
Projekt z dnia 30 kwietnia 2018 r.

USTAWA

z dnia

o zmianie ustawy o lasach oraz niektórych innych ustaw1*

Art. l.W ustawie z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2017 r. poz. 788 

i z 2018 r. poz. 650) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 4 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) będących w użytkowaniu wieczystym lub będących własnością parków 

narodowych;”;

2) w art. 42 po ust. 1 dodaje się ust. law brzmieniu:

„la. Lasy Państwowe mogą obejmować lub nabywać akcje w Spółce, o której mowa 

w rozdziale 6b.”;

3) po art. 44 dodaje się rozdział 6b w brzmieniu:

„Rozdział 6b

Spółka Polskie Domy Drewniane

Art. 44a. 1. W celu zwiększenia dostępności mieszkań na potrzeby społeczeństwa 

Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Narodowy Fundusz 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Bank Ochrony Środowiska Spółka 

Akcyjna, zwani dalej łącznie „Założycielami”, utworzą spółkę akcyjną, zwaną dalej 

„Spółką”.

2. W imieniu Skarbu Państwa - Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy 

Państwowe oświadczenie woli o utworzeniu Spółki, a także wszelkie inne oświadczenia 

woli, składa Dyrektor Generalny. Dyrektor Generalny wykonuje wszelkie uprawnienia 

właścicielskie z akcji w Spółce należących do Skarbu Państwa - Państwowego 

Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.

3. Siedzibą Spółki jest Warszawa.

" Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska oraz 
ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
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4. Spółka działa pod firmą „ Polskie Domy Drewniane" i może używać w obrocie 

skrótu ,,PDD S.A.”.

Art. 44b. 1. Kapitał zakładowy Spółki będzie wynosił co najmniej 50 000 000 zł i 

może być pokryty poprzez wniesienie wkładów pieniężnych lub niepieniężnych. W 

szczególności Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe jest 

uprawniony do wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci gruntów, pozostających w 

jego zarządzie, z wyłączeniem gruntów leśnych w rozumieniu ustawy z dnia 3 lutego 

1995 r. o ochronie gruntów rołnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1161).

2. Założyciele wnoszą wkłady pieniężne lub niepieniężne na pokrycie całego 

kapitału zakładowego przed zarejestrowaniem spółki.

3. Grunty wnoszone tytułem wkładu niepieniężnego mogą być zbywane jedynie 

wraz z nieruchomością mieszkalną, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 

firmach inwestujących w najem nieruchomości (Dz. U. poz. ...).

Art. 44c. 1. Przedmiotem działania Spółki jest energooszczędne budownictwo 

drewniane obejmujące budowę nieruchomości mieszkalnych, zarządzanie tymi 

nieruchomościami oraz ich wynajmowanie wraz ze sprzedażą.

2. Spółka może również:

1) nabywać grunty, na których powstaną nieruchomości mieszkalne;

2) przeprowadzać remonty i modernizację obiektów przeznaczonych na 

zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych na zasadach najmu;

3) pozyskiwać lub tworzyć nowe rozwiązania technologiczne w zakresie 

przetwarzania drewna;

4) nabywać i przetwarzać surowiec drzewny, a także nabywać i sprzedawać 

produkty drzewne;

5) prowadzić inną działalność związaną z energooszczędnym budownictwem 

drewnianym i infrastrukturą towarzyszącą.

3. Szczegółowy przedmiot działalności Spółki zostanie określony w statucie.

Art. 44d. 1. Akcje Spółki mogą być akcjami imiennymi lub akcjami na okaziciela.

2. Akcje imienne Założycieli Spółki nie mogą być zbywane ani obciążane, za 

wyjątkiem zbycia lub obciążenia na rzecz Skarbu Państwa.

3. Akcje należące do Założycieli Spółki nie podlegają zajęciu w trybie przepisów 

ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U.

o
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z 2017 r. poz. 1201, z późn. zm.2)) oraz ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks 

postępowania cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 155, z późn. zm.3)).

4. Łączny udział Założycieli w kapitale zakładowym Spółki oraz w sumie głosów 

przypadających na wszystkie akcje Spółki powinien zawsze wynosić ponad 50 %. Udział 

Skarbu Państwa w kapitale zakładowym Spółki powinien zawsze wynosić ponad 25%.

