
TABELA UWAG Z UZGODNIEŃ  MIFDZYRESORTOWYCH 

dot. projektu ustawy o zmianie ustawy o lasach 

Lp Dotyczy Uwagę  zgłosił  Treść  uwagi Stanowisko MŚ  Uzasadnienie 

1. Uwaga 
ogólna 

Rządowe 
Centrum 
Legislacji 

Ponadto Rządowe Centrum Legislacji zauważa, że 
na kolejnym etapie prac nad projektem ustawy, 
zgodnie z § 51 ust. 1 Regulaminu pracy Rady 
Ministrów, należy dołączyć  raport  z konsultacji, 
który powinien zawierać  m.in. informacj ę  
dotyczącą  wskazania podmiotów, które zgłosiły 
zainteresowanie pracami nad projektem w trybie 
przepisów o działalności lobbingowej w procesie 
stanowienia prawa, wraz ze wskazaniem kolejno ści 
dokonania zgłoszeń, albo informację  o ich braku. 

Uwaga 
uwzględniona 

Raport 	z 	konsultacji 	zostanie 
dołączony. 

2. Uwaga 
ogólna 

Rządowe 
Centrum 
Legislacji 

Projekt ustawy wymaga dopracow ania pod 
względem legislacyjnym i redakcyjnym, w tym 
w celu wyeliminowania ewentualnych wątpliwości 
interpretacyjnych, np. w projektowanym art.  37 ust. 
2 pkt 3 jest mowa o „regulacji przebiegu gr anicy 
polno-leśnej", natomiast w obowiązuj ącym art.  38 
ust. 1 pkt 2 nowelizowanej ustawy jest mowa 
o „regulacji granicy polno-leśnej", w 
projektowanym art.  37 ust. 4 pkt 5 okre śla się , że 
wniosek zawiera „części składowe z 
przynależnościami", natomiast w a rt.  37e ust. 4 pkt 

Uwaga 
uwzględniona 
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6 określa się , że wniosek zawiera „informacj ę  o 
częściach składowych". Przy tym należy 
zauważyć , że przynależność  odnosi się  do rzeczy 
głównej, a nie do jej części składowych, w związku 
z czym należy rozważyć  zastąpienie 
sformułowania „części składowe 
z przynależnościami", sformułowaniem „części 
składowe oraz przynależności". 

3. Uwaga 
ogólna 

Rządowe 
Centrum 
Legislacji 

Omawiany projekt ustawy w dodawanym art .  37a 
ust. 5 przewiduje, że w przypadku gdy prawo 
pierwokupu gruntów leśnych z mocy prawa 
przysluguje kilku podmiotom, pierwszeństwo w 

Uwaga 
uwzględniona 

W art.  37a w ust. 4 dodano nowy 
wyjątek — pkt 3. 

realizacji tego prawa przysluguje Lasom 
Państwowym. W związku z powyższym Rządowe 
Centrum Legislacji zauwa ża, że obecnie w Sejmie 
RP toczą  się  prace nad projektem ustawy o 
wstrzymaniu sprzedaży nieruchomo ści Zasobu 
Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie 
niektórych ustaw (druk nr 293). W projekcie tym 
dokonuje się  m.in. nowelizacji ustawy z dnia 11 
kwietnia 2003 r. o ksztaltowaniu ustroju rolnego. 
Ustawa o ksztaltowaniu ustroju rolnego zawiera 
m.in. przepisy dotyczące prawa pierwokupu 
nieruchomo ści rolnych. Jednocze śnie 
w nowelizacji tej ustawy (druk nr 293) przewiduje 
się  w projektowanym art .  4a, że przepisy ustawy 
stosuje się  odpowiednio do nabycia gospodarstwa 
rolnego (...), za które, zgodnie z definicj ą  legalna 
zawartą  w tym projekcie, uważa się  m.in. grunty 
rolne wraz z gruntami le śnymi, jeżeli stanowią  lub  
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mogą  stanowić  zorganizowana ca łość  gospodarcza2 
w którym powierzchnia nieruchomo ści rolnej jest 

nie mniejsza niż  lha. W związku z powyższym, 

ustawa o kszta łtowaniu ustroju rolnego będzie 

miała także zastosowanie do nieruchomo ści 

leśnych wchodzących w skład gospodarstwa 
rolnego. Dlatego też  w projektowanej ustawie 
powinny zostać  zawarte przepisy, które przes ądzą, 
czy projektowana regulacja ma mie ć  zastosowanie 

do gruntów leśnych wchodzących w skład 
gospodarstwa rolnego. Brak takiej regulacji 
powoduje m.in. wątpliwości, czy zastosow anie 

pierwszeństwa przez Lasy Państwowe, zgodnie z 

art.  37a ust. 5 projektu, w przypadku gdy prawo 
pierwokupu nieruchomości leśnej będzie 
przysługiwało ex lege Agencji Nieruchomości 
Rolnych oraz Lasom Państwowym, 
a nieruchomość  leśna będzie wchodzić  w skład 
gospodarstwa rolnego spowoduje konieczno ść  
dokonywania podziału tych gospodarstw rolnych, a 
jeżeli tak, to jaki podmiot będzie ponosił  koszty 
przeprowadzenia tego podzia łu. Ponadto w 
uzasadnieniu do projektu ustawy o zmianie ustawy 
o lasach należy wyjaśnić  do jakich gruntów 
leśnych będą  miały zastosowanie projektowane 
przepisy ustawy o lasach oraz wskazać  jaki procent 
z określonych w uzasadnieniu do projektu na str .  1 
niepaństwowych gruntów le śnych (2 mln ha), w 
istocie wchodzi w sk ład istniejących gospodarstw 
rolnych. 
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4. Uwaga 
ogólna 

