotom. 	Taka 

regulacja 	będzie 	ingerowała 	m.in. 	w 
prawo pierwokupu gminy wynikaj ącego z 

art . 	109 	ustawy 	o 	gospodarce 
nieruchomo ściami. 

Uwaga 
nieuwzględniona 

Racjonalny ustawodawca ma obowi ązek 
wskazania co si ę  dzieje w przypadku 
zbiegu 	prawa 	pierwokupu 
przysługującego 	kilku 	podmiotom 	i 
wynikaj ącego 	z 	różnych 	podstaw 
prawnych. To z ustawy powinno wynika ć , 

co się  dzieje w takim przypadku. W 
przypadku braku takiej regulacji powstaną  
wątpliwości interpretacyjne, które prawo 
pierwokupu 	będzie 	zrealizowane 	we 
przypadku gdy notariusz otrzyma np. dwa 
oświadczenia od różnych podmiotów o 
realizacji prawa pierwokupu. 

2. Art. 	37 
ust. 5 

Komisja 
Wspólna Rządu 
i 	Samorządu 
Terytorialnego 
(Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 
Lubelskiego 	w 
Lublinie 	za 
pośrednictwem 

Wątpliwości budzi zapis stanowiący, że 

grunty mogą  być  nabywane za cenę  nie 
wyższą 	od 	warto ści 	określonej 	przez 
rzeczoznawcę  majątkowego. 
Uzasadnienie: Ingerowanie przez Skarb 
Państwa 	w 	cenę 	ustaloną 	przez 
właściciela gruntu, może naruszać  prawo 
do 	swobodnego 	dysponowania 
własnością . 

Uwaga 
nieuwzględniona 

Możliwość  kwestionowania ceny nabycia 
lasów lub gruntów przeznaczonych do 
zalesienia będzie miała miejsce wyłącznie 
wtedy, gdy będzie ona rażąco odbiegała 
od ceny rynkowej, a ewentualnego jej 
zmniejszenia 	będzie 	dokonywał 	sąd 
stosuj ąc mechanizmy przewidziane przez 
ustawę  o gospodarce nieruchomo ściami. 
Wprowadzone 	ograniczenia 	mają  
możliwie niewielki zakres i nie naruszaj ą  
istoty prawa w łasności, 	a ewentualne 
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Biura Związku 
Województw 
RP)  

przedłużenie czasu sprzeda ży gruntów 
będzie 	związane 	wyłącznie 	z 
oczekiwaniem przez jeden miesi ąc na 
wykonanie przez nadle śniczego prawa 
pierwokupu lub prawa wykupu. 

Brak 	takiego 	uregulowania 	mógłby 
powodować  w umowach przedwst ępnych 
przenoszących 	własność 	sztuczne 
zawyżanie cen nieruchomości w celu 
wyeliminowania 	uprawnionych 	do 
pierwokupu. 

Należy 	także 	podkreślić , 	że 	ustawa 
wprowadza jedynie uprawnienie, a nie 
obowiązek do nabywania przez Skarb 
Państwa okre ślonych nieruchomo ści, z 
którego może on skorzystać  pod pewnymi 
warunkami 	(będzie 	to 	uzasadnione 
potrzebami gospodarki le śnej, nie narusza 
interesu Skarbu Państwa, może się  odbyć  
za 	zgodą 	Dyrektora 	Generalnego). 
Możliwość 	takiego 	nabycia 	dotyczyć  
będzie zatem szczególnie uzasadnionych 
przypadków. 
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3. Art . 	37 
ust. 5 oraz 
art. 	37g 
ust. 1 

Komisja 
Wspólna Rządu 
i 	Samorządu 
Terytorialnego 
(Urząd 

Projekt ogranicza wolnorynkowe ceny 
gruntu, a tym samym ogranicza prawa do 
czerpania 	maksymalnego 	zysku 	ze 
sprzedaży swojej własności. 
Uzasadnienie: Realna cena gruntu mo że 

Uwaga 
nieuwzględniona 

Możliwość  kwestionowania ceny nabycia 
lasów lub gruntów przeznaczonych do 
zalesienia będzie miała miejsce wyłącznie 
wtedy, gdy będzie ona rażąco odbiegała 
od ceny rynkowej, a ewentualnego jej  
zmniejszenia 	będzie 	dokonywał 	sąd 

Marszałkowski być  znacznie wyższa od przeciętnej ceny stosuj ąc mechanizmy przewidziane przez 
Województwa oszacowanej przez rzeczoznawc ę, gdyż  ustawę  o gospodarce nieruchomo ściami. 

Lubuskiego 	za rzeczywista cena zależy od subiektywnej Wprowadzone 	ograniczenia 	mają  
pośrednictwem wartości jaką  jej nadaje kupuj ący (grunt możliwie niewielki zakres i nie naruszaj ą  

Biura Związku może kosztować  tyle ile chce zap łacić  istoty prawa 	własności, 	a 	ewentualne 

Województw Wo kupuj ący żeb 	wej ść  w jego 	osiadanie,  y 	J g 	posiadanie,  
przedłużenie czasu sprzeda ży gruntów 

związane 	wyłącznie 	z 
RP) np. może przypisać  jej wysoką  wartość  oczekiwaniem przez jeden miesi ąc na 

sentymentalną). wykonanie przez nadle śniczego prawa 
pierwokupu lub prawa wykupu. 