Rządowe 
Centrum 
Legislacji 

W 	projektowanej 	ustawie 	nie 	przewidziano 
przepisów 	przej ściowych. 	Przyjęcie 	takiego 
rozwiązania oznacza, 	że w przypadku 	spraw 
wszczętych 	i 	niezakończonych 	przed 	dniem 
wej ścia w życie omawianej ustawy dotyczących 
nieruchomości leśnych będą  miały zastosowanie 
nowe 	przepisy 	wprowadzane 	omawianą  
nowelizacj ą . 	Przyjęte 	rozwiązanie 	budzi 
zastrzeżenia, bowiem może zostać  uznane za 
rozwiązanie, które narusza wywodzon ą  z art .  2 

Uwaga 
uwzględniona 

Dodano art .  2-3. 

Konstytucji 	zasadę 	zaufania 	do 	państwa 
i stanowionego przez nie prawa. Projektowane 
zmiany nie powinny pogarszać  sytuacji prawnej 
osób, którym te uprawnienia powstałe przed dniem 
wej ścia w życie omawianej ustawy przys ługują . 
Dlatego 	też 	w 	ocenie 	Rządowego 	Centrum 
Legislacji, projektowana ustawa powinna zosta ć  
uzupełniona o przepisy przej ściowe, dotyczące w 
szczególno ści spraw: 

1) 	istniejących i jeszcze niewykonanych 
zobowiązań  dotyczących przeniesienia 
własności nieruchomo ści (lasu, gruntu 
przeznaczonego 	do 	zalesienia 	lub 
innych nieruchomo ści, o których mowa 
w art.  37 ust. 	1 ustawy z dnia 28 
września 	1991 	r. 	o 	lasach) 	oraz 
wykonywania 	prawa 	pierwokupu 
powstałego przed dniem wej ścia w 
życie projektowanej ustawy; 

2) nierozpatrzonych wniosków w sprawie 
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wyrażenia 	zgody 	przez 	Dyrektora 
Generalnego Lasów Państwowych na 
nabycie na rzecz Skarbu Pa ństwa, przez 
kierownika 	jednostki 	organizacyjnej 
Lasów 	Państwowych, 	lasu, 	gruntu 
przeznaczonego do zalesienia, lub innej 
nieruchomości, o których mowa w art .  
37 ust. 1 ww. ustawy złożonych w 
oparciu 	o 	przepisy 	rozporządzenia 

wydanego na podstawie art. 37 ust. 2 
ww. ustawy, które w dniu wej ścia 
w życie 	projektowanej 	nowelizacji 
ustawy utraci moc obowiązującą . 

5. Art .  37 ust. 2 
pkt 2 

Minister 
Finansów 

W ocenie Ministra Finansów projekt ustawy 
wymaga w pkt 1 (projektowany a rt .  37 ust. 2 pkt 2) 
— doprecyzowania przes łanki „zniesienia 
współwłasności". 

Uwaga 
nieuwzględniona. 

Takie rozwiązanie funkcjonuje 
obecnie w rozporz ądzeniu MŚ  
wydanym na podstawie art .  37 
ust. 2 ustawy o lasach 

6. Art.  37a ust. 
1 pkt 4 

Minister 
Rolnictwa 	i 
Rozwoju Wsi 

Z regulacji tej nale ży wyłączyć  grunty, które w 
planach 	zagospodarowania 	przestrzennego 	są  
przeznaczone na cele inne niż  leśne —nie jest 
zasadne, aby Lasy Państwowe nabywały w trybie 
pierwokupu 	grunty 	położone 	np. 	w 	strefach 
ekonomicznych, 	na 	terenach 	inwestycyjnych, 
użyteczno ści publicznej albo rekreacyjnych oraz 
aby prawo pierwokupu miało dotyczyć  również  
gruntów rolnych. 

Uwaga 
uwzględniona 

Usunięto pkt 4 

7. Art.  37a ust. 
2 

Rządowe 
Centrum 
Legislacji 

Projektowany przepis art .  37a ust. 2 wprowadza do 
ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach 
instytucje tzw. wykupu, daj ącą  Lasom 