Brak 	takiego 	uregulowania 	mógłby 
powodować  w umowach przedwstępnych 
przenoszących 	własność 	sztuczne 
zawyżanie cen nieruchomo ści w celu 
wyeliminowania 	uprawnionych 	do 
pierwokupu. 

Należy 	także 	podkreślić , 	że 	ustawa 
wprowadza jedynie uprawnienie, a nie 
obowiązek do nabywania przez Skarb 
Państwa określonych nieruchomo ści, z 
którego może on skorzystać  pod pewnymi 
warunkami 	(będzie 	to 	uzasadnione 
potrzebami gospodarki le śnej, nie narusza 
interesu Skarbu Pa ństwa, może się  odbyć  
za 	zgodą 	Dyrektora 	Generalnego). 
Możliwość 	takiego 	nabycia 	dotyczyć  
będzie zatem szczególnie uzasadnionych 
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przypadków. 

4. Art. 	37a 
ust. 	1 pkt 
4 

Krajowa 	Rada 
Notarialna 

Zdaniem Krajowej Rady Notarialnej jest 
to przepis po pierwsze zb ędny, a po 
drugie 	trudny 	do 	zastosowania 	w 
praktyce. Zbędny dlatego, że w części 
pokrywa 	się 	z 	legalną 	definicj ą 	lasu 
zawartą  w art.  3 ustawy o lasach, która to 
definicja z kolei stanowi podstaw ę  dla 
określenia gruntu, jako lasu w ewidencji 
gruntów i budynków (patrz załącznik nr 6 
pkt 	10 	do 	Rozporządzenia 	Ministra 
Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 
dnia 	29 	marca 	2001 	roku 	(Dz. 
U.2015.542), który stanowi: „Ls — Lasy. 
Do lasów zalicza się  grunty określone 
jako „las" w ustawie z dnia 28 wrze śnia 
1991 r. o lasach (Dz. U. z 2014 r. poz. 
1153 oraz z 2015 r. poz. 349). Je żeli więc 

Uwaga uwzględniona Usunięto pkt 4 
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określony grunt pokrywa roślinność  leśna, 
drzewa, krzewy lub runo le śne to taki 
grunt winien być  w ewidencji gruntów 
określony jako las, a nie grunt rolny. Z 
kolei art.  37a ust 1 pkt 1 stanowi, - że 

pierwokupowi 	podlegają 	grunty 
oznaczone w ewidencji gruntów jako las. 
Tak więc zakres przedmiotowy regulacji 
przewidziany w pkt 4 pokrywa si ę  z 

brzmieniem pkt 1. 
Omawiany 	przepis 	będzie 	również  
nastręczać  bardzo poważnych problemów 
praktycznych. 	Należałoby 	się  bowiem 
zastanowić  kto i 	w 	oparciu o jakie 
dokumenty, czy też  inne dowody ustali, że 

dany  grunt pokryty jest ro ślinnością  leśną, 
drzewami, krzewami bądź  runem leśnym 
skoro powołany do tego rejestr, jakim jest 
ewidencja gruntów i budynków nie jest w 
stanie tego stwierdzi ć  i nie zawiera tych 
danych. 

5. Art. 	37a 
ust. 1 pkt 
4 i 3, art.  
37b, 	art.  
37c 

Krajowa 	Rada 
Komornicza 

Treść  wskazanych powyżej przepisów jest 
niezrozumiała i w praktyce wywoływać  
będzie 	szereg 	wątpliwości 
interpretacyjnych. Ponadto proponow ane 
rozwiązania 	prawne 	pozostają 	w 
sprzeczności 	z 	przepisami 	kodeksu 
postępowania cywilnego, jak równie ż  z 
przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 
1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w 
administracji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1619). 

Uwaga uwzględniona Usunięto pkt 4 z projektu i pozosta łe 
przepisy odpowiednio przeredagowano 
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W pierwszej kolejno ści należy wskazać , 
iż  użyte w projekcie ustawy okre ślenie 
odnoszące się  do „organu egzekucyjnego" 
nie jest jednoznaczne, tj. brak podstaw do 
jednoznacznego okre ślenia, czy chodzi o 
sądowy 	organ 	egzekucyjny, 
administracyjny organ egzekucyjny, czy 
też  o oba te organy egzekucyjne. Wskaza ć  
przy tym należy, że w art .  6 ustawy o 
lasach 	(tzw. 	słowniczek) 	brak 	jest 
definicji użytego w projekcie określenia. 
Użyte w dalszej części projektowanego 
art. 	37a 	ust. 	2 	pkt. 	3 	przepisu 
sformułowanie 	o 	orzeczeniu 	organu 
egzekucyjnego wydanym na podstawie 
przepisów o post ępowaniu egzekucyjnym, 
zdaje się  wskazywać  na odniesienie tego 
przepisu wy łącznie do postępowania 
administracyjnego, 	albowiem 	sądowy 
organ  egzekucyjny nie wydaje orzecze ń  
na podstawie przepisów o post ępowaniu 
egzekucyjnym, lecz w oparciu o przepisy 
kodeksu 	postępowania 	cywilnego. 
Ponadto, 	w 	sądowym 	postępowaniu 
egzekucyjnym, organ egzekucyjny nie 
wydaje orzeczenia, w oparciu o które 
nastąpić 	mogłaby 	sprzedaż 	określonej 
nieruchomości. Sprzed ż  dokonywana jest 
oparciu 	o 	tytuł 	wykonawczy, 	po 
przeprowadzeniu 	szeregu 	czynności 
egzekucyjnych 	(zajęcia 	nieruchomo ści, 
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opisu i oszacowania, obwieszczenia o 
licytacji, 	licytacji, 	przybicia 	i 
przysądzenia 	własności). 	Analogicznie 
przebieg postępowania egzekucyjnego z 
nieruchomości 	przedstawia 	się 	w 
postępowaniu administracyjnym. 
Tym samym, jeżeli wolą  ustawodawcy 
jest wprowadzenie do systemu prawnego 
swoistego prawa pierwokupu okre ślonej 
nieruchomości, 	konieczne 	jest 
jednoznaczne 	określenie, 	czy 	owo 
uprawnienie tyczy ć  się  - ma sądowego 
postepowania egzekucyjnego, 
administracyjnego 	postępowania 
egzekucyjnego, czy te ż  obu postępowań . 
Każdorazowo, wprowadzaj ąc określone 
uprawnienie 	konieczna 	jest 	zmiana 
przepisów 	reguluj ących 	dane 
postępowanie, tj. przepisów ustawy z dnia 
17 	czerwca 	1966 	r. 	o 	postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji lub (i) 
kodeksu 	postepowania 	cywilnego. 
Wprowadzenie ogólnikowego zapisu, iż  
organ 	egzekucyjny 	dokonuje 
zawiadomień  (art .  37b ust. 2) oraz że 
uprawnienie, o którym mowa w art. 37a 
ust. 2 może być  wykonane w terminie 
miesiąca 	od 	dnia 	otrzymania 	przez 
nadleśniczego 	zawiadomienia 	o 	treści 
umowy 	(art . 	37c) 	pozostaje 	w 
sprzeczności z przepisami wskazanych 



ustaw oraz nie okre śla dalszego trybu 
postępowania w odniesieniu do zaj ętej 
nieruchomo ści. Wprowadzenie zapisu o 
możliwości nabycia gruntu le śnego „za 
zapłatą  równowartości .pieniężnej', jest 
całkowicie niezrozumiałe, zaś  regulacja 
zawarta 	w 	art. 	37a 	ust. 	3 	ustawy 
stanowiąca, 	że 	,jeżeli 	równowartość  
pieniężna, o której mowa w ust. 2, nie 
wynika 	z 	treści 	czynno ści 	prawnej, 
orzeczenia 	sądu, 	organu administracji 
publicznej albo organu egzekucyjnego 
wydanego na podstawie przepisów o 
postępowaniu egzekucyjnym, nadle śniczy 
określa ją  przy zastosowaniu sposobów 
ustalania 	wartości 	nieruchomości 
przewidzianych 	w 	przepisach 	o 
gospodarce nieruchomościami" pozostaje 
w sprzeczno ści z zasadami szacowania 
nieruchomo ści w toku egzekucji i narusza 
przepisy 	o 	publicznym 	charakterze 
sprzedaży 	nieruchomo ści 	w 	toku 
egzekucji. 
Reasumuj ąc 	wskazać 	należy, 	że 
przedstawiony 	projekt 	budzi 	poważne 
wątpliwości, 	zarówno 	o 	charakterze 
stylistycznym, 	w 	zakresie 	użytej 
terminologii nie dostosowanej do innych 
aktów prawnych, jak również  pozostaje w 
sprzeczno ści z innymi obowiązującymi 
aktami 	prawnymi, 	bez 	nowelizacji 
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których nie jest możliwe wprowadzenie 
proponowanych rozwiązań . 

6. Art. 	37a 
ust. 3 

Związek 
Powiatów 
Polskich 

Przepis nie przewiduje żadnej procedury  
kwestionowania 	przez 	nabywcę  
nieruchomości 	wartości 	nieruchomości 
ustalonej przez nadle śniczego w oparciu o 
operat 	szacunkowy 	rzeczoznawcy 
majątkowego w celu wykonania prawa 
wykupu. 	Na 	marginesie 	— 	sięganie 
każdorazowo po opinię  rzeczoznawcy bez 
próby ugodowego uzgodnienia warto ści 
nieruchomo ści z jej nabywcą  wydaje się  
rozwiązaniem niepraktycznym. 

. 

Uwaga 	częściowo 
uwzględniona, 
częściowo 
niezrozumiała. Dodano 
w art .  37a ust. 2: 
„Jeżeli podmiot, który 
dokonał  zbycia gruntu 
w przypadku, o którym 
mowa w ust. 2 nie 
zgadza się  z 
równowarto ścią  
pieniężną  ustaloną  
przez Lasy Państwowe 
reprezentowane przez 
nadleśniczego w 
oparciu o warto ść  
nieruchomości 
określoną  zgodnie z 
przepisami o 
gospodarce 
nieruchomościami 
może w terminie 14 
dniu od złożenia 
oświadczenia, o 
którym mowa w art.  
37d, wystąpić  do sądu 
o jej ustalenie." 