Uwaga nieaktualna 
w 	związku 	z 
usunięciem 	z 	art .  
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Państwowym reprezentuj ącym Skarb Państwa 
możliwość  złożenia o świadczenia o nabyciu 
gruntu, o którym mowa w ust. 1, tego przepisu. 
Wyjaśnienia wymaga dlaczego w przepisie tym nie 
ujęto przypadku, w którym nabycie gruntu, o 
którym mowa w ust. 1 art.  37a, następuje w wyniku 
zawarcia umowy przez syndyka w toku 
postępowania upadłościowego albo przez zarz ądcę  
w toku postępowania sanacyjnego uregulowanego 
w ustawie z dnia 15 maja 2015 r. — Prawo 
restrukturyzacyjne. Należy zauważyć , że w ramach 
ww. postępowań  możliwe jest zbycie także 
nieruchomo ści leśnej. 
Ponadto w ocenie Rządowego Centrum Legislacji 
projektowany art.  37a ust. 2 pkt 3 jest 
nieprecyzyjny, ponieważ  w zaproponowanym 
brzmieniu nie jest jasne, o jakie postępowanie 
egzekucyjne w nim chodzi, tj. czy o s ądowe 
postępowanie egzekucyjne, czy te ż  postępowanie 
egzekucyjne w administracji, czy o oba rodzaje 
tych postępowań . Konsekwencj ą  przyjęcia ww. 
uwagi będzie konieczność  dokonania 
odpowiednich poprawek w art .  37a ust. 3. 

37a ust. 2 - pkt 4. 

8. Art .  37a ust. 
3 	oraz 	art .  
37d ust. 3 

Minister 
Finansów 

Minister Finansów zwraca uwag ę  na ryzyka 
płynące z pewnej niekonsekwencji przy 
konstruowaniu przepisów materialnych i przepisów 
proceduralnych. I tak np. wydaje się , że w 
projektowanym a rt.  37a ust. 3 podmiotem 
uprawnionym do okre ślania równowarto ści 
pieniężnej nie powinien by ć  nadleśniczy, a Lasy 

Uwaga 	częściowo 
uwzględniona, 
częściowo 
nieaktualna 	ze 
względu na zmianę  
brzmienia 	tego 
przepisu w związku 

Dostosowano do nomenklatury z 
ustawy 	o 	gospodarce 
nieruchomościami w związku z 
uwagą  MIiB 
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Państwowe, którym zgodnie z ust. 2 tegoż  artykułu 
przysługuje prawo pierwokupu. Jest to o tyle 
istotne, iż  przepisy ust. 3 nakładają  na 
nadleśniczego obowiązki wymagaj ące posiadania 
uprawnień  w zakresie szacowania warto ści 
nieruchomo ści. Podobne zastrze żenia dotyczą  
projektowanego art .  37d ust. 3 oraz 
art.  37g ust. 1. 
Dodatkowo proponowane brzmienie a rt .  37d ust. 3 
wskazuje, iż  oświadczenie notariuszowi sk ładają  
Lasy Państwowe (zdanie pierwsze), natomiast na 
nadleśniczym ciąży wyłącznie 
obowiązek jego doręczenia sądowi, organowi 
administracji albo organowi egzekucyjnemu 
(zdanie drugie). 

z uwagą  MIiB. 

9. Art .  37a ust. 
3 	i art . 	37g 
ust. 2 

Minister 
Infrastruktury i 
Budownictwa 

Należy zauważyć , iż  stosowanie do art. 7 ustawy 
z 	dnia 	21 	sierpnia 	1997 	r. 	o 	gospodarce 
nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774, z 
późn. zm.) jeżeli istnieje potrzeba okre ślenia 
wartości nieruchomo ści, 	wartość  tę 	określają  
rzeczoznawcy 	majątkowi. 	Sformułowanie 
„określanie 	warto ści 	nieruchomo ści" 	zostało 
zdefiniowane 	w 	art . 	4 	pkt 	6a 	ustawy 	o 
gospodarce 	nieruchomo ściami 	oraz 	jest 
stosowane konsekwentnie w tej ustawie, jak 
również 	w 	innych 	przepisach 	z 	zakresu 
gospodarowania nieruchomo ściami, jako nazwa 
czynności 	zastrzeżonych 	dla 	rzeczoznawców 
majątkowych. 

Brzmienie art .  1 pkt 	2 projektu odbiega zatem 

Uwaga 
uwzględniona 
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od 	nomenklatury 	stosowanej 	w 	ustawie 	o 
gospodarce 	nieruchomo ściami, 	poprzez 
zastosowanie sformu łowań  „ustalania warto ści 
nieruchomości" 	oraz 	„ustala 	cenę 	przy 
zastosowaniu 	sposobów 	jej 	ustalania 
przewidzianych w ustawie...", a ponadto zdaje 
się  pośrednio sugerować , iż  nadle śniczy może 
wykonywać 	czynno ści 	zastrzeżone 	dla 
rzeczoznawców 	majątkowych 	(„nadleśniczy 
określa [warto ść]"). Pomimo, iż  redakcja ww. 
propozycji jest zbie żna z brzmieniem art .  4 ust. 2 
ustawy 	z 	dnia 	11 	kwietnia 	2003 	r. 	o 
kształtowaniu 	ustroju 	rolnego 	(Dz. 	U. 
z 2012 r. poz. 803, z pó źn. zm.), na co wskazuje 
projektodawca 	w 	uzasadnieniu 	do 	projektu, 
wydaje się , iż  w trosce o jednolite nazewnictwo 
w obszarze gospodarowania nieruchomo ściami 
niezbędne 	jest 	dostosowanie 	nomenklatury 
wykorzystanej w projekcie do tej stosowanej w 
ustawie o gospodarce nieruchomo ściami. 