Nie 	znajduje 	uzasadnienia 	możliwość  
kwestionowania przez nabywc ę  warto ści 
nieruchomości 	ustalonej 	przez 
nadleśniczego w przypadku wskazanym 
w art .  37 a ust. 3. Chodzi bowiem o 
sytuacje 	takie 	jak 	np. 	przeniesienie 
własności 	gruntu 	poprzez 	umowę  
darowizny, gdzie nie b ędzie okre ślona 
wartość  tego gruntu. Aby móc skorzysta ć  
z tzw. prawa wykupu, nadle śniczy musi 
ustalić  wartość  takiego gruntu. Nie ma w 
takim 	przypadku, 	możliwości 
negocjowania z nabywc ą  nieruchomo ści, 
który  przecież  zawarł  już  umowę  ze 
zbywcą. Podkre ślić  należy, iż  umowa 
przenosząca własność  na nabywcę  jest 
umową  bezwarunkową  .i po uzyskaniu od 
notariusza zawiadomienia o jej zawarciu 
nadleśniczy. Jeśli LP nie skorzystaj ą  z 
prawa nabycia, o którym mowa w art.,  
37a ust. 2 podstawę  wpisu nabywcy do 
księgi wieczystej stanowi, oprócz umowy 
przeniesienia 	własności, 	także 	dowód 
doręczenia LP zawiadomienia o umowie 
oraz oświadczenie, że LP nie skorzysta z 
prawa nabycia albo up ływ miesięcznego 
terminu do złożenia oświadczenia w tym 
przedmiocie 	(por. 	postanowienie 	Sądu 
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Najwyższego z dnia 10 listopada 2005 r., 
V 	CK 	249/05). 	W 	celu 	jednak 
uwzględnienia interesu zbywcy dodano w 
art. 37a ust. 2. 

7. Art. 	37a 
ust. 4 

Związek 
Powiatów 
Polskich 

W naszej ocenie katalog przypadków, 
powinien mieć  zastosowanie również  do 
przypadków, w których nabywcą  będzie 
jednostka samorządu terytorialnego. 

Uwaga uwzględniona. 
Dodano w art. 37a w 
ust. 4 - lit. f. 

W art .  37a ust. 1 rozszerzono katalog 
podmiotów, do których nie b ędą  miały 
zastosowania prawo pierwokupu i prawo 
wykupu, 	poprzez 	dodanie 	w 	lit. 	f 
,jednostek samorządu terytorialnego". 
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8. Art . 	37a 
ust. 4 pkt 
1 lit. e 

Krajowa 	Rada 
Notarialna 

Poważne trudno ści 	praktyczne 	może 
sprawić  również  stosowanie art .  37a ust. 4 
pkt 1 lit. e, który do kr ęgu osób w 
stosunku do których nie stosuje si ę  prawa 
pierwokupu, 	zalicza 	się 	„osobę  
prowadzącą 	gospodarstwo 	domowe 
wspólnie ze zbywcą".Powstaje pytanie 
jakimi 	dokumentami 	możliwe 	jest 
potwierdzenie prowadzania gospodarstwa 
domowego wspólnie ze zbywc ą . Wydaje 
się  celowe, aby przy ustal aniu kręgu osób 
bliskich, 	w 	stosunku 	do 	których nie 
stosuje 	się 	ustawowego 	prawa 
pierwokupu, 	odwołać 	się 	do 
odpowiednich rozwiązań  przyj ętych w 
ustawie o ksztaltowaniu ustroju rolnego. 

Uwaga częściowo 
uwzględniona. 
Zmieniono w art.  37aa 
w ust. 4 w pkt 1 - lit. e. 

- 
„ e) osoba pozostająca 
ze zbywcą  faktycznie 
we wspólnym 

Pożyciu" 

W 	ustawie 	o 	ksztaltowaniu 	ustroju 
rolnego katalog osób bliskich do których 
nie stosuje się  prawa pierwokupu ustala 
się 	poprzez 	odesłanie 	do 	ustawy 	o 
gospodarce 	nieruchomo ściami. 	Należy 
jednakże 	zauważyć , 	iż 	katalog 	tam 
przewidziany (art .  4 pkt 13) jest węższy w 
porównaniu do rozwiązań  przewidzianych 
w art.  37a ust. 4 -nie obejmuje np. 
powinowatych. 	Z 	tego 	względu 
zdecydowano się  pozostawić  lit. a-d w 
niezmienionych 	brzmieniu, 	jednakże 
zgodnie z sugestią  KRN, analogicznie do 
rozwiązań  przewidzianych w ustawie o 
gospodarce nieruchomo ściami zmieniono 
lit. 	e 	i 	zamiast 	„osoby 	prowadzącej 
gospodarstwo 	domowe 	wspólnie 	ze 
zbywcą", 	w katalogu włączeń  będzie 
mowa o „ osobie pozostaj ącej ze zbywcą  
faktycznie we wspólnym po życiu" 

9. Art.  37b Wojewoda 
Podlaski 

Doprecyzowania wymaga termin w jakim 
notariusz 	zawiadamia 	nadleśniczego, 
właściwego 	ze 	względu 	na 	miejsce 
położenia 	gruntu, 	o 	treści 	umowy 
sprzedaży lub umowy, o której mowa w 
art.  37a ust. 2 pkt 1. 

Uwaga uwzględniona 

10. Art.  37c Państwowe 
Gospodarstwo 
Leśne 	Lasy 
Państwowe 

Wyrazy 	„od 	dnia 	otrzymania 	przez 
nadleśniczego 	zawiadomienia 	o 	treści 
umowy" proponuję  zmienić  na wyrazy 
„od dnia otrzymania przez nadle śniczego 

Uwaga uwzględniona 
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zawiadomienia, o którym mowa w art .  
37b". 	Uzasadnienie: 	nie 	wszystkie 
czynności wymienione w art .  37a ust. 2 
maj ą 	charakter 	umowy 	(jednostronne 
czynności prawne, orzeczenia s ądowe). 

11.. Art .  37e Wojewoda 
Podlaski 

Doprecyzowania wymaga termin w jakim 
właściwy dyrektor regionalnej dyrekcji 
Lasów 	Państwowych 	przekazuje 	do 
Dyrektora 	Generalnego 	Lasów 
Państwowych wniosek o wyrażenie zgody 
na nabycie gruntu (np. niezw łocznie). 

Uwaga uwzględniona 

12. Art. 37g Związek 
Powiatów 
Polskich 

Przepis 	przewiduje 	możliwość  
kwestionowania 	przez 	LP 	wartości 
nieruchomości 	wskazanej 	w 	umowie 
sprzedaży lub w umowie przenoszącej 
własność . Kłóci się  to ze wskazaną  w 
uzasadnieniu 	do 	ustawy 	zasadą  
nieingerowania prawa pierwokupu w tre ść  
umowy. W tym należałoby rozważyć , czy 
lepszym z punktu widzenia ochrony praw 
zbywcy 	nieruchomo ści 	niż 	prawo 
pierwokupu 	lub 	odkupu 	nie 	byłoby 
wprowadzenie prawa pierwszeństwa. 

Uwaga 
nieuwzględniona. 

Analogiczne rozwi ązanie funkcjonuje na 
gruncie, ustawy o kszta łtowaniu ustroju 
rolnego. 	Prawo 	pierwszeństwa 	było 
rozważane na etapie tworzenia projektu, 
zdecydowano się  na wprowadzenie praw 
pierwokupu (patrz uzasadnienie) 

Możliwość  kwestionowania ceny nabycia 
lasów lub gruntów przeznaczonych do 
zalesienia będzie miała miejsce wyłącznie 
wtedy, gdy będzie ona rażąco odbiegała 
od ceny rynkowej, a ewentualnego jej 
zmniejszenia 	będzie 	dokonywał 	sąd 
stosując mechanizmy przewidziane przez 
ustawę  o gospodarce nieruchomo ściami. 
Wprowadzone 	ograniczenia 	mają  
możliwie niewielki zakres i nie naruszaj ą  
istoty prawa w łasności, 	a ewentualne 
przedłużenie czasu sprzeda ży gruntów 
będzie 	związane 	wyłącznie 	z 
oczekiwaniem przez jeden miesi ąc na 
wykonanie przez nadle śniczego prawa 
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pierwokupu lub prawa wykupu. 

Brak 	takiego 	uregulowania 	mógłby 
powodować  w umowach przedwstępnych 
przenoszących 	własność 	sztuczne 
zawyżanie cen nieruchomo ści w celu 
wyeliminowania 	uprawnionych 	do 
pierwokupu. 

Należy 	także 	podkre ślić , 	że 	ustawa 
wprowadza jedynie uprawnienie, a nie 
obowiązek do nabywania przez Skarb 
Państwa okre ślonych nieruchomo ści, z 
którego może on skorzystać  pod pewnymi 
warunkami 	(będzie ' to 	uzasadnione 
potrzebami gospodarki le śnej, nie narusza 
interesu Skarbu Państwa, może się  odbyć  
za 	zgodą 	Dyrektora 	Generalnego). 
Możliwość 	takiego 	nabycia 	dotyczyć  
będzie zatem szczególnie uzasadnionych 
przypadków. 

13. Art.  37h Krajowa 	Rada 
Sądownictwa 

Zdecydowanie negatywnie nale ży ocenić  
także rozwiązanie przewidziane w art.  37h 
projektowanej ustawy w zakresie w jakim 
przepis 	ten 	przewiduje 	nieważność  
orzeczenia sadu na podstawie, którego 
przeniesiona 	została 	własność 	gruntu 
leśnego w przypadku niezawiadomienia 
nadleśniczego 	przez 	sąd 	o 	wydaniu 

Uwaga uwzględniona W związku z usunięciem pkt 4 z art.  37a 
ust. 2 pozostałe przepisy odpowiednio 
przeredagowano. 
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orzeczenia 	przenoszącego 	własność  
gruntów leśnych zaliczanych do kategorii 
gruntów obj ętych przedmiotem ustawy. 
Wprawdzie 	przepis 	posługuje 	się  
poj ęciem 	„czynno ści prawnej" 	a 	nie 
poj ęciem „orzeczenia sadu", to jednak 
odwołuje się  miedzy innymi do art.  37a 
projektu ustawy, który obejmuje swym 
zakresem także orzeczenia sądu. Należy 
więc zakładać , że intencja projektodawcy 
jest wprowadzenie skutku nieważności 
także co do orzeczeń  sądu. Przepis ten nie 
koreluje z art,  379 kpc, który przewiduje 
nieważność  postepowania cywilnego w 
sytuacjach, 	gdy 	zostało 	dotknięte 
najpoważniejszymi 	uchybieniami 
procesowymi np. 	droga 	sądowa była 
niedopuszczalna, 	strona 	nie 	miała 
zdolności sądowej lub procesowej, sprawa 
została wcześniej prawomocnie osadzona. 