W 	związku 	z 	powyższym, 	proponuj ę  
projektowanym art .  37a ust. 3 i art. 37g ust. 2 
ustawy o lasach nadać  następujące brzmienie: 

„Art. 	37a 	3. 	Jeżeli 	równowarto ść  
pieniężna, o której mowa w art .  2, nie 
wynika 	z 	treści 	czynności 	prawnej, 
orzeczenia 	sądu, 	organu 	administracji 
publicznej 	albo 	organu 	egzekucyjnego 
wydanego 	na 	podstawie 	przepisów 	o 
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postępowaniu egzekucyjnym, nadle śniczy 
ustala 	ją 	w 	oparciu 	o 	warto ść  
nieruchomości 	określoną 	zgodnie 	z 
przepisami 	o 	gospodarce 
nieruchomo ściami." 

„Art. 37g. 2. Sąd ustala cenę  w oparciu o 
wartość  nieruchomo ści określoną  zgodnie 
z 	przepisami 	o 	gospodarce 
nieruchomo ściami." 

10. Art.  37a ust. 
5 i 6 

Minister 
Rolnictwa 	i 
Rozwoju Wsi 

W przepisach tych należy wyraźnie wskazać , że 
prawo pierwokupu nie będzie przysługiwać  Lasom 
państwowym w przypadku sprzeda ży 
gospodarstwa rolnego, w skład którego wchodzą  
grunty leśne. 

Zgodnie z definicj ą  gospodarstwa rolnego w jego 
skład mogą  wchodzić  również  grunty le śne, a także 
grunty objęte zakresem projektow anego art .  37a 
ust. 1 pkt 4, tj. grunty o zwartej powierzchni, co 
najmniej 0,10 ha, pokrytego ro ślinnością  leśną  
(uprawami leśnymi) — drzewami i krzewami oraz 
runem leśnym i zaliczonego w ewidencji gruntów 
i budynków do grupy gruntów rolnych. Natomiast 
stosownie do art .  4a ustawy o kszta łtowaniu ustroju 
rolnego do gospodarstw rolnych prawo 
pierwokupu przysługuje m.in. Agencji 
Nieruchomości Rolnych. Tym samym pomiędzy 
dodawanym art .  37a ust. 5 w projekcie ustawy o 
zmianie ustawy o lasach oraz art .  4a ustawy o 

Uwaga 
uwzględniona 

Dodano w ust. 4 — pkt 3 
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kszta łtowaniu ustroju rolnego będzie zachodziła 
kolizja, w przypadku sprzedaży gospodarstwa 
rolnego, w skład którego wchodzą  grunty leśne, co 
w praktyce będzie powodować  wątpliwości, w 
zakresie prawid łowego stosowania tych przepisów, 
w szczególno ści określenia podmiotu w łaściwego 
do skorzystania z prawa pierwokupu i zakresu 
stosowania tego uprawnienia — przyk ładowo czy co 
do gruntu leśnego prawo to będzie przys ługiwało 
Lasom Państwowym a w pozosta łym zakresie 
Agencji Nieruchomo ści Rolnych. 

11. Art.  37b Minister 
Sprawiedliwo ś  
ci 

Wątpliwości budzi projektowany art.  37b ustawy, 
który stanowi, że o tre ści umowy sprzedaży lub 
umowy, o której mowa w art .  37a ust. 2 pkt 1 
ustawy, 	notariusz 	zawiadamia 	leśniczego, 
właściwego ze wzgl ędu na miejsce położenia 
gruntu. Zgodnie z projektowanym ust. 2 a rt .  37b, w 
przypadku, o którym mowa w a rt .  37a ust. 2 pkt 2 
i 	3, 	zawiadomienia 	dokonuje 	odpowiednio 
nabywca, sąd, organ  administracji publicznej albo 
organ  egzekucyjny. W art .  37d ust. 1 zdanie 
pierwsze projektowanej ustawy wskazano, że Lasy 
Państwowe wykonuj ą  prawo pierwokupu oraz 
uprawnienie, o którym mowa w art .  37a ust. 2 pkt 
1 i 2, poprzez z łożenie o świadczenia w formie 
aktu notarialnego u notariusza, o którym mowa w 
art .  37b, z zastrzeżeniem ust 3. Projektowane 
przepisy 
art .  37b i 37d są  zatem niespójne. W art . 37d ust. 
1 projektowanej ustawy odniesiono si ę  bowiem do 

Uwaga 
uwzględniona 

Wskazane 	przepisy 	zostały 
przeredagowane. 
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notariusza, 	o 	którym 	mowa 	w 	art. 	37b, 
dokonującego, 	w 	myśl 	art. 	37b 	ustawy, 
zawiadomienia 	tylko 	w 	przypadku 	umowy 
sprzedaży i umowy, o której mowa w a rt .  37a ust. 
2 pkt 1. Z projektowanych przepisów nie wynika, 
jakiemu notariuszowi Lasy Państwowe maj ą  złożyć  
oświadczenie w przypadku, o którym mowa w a rt.  
37a ust. 2 pkt 2, tj. w razie nabycia gruntu w 
wyniku jednostronnej czynno ści prawnej, co do 
której 	w 	art. 	37b 	ust. 	2 	wskazano, 	ze 
zawiadomienia dokonuje nabywca, a nie notariusz. 
Ponadto zgodnie z projektowanym a rt .  37c, prawo 
pierwokupu oraz uprawnienie, o którym mowa w 
art .  37a ust. 2 ustawy, może być  wykonywane w 
terminie 	miesiąca 	od 	dnia 	otrzymania 	przez 
nadleśniczego zawiadomienia o tre ści umowy. 
Przepis ten stanowi o realizacji prawa pierwokupu 
oraz uprawnienia okre ślonego w art .  37a ust. 2. W 
art .  37a ust. 2 tylko pkt 1 dotyczy umów, pozosta łe 
zaś  punkty (2 i 3) dotyczą  nabycia w drodze 
jednostronnej czynności prawnej oraz orzeczenia 
sądu, organu administracji publicznej albo org anu 
egzekucyjnego wydanego na podstawie przepisów 
o postępowaniu egzekucyjnym. W projektowanym 
art .  37d ust. 2 ustawy proponuje si ę, aby notariusz 
doręczał 	oświadczenie 	o 	wykonaniu 	prawa 
pierwokupu lub uprawnienia okre ślonego w art .  
37a ust. 	2 ustawy „sprzedawcy" 	albo 	stronie 
dokonującej przeniesienia w łasności, o którym 
mowa w art .  37a ust. 2 ustawy. Jednocze śnie w art .  
37d ust. 3 projektu ustawy wskazano, że w 
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przypadku, o którym mowa w art .  37a ust. 2 pkt 3, 
nadleśniczy doręcza oświadczenie odpowiednio 
sądowi, organowi 	administracji albo organowi 
egzekucyjnemu. Kto i komu doręcza więc o 
świadczenie w przypadku, o którym mowa w a rt .  
37a ust. 2 pkt 2 ustawy (jednostronna czynno ść  
prawna 	nie 	jest 	przecież 	przeniesieniem 
własności)? 

12. Art.  37e ust. 
2 

Minister 
Finansów 

W ocenie Ministra Finansów projekt ustawy 
wymaga rozważenia czy w projektowanym art.  37e 
ust. 2 nie byłoby właściwe dookreślenie poj ęcia 
„rzeczoznawca maj ątkowy" poprzez odesłanie do 
odpowiednich przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomo ściami. 

Uwaga 
nieuwzględniona 

Wydaje się, iż  wystarczaj ącym 
w tym zakresie jest a rt.  7 i 240 
ust. 	2 	ustawy 	o 	gospodarce 
nieruchomościami, 	które 
stanowią : 

Art. 7. Jeżeli 	istnieje 	potrzeba 
określenia 	 warto ści 
nieruchomości, 	wartość 	tę  
określają 	rzeczoznawcy 
majątkowi, o których mowa w 
przepisach rozdzia łu 1 działu V. 

Art. 	240 	ust. 	2. Ilekroć 	w 
przepisach odrębnych ustaw jest 
mowa 	o 	czynnościach 
wykonywanych przez bieg łych 
lub 	inne 	osoby 	posiadaj ące 
uprawnienia 	do 	szacowania 
nieruchomości, należy przez to 
rozumieć , że czynno ści te mogą  
wykonywać 	wyłącznie 
rzeczoznawcy 	majątkowi, 	o 
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których 	mowa 	w 	niniejszej 
ustawie 

13. Art .  37e ust. 
4 pkt 2 

Minister 
Finansów 

.W ocenie Ministra Finansów w łaściwe byłoby 
uzupełnienie projektowanej regulacji o przepisy 
zapewniaj ące należytą  przejrzystość  działań  
związanych z nabywaniem przez LP lasów, 
gruntów przeznaczonych do zalesienia i innych 
gruntów i nieruchomo ści. Cel ten móg łby być  
osiągnięty poprzez nadanie następującego 
brzmienia projektowanemu art.  37e ust. 4 pkt 2: 
„2) opis stanu prawnego gruntu, w tym jego zmian 

właścicielskich w okresie pięciu lat 
poprzedzających złożenie wniosku;". 

Uwaga 
nieuwzględniona 

Nadleśniczy nie będzie w stanie 
uzyskać  takich informacji. 

14. Art. 37h Minister 
Sprawiedliwo ś  
ci 

Zgodnie 	z 	projektowanym 	art. 	37h 	ustawy, 

czynność  prawna niezgodna z art.  37a- 37d, w 

szczególności 	bez 	dokonania 	zawiadomienia 

nadleśniczego właściwego ze względu na miejsce 

położenia 	gruntu, 	jest 	nieważna. 	Nie 	budzi 
wątpliwości sama regulacja 
przewiduj ąca sankcj ę  nieważności w przypadku 
dokonania czynno ści prawnej bez zawiadomienia 
nadleśniczego właściwego ze wzgl ędu na miejsce 
po łożenia gruntu. 	Wątpliwości budzi jednak 
dokonanie czynności prawnej „niezgodnie z art .  