14. Art. 	58 
ust. 2 oraz 
art .  58 ust. 
3 pkt 4 

Wojewoda 
Podlaski 

Projekt ustawy zak łada dodanie pkt. 8 w 
art. 	58 	w 	ust 	2, 	natomiast 	zgodnie 
z aktualnie obowiązującą  ustawą  art .  58. 
ust 2 składa się  z sześciu punktów. W tym 
samym - zakresie 	modyfikacji 	podlega 
również  brzmienie art.  58 ust 3 pkt 4 
projektu w/w ustawy. 

Uwaga 	częściowo 
uwzględniona 

Projekt 	uwzględnia 	procedowaną 	w 
sejmie nowelizacj ą  ustawy o lasach (druk 
nr 265), gdzie przewidziane jest dod anie 
pkt 5a, a nie 7 jak w początkowej wersji 
projektu poselskiego dlatego zmieniono 
na pkt 5a 
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15. Art. 	58 
ust. 2 pkt 
8 

Państwowe 
Gospodarstwo 
Leśne 	Lasy 
Państwowe 

Proponuje 	następujące 	brzmienie: 	„8) 
nabywanie przez Skarb Państwa gruntów, 
o których mowa w art .  37a, oraz lasów i 
gruntów do zalesienia w trybie art.  37". 
Uzasadnienie: dopisanie wyrazów „oraz 
lasy i grunty przeznaczone do zalesienia 
nabywane w trybie art.  37" umożliwi 
przeznaczanie środków funduszu leśnego 
na wszystkie przypadki wykupu gruntów 
leśnych do zalesienia, nie tylko w drodze 
pierwokupu lub wykupu. 

Uwaga uwzględniona 

16. Art. 	58 
ust. 3 

Państwowe 
Gospodarstwo 
Leśne 	Lasy 
Państwowe 

Wyrazy 	„w 	lasach 	niepaństwowych" 
proponuję  skre ślić , a w to miejsce wpisać  
wyrazy: 	„w 	lasach 	niestanowiących 
własności 	Skarbu 	Państwa". 
Uzasadnienie: 	wyrażenie 	„lasy 
niepaństwowe" nie jest zdefiniowane w 
ustawie, 	natomiast 	proponowane 
wyrażenie 	nawiązuje 	do 	jednolicie 
używanych w tym przepisie okre śleń . 

Uwaga uwzględniona 

17. Art. 	58 
ust. 3 pkt 
3 

Wojewoda 
Podlaski 

Projekt ustawy ustala brzmienie art.  58 
ust. 3 w sposób następujący: 

„3. Środki funduszu le śnego, o których 
mowa w art.  57 ust.2 przeznacza si ę  na: 
1) zalesianie gruntów niestanowi ących 
własności Skarbu Państwa; 
2) 	realizacj ę 	zadrzewień 	na 	gruntach 
niestanowiących 	własności 	Skarbu 
Państwa; 

Uwaga 
nieuwzględniona 

Taka treść  przepisu funkcjonuje obecnie 
w ustawie, zmiana ma jedynie charakter 
redakcyjny (podział  na punkty) 
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3) inne prace zwi ązane z usuwaniem 
skutków 	klęsk 	i 	prowadzeniem 
gospodarki w lasach niepaństwowych". 

Należałoby rozważyć 	usunięcie 	słowa 
„inne" w art .  58 ust. 3 pkt 3 projektu 
ustawy, aby jednoznacznie doprecyzowa ć  
cel 	przeznaczenia 	środków 	funduszu 
leśnego. 

18. Uwaga 
ogólna 

Krajowa 	Rada 
Sądownictwa 

Projektowane regulacje zak ładają  między 
innymi, 	że 	nadleśniczy, 	właściwy 	ze 
względu na miejsce położenia gruntu, 
będzie uprawniony do 	skorzystania z 
prawa 	pierwokupu 	gruntu, 	którego 
własność  została przeniesiona na rzecz 
określonego 	podmiotu 	na 	mocy 
orzeczenia sądu. Lasy Państwowe (w ich 
imieniu nadleśniczy) będą  uprawnione do 
skorzystania z prawa pierwokupu po 
wydaniu orzeczenia przez sąd, co w 
rzeczywistości będzie ingerowało w treść  
wyroku lub postanowienia sądu. Biorąc 
pod uwagę  okoliczność , że termin na 
skorzystanie z prawa pierwokupu wynosi 
miesiąc od dnia doręczenia nadle śniczemu 
orzeczenia sądu, w praktyce termin ten 
może upływać  po uprawomocnieniu si ę  
orzeczenia. 	Proj ektodawca 	nie 
przewidział  przepisów odrębnych, które 
zapobiegałyby tego rodzaju skutkom, a 