37a 	— 	37 	di 	przewidziana 	za 	to 	sankcja 
nieważności np. w przypadku złożenia przez Lasy 
Państwowe oświadczenia u innego notariusza, przy 
braku 	spełnienia 	przesłanek 	określonych 	w 
projektowanym art .  37d ust. 1 zd. 2 (w przypadku 
gdyby 	złożenie 	oświadczenia 	u 	właściwego 

Uwaga 
uwzględniona 

Wskazane 	przepisy 	zostały 
przeredagowane. 
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notariusza by ło niemożliwe lub napotkało poważne 
trudno ści, 	może 	być 	ono 	złożone 	u 	innego 
notariusza). 	Wydaje 	się , 	że 	przedmiotowe 
uregulowanie jest zbyt ogólne. 
W tym miejscu należy jednocześnie wskazać , że 
użyte w art .  37d ust. 1 zd. 2 sformu łowanie 
„w przypadku gdyby z łożenie o świadczenia u tego 
notariusza by ło niemożliwe lub napotkało 
poważne trudno ści, może być  ono złożone u innego 
notariusza" może budzić  wątpliwości 
interpretacyjne, np. czy poważną  trudnością  jest 
choroba notariusza? 

15. Art .  58 Rządowe 
Centrum 
Legislacji 

Rządowe Centrum Legislacji uprzejmie zauważa, 
że w dniu 11 marca 2016 r. Sejm RP uchwalił  
ustawę  o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy o 
ochronie przyrody (druk 265), która nast ępnie, 
zgodnie z art .  52 Regulaminu Sejmu RP, została 
przekazana do Senatu. Ustawa ta wprowadza 
zmiany m.in. w art .  58 ust. 3 ustawy z dnia 28 
września 1991 r. o lasach. Należy podnieść , że 
opiniowany projekt ustawy o zmianie ustawy o 
lasach również  wprowadza zmiany w art.  58 ust. 2 
i 3 tej ustawy. W związku z powyższym na 
dalszym etapie prac nad projektem ustawy nale ży 
mieć  na uwadze zmiany a rt.  58 ww. ustawy, jakie 
zostały wprowadzone nowelizacj ą  z dnia 11 marca 
2016 r. 

Uwaga 
uwzględniona 

W projekcie ustawy w związku z 
ustawą  uchwaloną  przez Sejm 
RP w dniu 11 marca 2016 r. 
zastąpiono w art.  58 ust. 3 pkt 4 
wyrazy „ na cele okre ślone w 
ust. 2 pkt 2,3,6 i 7" wyrazami 
„na cele okre ślone w ust. 2 pkt 
2,3, 5a i 6". 
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16. Art.  58 ust. 2 Minister 
Finansów 

W ocenie Ministra Finansów 	projekt ustawy 
wymaga w pkt 3 — zmiany oznaczenia dodawanego 
punktu z „pkt 8" na „pkt 7". 

Uwaga 
uwzględniona 

17. uzasadnienie Rządowe 
Centrum 

Uzasadnienie do projektu wymaga uzupe łnienia o 
informacj ę  co do zgodności projektu z prawem 

Uwaga 
uwzględniona 

Legislacji Unii Europejskiej. 

18. uzasadnienie Rządowe 
Centrum 
Legislacji 

Omawiany 	projekt 	ustawy 	wprowadza 
ograniczenia 	prawa 	własności 	w 	zakresie 
wpisanego w nie uprawnienia do dysponowania 
rzeczą. W projektowanym art.  37a ust. 	1 	i 2 
wprowadza się  do ustawy z dnia 28 wrze śnia 1991 
r. o lasach instytucje prawa pierwokupu i prawa 
tzw. wykupu, które b ędą  przysługiwać  Skarbowi 

Uwaga 
uwzględniona 

Rozszerzono uzasadnienie. 

Państwa 	reprezentowanemu 	przez 	Państwowe 
Gospodarstwo Le śne Lasy Państwowe w stosunku 
do gruntów: oznaczonych w ewidencji gruntów 
i budynków 	jako 	lasy, 	przeznaczonych 	do 
zalesienia, 	objętych 	uproszczonym 	planem 
urządzenia lasu lub decyzj ą  określającą  zadania z 
zakresu gospodarki le śnej, o której mowa w a rt.  19 
ust. 	3 	tej 	ustawy, 	oraz 	gruntów 	o zwartej 
powierzchni 	co 	najmniej 	0,10 	ha 	pokrytych 
roślinnością 	leśną 	i 	zaliczonych 	w ewidencji 
gruntów i budynków do grupy gruntów rolnych, 
które zbiorczo mo żna okre ślić  jako nieruchomo ści 
leśne. Należy przy tym zauważyć , że sam fakt 
wprowadzenia 	ograniczeń 	w 	możliwości 
swobodnego dysponowania nieruchomo ścią  leśną  
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nie oznacza automatycznej niezgodno ści takich 
regulacji z Konstytucj ą . 

Biorąc pod uwagę  powyższe, w ocenie Rządowego 
Centrum 	Legislacji, 	uzasadnienie 	do 	projektu 
należałoby 	uzupełnić 	o 	wyjaśnienie, 	czy 
wprowadzane 	ograniczenia 	są 	uzasadnione 
racjonalną  potrzebą  ingerencji w danym stanie 
prawnym i faktycznym 	i 	służą  bezpo średnio 
realizacji 	konstytucyjnie 	uzasadnionego 	celu. 
Należy 	zauważyć , 	że 	obecnie 	projektowane 
uzasadnienie 	jest 	w 	tym 	zakresie 	bardzo 
lakoniczne. 

Ponadto uzasadnienie powinno wyja śniać , zgodnie 
z art. 31 ust. 3 Konstytucji, dlaczego wprowadzane 
ograniczenia są  niezbędne w demokratycznym 
państwie prawa dla ochrony bezpiecze ństwa lub 
porządku 	publicznego, 	ochrony 	środowiska, 
ochrony 	zdrowia 	i moralno ści 	publicznej 	albo 
ochrony praw i wolno ści, której to ochrony nie da 
się  osiągnąć  bez wprowadzenia ograniczeń  praw i 
wolności (por. wyrok Trybunału Konstytucyjnego 
z dnia 25 lipca 2013 r. sygn. akt P 56/11). 

Jednocześnie uzasadnienie powinno wyja śniać , czy 
wprowadzone 	ograniczenia 	są 	potrzebne, 
niezbędne 	i 	proporcjonalne, 	bowiem 	zgodnie 
z wynikaj ącą  z art.  31 ust. 3 Konstytucji zasadą  
proporcjonalno ści, 	istnieje 	nakaz 	zachowania 
odpowiedniej 	proporcji 	między 	ograniczeniami 
konstytucyjnie chronionych praw i wolno ści, a 
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ochroną  tych praw. Ponadto ograniczenia te nie 
mogą  naruszać 	istoty 	wolności 	i praw. 	W 
uzasadnieniu powinny się  znaleźć  także informacje 
wskazuj ące, czy projektowane rozwiązania będą  
przydatne i niezb ędne dla ochrony takich warto ści 
konstytucyjnych 	jak 	zrównoważony 	rozwój, 
bezpieczeństwo ekologiczne i ochrona środowiska, 
a 	jednocześnie 	czy 	nie 	stanowi 	nadmiernej 
ingerencji w prawo własności. 

Biorąc 	powyższe 	pod 	uwagę 	dopiero 	po 
uzupełnieniu 	projektowanego 	uzasadnienia, 
możliwa będzie 	pełna 	ocena konstytucyjno ści 
proponowanych 	zmian 	związanych 	z 
ograniczeniami 	 w dysponowaniu 
nieruchomościami leśnymi. 

19. OSR Minister 
Finansów 

W opinii Ministra Finansów Ocenę  Skutków 
Regulacji projektowanej ustawy należałoby 
uzupełnić  o wyjaśnienia dotyczące konieczności 
wprowadzenia innych, nadzwyczajnych rozwi ązań  
prowadzących do powiększania areału lasów 
państwowych, a tym samym 
dokonać  oceny skuteczno ści działań  
dotychczasowych, np. „Krajowego programu 
zwiększania lesisto ści" zakładaj ącego wzrost 
lesistości do 30% w 2020 r. i do 33% w 2050 r., 
czy też  działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz 
zalesianie gruntów innych niż  rolne" objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007-2013 (wg informacji Lasów Państwowych od 

Uwaga 
uwzględniona 
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roku 1995 do 2011 powierzchnia lasów zwiększyła 
się  o 388 tys. ha). 

20. OSR Minister W ocenie skutków regulacji wskazano, że projekt Uwaga 
Sprawiedliwoś  
ci 

zostanie skierowany do konsultacji Krajowej Rady 
Notarialnej. W pkt 4 OSR, określając podmioty, na 
które oddziałuje projekt wymieniono notariuszy, 
nie wskazuj ąc jednocześnie ich liczby. W związku 
z powyższym, w celu uzupe łnienia informacji 
zawartych w OSR, uprzejmie informuj ę , że na 
dzień  29 lutego 2016 r. dzia łalność  prowadziło 

uwzględniona 

3318 notariuszy. 
21. OSR Minister Dodatkowo projekt OSR powinien zostać  Uwaga 

Finansów uzupełniony i poprawiony, w szczególno ści w 
następujących elementach: 

uwzględniona 

1) w pkt 2 — powinna by ć  dodana informacja 
o tym jakich efektów oczekuje regulator w 
związku 	z 	wej ściem 	w 	życie 
opracowywanego projektu prawa; 

2) 	w pkt3 — brak jest informacji jak problem 
został  rozwiązany w innych krajach, w 
szczególno ści 	krajach 	członkowskich 
OECD/UE; 

3) w pkt 4 — wśród podmiotów, na które 
oddziałuje projekt nie wymieniono PGL 
Lasy Państwowe; 

4) 	w pkt 7 — zadania związane z realizacj ą  
prawa pierwokupu oraz uprawnienia, o 
których mowa w art. 37a ust. 2 maj ą  być  
realizowane 	przez 	Lasy 	Państwowe, 
dlatego zasadne jest rozwa żenie dodania 
opisu wpływu przedmiotowej regulacji na 
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działalność  tego podmiotu; 
5) 	w 	pkt 	8 	— 	brak 	jest 	informacji 	o 

prawdopodobnym 	zwiększeniu 	liczby 
dokumentów 	i 	zwiększeniu 	liczby 
procedur, 	w 	tym 	wynikaj ących 	z 
dodatkowej procedury s ądowej, o której 
mowa 	w 	projektowanym 	art. 	37g; 
dodatkowo wydaje się , że zamieszczony w 
pkt 	8 	komentarz nie 	dotyczy 	kwestii 
obciążeń  regulacyjnych. 