Uwaga uwzględniona Usunięto pkt 4 	w 	art. 	37a ust. 	1 	i 
odpowiednio przeredagowano pozosta łe 
przepisy 
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wiec 	zastosowanie 	znajdą 	regulacje 
przewidziane w Kodeksie postępowania 
cywilnego (dalej „kpc"). Zgodnie z a rt.  
363 § 1 kpc, „orzeczenie sądu staje się  
prawomocne, jeżeli nie przys ługuje co do 
niego środek odwo ławczy lub inny środek 
zaskarżenia'; 	natomiast 	w 	świetle 
dyspozycji art.  365 § 1 kpc „orzeczenie 
prawomocne wiąże nie tylko strony i sgd, 
który je wyda ł, lecz również  inne sądy 
oraz inne organy państwowe i organy 
administracji publicznej, a w wypadkach 
w ustawie przewidzianych tak że 	inne 
osoby". 	Projektowane 	rozwiązanie 
narusza zarówno niezawis łość  
sędziowska, jak i ingeruje w niezale żność  
sądów 	oraz 	konstytucyjną 	zasadę  
trójpodziału władzy. W demokratycznym 
państwie prawnym nie jest dopuszczalne, 
żeby 	moc 	wiążąca 	wyroku 	była 
uzależniona od decyzji innego org anu, w 
szczególno ści 	organu 	spoza 	władzy 
sądowniczej. Naruszone zostanie również  
konstytucyjne prawu do s ądu (art .  45 ust. 
1 Konstytucji), ponieważ  nabywca gruntu 
wskazany w orzeczeniu sądu w wyniku 
skorzystania przez Lasy Państwowe z 
prawa 	pierwokupu 	po 	wydaniu 
orzeczenia, zostanie pozbawiony prawa 
własności 	nabytego 	na 	podstawie 
orzeczenia sadu. Orzeczenie s ądu wydane 
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w jego sprawie utraci jakiekolwiek 
znaczenie prawne. 
Projektodawca nie uwzgl ędnił  również  
faktu, że prawomocne orzeczenie s ądu 
może stanowić  podstawę  wpisu prawa 
własności 	do 	księgi 	wieczystej, 	zaś  
dokonany wpis objęty będzie rękojmia 
wiary 	publicznej 	ksiąg 	wieczystych. 
Projektowane przepisy podważą  ponadto 
zasadę  zaufania obywateli do państwa 
oraz mogą  prowadzić  do destabilizacji 
systemu prawnego. Przyk ładowo należy 
wskazać  na art.  999 § l kpc dotyczący 
egzekucji z nieruchomo ści, 	zgodnie z 
którym „Prawomocne postanowienie o 
przysądzeniu własności przenosi w łasność  
na nabywcę  i jest tytułem do ujawnienia 
na rzecz nabywcy prawa w łasności w 
katastrze nieruchomo ści oraz przez wpis 
w księdze wieczystej lub przez z łożenie 
dokumentu 	do 	zbioru 	dokumentów. . 
Prawomocne 	postanowienie 	o 
przysądzeniu 	własności 	jest 	tytulem 
wykonawczym 	do 	wprowadzenia 
nabywcy w posiadanie nieruchomo ści i 
opróżnienia 	znajdujących 	się 	na 	tej 
nieruchomo ści pomieszczeń  bez potrzeby 
nadania 	mu 	klauzuli 	wykonalpości. 
Przepis art.  791 stosuje się  odpowiednio". 
Nowelizacja w projektowanym kszta łcie 
będzie skutkowała obciążeniem budżetu 
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państwa, bowiem Skarb Państwa będzie 
zobowiązany pokryć  koszty postępowań  
sądowych, 	egzekucyjnych 	lub 
administracyjnych w sytuacji następczego 
skorzystania z prawa pierwokupu przez 
Lasy 	Państwowe. 	Niedopuszczalne 
wydaje się  obciążanie tymi kosztami stron 
lub uczestników postepowań  sądowych. 
Nie można także wykluczyć  roszczeń  
odszkodowawczych 	kierowanych 	do 
Skarbu Państwa przez podmioty, które 
zostaną  pozbawione prawa w łasności 
przyznanego im na mocy orzeczenia s ądu 

20. Uwaga 
ogólna 

Wojewoda 
Śląski 

Jednocześnie proponuję, aby przy okazji 
prac legislacyjnych nad ustaw ą  o lasach 
dokonać  zmiany w art.  29 tejże ustawy. 
Zmiana miałaby polegać  na dopisaniu 
punktu 11 w brzmieniu: 
Art.29 	ust.3 	pkt 	11 	— 	strażników 
Państwowej 	Straży 	Łowieckiej 	oraz 
Państwowej Straży Rybackiej. 
Do 	chwili 	obecnej 	obie te formacje 
podlegające Wojewodzie nie posiadaj ą  
wyraźnych uprawnień 	do 	wjazdu na 
tereny le śne, co jest z pewno ścią  pewnym 
niedopatrzeniem ustawodawcy. Zapisanie 
tego 	uprawnienia 	w 	proponowanym 
brzmieniu w ustawie o lasach usunie 
wszelkie wątpliwości w tym zakresie i 
niewątpliwie usprawni działania obu tych 
służb. 

Uwaga 
nieuwzględniona. 