6) w pkt 10 — zasadne wydaje si ę  dodanie 
opisu charakteryzuj ącego wpływ regulacji 
na 	środowisko 	naturalne, 	w 	tym 	na 
politykę  klimatyczną; wątpliwości budzą  
także szacunki wydatków na realizacj ę  
prawa pierwokupu (nie uwzględniono np. 
prawdopodobnego wzrostu cen gruntów 
leśnych 	oraz 	kosztów 	związanych 	z 
określaniem 	warto ści 	gruntów 	przez 
rzeczoznawców zawodowych (art.  37e ust. 
2)). Dodatkowo wyjaśnienia wymaga, czy 
wskazana średnia powierzchnia zalesień  
(500ha 	rocznie) 	dotyczy 	wszystkich 
zalesień, czy tylko tych realizowanych na 
gruntach nabytych przez Lasy Państwowe. 

22. Uwaga 
ogólna 

Minister 
Finansów 

Projekt ustawy, uzasadnienie oraz OSR powinny 
stanowić  spójną  całość  charakteryzuj ącą  projekt 
regulacji. Ze sporz ądzonego projektu OSR wynika, 
że z dniem 1 maja 2016 r. zakończy się  okres 
przej ściowy, w którym ograniczona by ł  możliwość  
nabywania na 

Uwaga 
uwzględniona 

Rozszerzono OSR 
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terytorium RP gruntów leśnych przez 
cudzoziemców, a co z tym idzie mo żna oczekiwać  
istotnego wzrostu popytu na niepa ństwowe grunty 
leśne. Regulator zakłada, że jedną  z konsekwencji 
tego zjawiska b ędą  trudności w wywiązaniu się  
przez Lasy Państwowe z zadania polegaj ącego na 
powiększaniu areału lasów narodowych. Uwagę  
zwraca jednak 
brak precyzyjnej informacji na czym mia łby 
polegać  te trudno ści. Wydaje się , że jeżeli oczekuje 
się  wzrostu cen to nale ży raczej oczekiwa ć  
trudno ści związanych z ograniczeniem zdolno ści 
sfinansowania wydatków na zakup terenów 
leśnych. W związku z powyższym, powstaje 
wątpliwość  czy instrument w postaci prawa 
pierwokupu spełni cel regulatora i rozwi ąże 
problem. 

23. Uwaga 
ogólna 

Minister 
Finansów 

W ocenie Ministra Finansów w łaściwe byłoby 
uzupełnienie projektowanej regulacji o przepisy 
zapewniaj ące należytą  przejrzystość  działań  
związanych z nabywaniem przez LP lasów, 
gruntów przeznaczonych do zalesienia i innych 
gruntów i nieruchomo ści. Cel ten mógłby być  
osiągnięty poprzez dodanie przepisu nak ładaj ącego 
obowiązek ogłaszania w Biuletynie Informacji 
Publicznej PGL Lasy Państwowe wniosków, o 
których mowa w art.  37e, dla których wydana 
została zgoda na nabycie gruntu wraz z informacj ą  
o cenie jej nabycia. 

Uwaga 
nieuwzględniona 

Zaakceptowanie 	wniosku 	nie 
oznacza 	jeszcze 	skutecznego 
wykonania prawa pierwokupu 
zatem nie wydaje si ę  konieczne 
publikowanie 	w 	BIP 	takich 
wniosków. 

24. Uwaga 
ogólna 

Minister 
Finansów 

W ocenie Ministra Finansów projekt ustawy 
wymaga w pkt 2 — zmiany oznaczenia dodawanych 

Uwaga 
uwzględniona 
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WaTIMA 
Z STAND 

artykułów z „art .  37a-37i" na „art .  37a-37j". 
25. Uwaga 

redakcyjna 
przekazana w 
trybie 
roboczym 	- 
art . 	1 	pkt 2 
projektu 

Minister Spraw 
Wewnętrznych 
i Administracji 

Art .  1 pkt 2) ww. projektu powinien otrzyma ć  
następujące brzmienie: 

„2) po art. 37 dodaje się  art. 37a-37j w 
brzmieniu: (...)". 

Uwaga 
uwzględniona 

26. Uwaga 
redakcyjna 
przekazana w 
trybie 
roboczym 	— 
art .  1 pkt 3 lit. 
a projektu 

Minister Spraw 
Wewnętrznych 
i Administracji 

Art .  1 pkt 3 lit. a ww. projektu powinien 
otrzymać  następujące brzmienie: 

„a) w ust. 2 dodaje się  pkt 7 w brzmieniu: 
(• . •) "• 

Uwaga 
uwzględniona 

Użyte skróty oznaczaj ą : 
LP — Lasy Państwowe 
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