Uwaga 	wykracza 	poza 	zakres 
przedmiotowej nowelizacji i nie może 
zostać  rozpatrzona z uwagi na pilno ść  
projektu. 
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21. Uwaga 
ogólna 

Komisja 
Wspólna Rządu 
i 	Samorządu 
Terytorialnego 
(Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 
Lubelskiego 	w 
Lublinie 	za 
pośrednictwem 
Biura Związku 
Województw 
RP)  

Wątpliwości budzi fakt ingerencji Skarbu 
Państwa w sprzeda ż  prywatnych gruntów 
leśnych, wydłużenie procesu sprzedaży i 
kupna gruntów oraz marnotrawienia czasu 
potencjalnych nabywców. 
Uzasadnienie: Nowe regulacje prawne 
wydłużą  znacząco czas transakcji kupna- 
sprzedaży, 	mogą 	też 	zniechęcić  
potencjalnych 	nabywców 	do 
podejmowania procesów inwestycyjnych. 

Uwaga 
nieuwzględniona 	- 

Możliwość  kwestionowania ceny nabycia 
lasów lub gruntów przeznaczonych do 
zalesienia będzie miała miejsce wyłącznie 
wtedy, gdy będzie ona rażąco odbiegała 
od ceny rynkowej, a ewentualnego jej 
zmniejszenia 	będzie 	dokonywał 	sąd 
stosuj ąc mechanizmy przewidziane przez 
ustawę  o gospodarce nieruchomo ściami. 
Wprowadzone 	ograniczenia 	mają  
możliwie niewielki zakres i nie naruszaj ą  
istoty prawa własności, 	a ewentualne 
przedłużenie czasu sprzeda ży gruntów 
będzie 	związane 	wyłącznie 	z 
oczekiwaniem przez jeden miesi ąc na 
wykonanie przez nadle śniczego prawa 
pierwokupu lub prawa wykupu. 

Brak 	takiego 	uregulowania 	mógłby 
powodować  w umowach przedwstępnych 
przenoszących 	własność 	sztuczne 
zawyżanie cen nieruchomo ści w celu 
wyeliminowania 	uprawnionych 	do 
pierwokupu. 

Należy 	także 	podkreślić , 	że . ustawa 
wprowadza jedynie uprawnienie, a nie 
obowiązek do nabywania przez Skarb 
Państwa określonych nieruchomo ści, z 
którego może on skorzystać  pod pewnymi 
warunkami 	(będzie 	to 	uzasadnione 
potrzebami gospodarki le śnej, nie narusza 
interesu Skarbu Państwa, może się  odbyć  
za 	zgodą 	Dyrektora 	Generalnego). 
Możliwość 	takiego 	nabycia 	dotyczyć  
będzie zatem szczególnie uzasadnionych 
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przypadków. 

22. Uwaga 
ogólna  

Grzegorz 
Wasilewski 
(grzegorz_wasil 
ewski@lzd.sgg 
w.p1) 

Pragnę  zwrócić  uwagę  na istotną  lukę  
prawną  z powodu której 	może być_ 

. niemożliwym 	prowadzenie 	legalnie 
gospodarki leśnej na terenie nale żących 
do uczelni państwowych. Sporządzenie 
dla 	wspomnianych 	jednostek 
Uproszczonego 	PUL 	nie 	rozwiązuje 
problemu z uwagi na szczegóły dotyczące 
prac doświadczalnych jak i prowadzenia 
gospodarki le śnej. Znaczenie tych lasów z 
uwagi na ragę  ' kształcenia kadr leśnych 
jest niebagatelne. W treści ustawy maj ącej 
z założenia obejmować  wszystkie lasy w 
Polsce w których gospodaruje si ę  w 
ramach PUL nie wymieniono Le śnych 
Zakładów 	Doświadczalnych 	jako 
podmiotów 	zarządzających 	lasami 
należącymi 	do 	Rzeczypospolitej. 	W 
związku z tym, że w ustawie brak jest 
bezpośredniej 	delegacji 	w 	kierunku 
Ministra Środowiska do podpisania planu 
urządzania 	lasu, 	poprzedni 	minister 
ODMÓWIŁ 	podpisania 	takich 
dokumentów 	dla 	LZD 	uczelni 
poznańskiej, tłumacząc, że lasy te NIE Sit 
de facto lasami Skarbu Państwa i nie jest 
do tego 	zobligowany. 	Jest to o tyle 

Uwaga 
nieuwzględniona. 

Uwaga 	wykracza 	poza 	zakres. 
przedmiotowej nowelizacji i nie może 
zostać  rozpatrzona z uwagi na pilność  
projektu. 
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dziwne, 	że 	LZD-y 	są 	własnością  
państwowych uczelni wyższych Ustawa o 
uczelniach 	wyższych 	z 	2005 	roku 
pozwoliła'uwłasżczyć  się  tym uczelniom 
na zarządzanych przez nie gruntach SP i 
tak się  'też  stało. Nie zmienia to jednak 
faktu, że uczelnie nadal są  państwowe. Od 
2008 roku podejmowane s ą, próby zmiany 
tego 	stanu 	rzeczy: 	L'Gll-y, 	jednostki 
pomocnicze 	uczelni 	są  
SAMOFINANSUJĄCE 	SIF. 	Zmiany 
mają  charakter porządkujący stan BEZ 
ujemnych skutków dla budżetu i LP. 

Użyte skróty oznaczaj ą : 
LP — Lasy Państwowe 
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