5. Postanowienia ust. 1-4 obowiązują także w przypadku, gdy Spółka jest spółką 

publiczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 czerwca 2012 r. o ofercie publicznej 

i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu 

obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. poz. 836). Akcje imienne należące do 

Założycieli Spółki nie podlegają dematerializacji zgodnie z przepisami ustawy o obrocie 

instrumentami finansowymi i nie mogą stać się akcjami na okaziciela.

6. Uprzywilejowanie akcji imiennych należących do Założycieli Spółki, a w tym w 

zakresie prawa głosu, oraz wszelkie uprawnienia osobiste Założycieli Spółki pozostają w 

mocy także, jeżeli Spółka jest spółką publiczną.

7. Czynność prawna dokonana niezgodnie z postanowieniami niniejszego artykułu 

jest nieważna.

Art. 44e. Spółka może emitować obligacje, z tym że obligacje zamienne oraz 

obligacje z prawem pierwszeństwa mogą być skierowane wyłącznie do każdoczesnych 

akcjonariuszy Spółki. Obligacje zamienne oraz z prawem pierwszeństwa nie mogą być 

przedmiotem obrotu.

Art.44f. Spółce mogą być udzielone przez Skarb Państwa gwarancje i poręczenia 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach 

udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2022 

i 2433). Gwarancje i poręczenia, o których mowa w zdaniu pierwszym są zwolnione z 

opłat prowizyjnych.

Art. 44g. Spółka może zostać połączona z inną spółką, ulec podziałowi albo 

przekształceniu wyłącznie za zgodą Rady Ministrów.

Art. 44h. 1. Rada nadzorcza Spółki liczy co najmniej 4 członków. Jeżeli Spółka jest 

spółką publiczną, Rada Nadzorcza liczy co najmniej 5 członków.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 1475, 1954 i 1954
oraz z 2018 r. poz. 138 i 398.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2245 i z 2018 r. poz.
5, 138, 398, 416 i 650.
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2. Rada nadzorcza Spółki jest powoływana przez walne zgromadzenie 

akcjonariuszy. Wyłącza się stosowanie art. 385 ust. 3-9 ustawy z dnia 15 września 

2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1577 i z 2018 r. poz. 398). 

Art. 44i.l.Uchwały rady nadzorczej Spółki zapadają bezwzględną większością

głosów.

2. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego rady 

nadzorczej Spółki.

Art. 44j. 1. Zarząd Spółki liczy od 1 do 5 członków.

2. Do ustalania wynagrodzenia członków organów Spółki stosuje się przepisy 

ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących 

niektórymi spółkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2190).

Art. 44k.W sprawach nieuregulowanych w ustawie do Spółki stosuje się przepisy 

ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych oraz ustawy z dnia 16 

grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 

2259).

Art. 441. Do powołania pierwszego zarządu Spółki nie stosuje się art. 18 ustawy z 

dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.”;

4) w art. 57 ust. 2, otrzymuje brzmienie:

„2. Środki, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i pkt 3 lit. b, związane z wyłączeniem z 

produkcji lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa oraz lasów znajdujących się 

w użytkowaniu wieczystym lub będących własnością parków narodowych, gromadzi się 

na odrębnym rachunku bankowym Dyrekcji Generalnej.”;

5) w art. 58 ust. 3 pkt 4, otrzymuje brzmienie:

„4) cele określone w ust. 2 pkt 2, 3, 5a i 6 w lasach znajdujących się w użytkowaniu 

wieczystym lub będących własnością parków narodowych;”;

6) w art. 58 ust. 3a pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

,,a) wykupie przez parki narodowe nieruchomości położonych w granicach parku,”.

Art. 2. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 519, z późn. zm.4)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 400a w ust. 1 po pkt 10 dodaje się pkt 10a w brzmieniu:

,,10a) wspomaganie energooszczędnego budownictwa drewnianego;”;

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 785, 898, 1089, 1529, 
1566, 1888, 1999, 2056 i 2290 oraz z 2018 r. poz. 9, 88, 534 i 650.
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2) w art. 411a:

a) po ust. 1 dodaje się ust. law brzmieniu:

„la. Narodowy Fundusz może obejmować lub nabywać akcje w Spółce, o 

której mowa w rozdziale 6b ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 

2017 r. poz. 788 z 2018 r. poz. 650).”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Narodowy Fundusz może obejmować udziały lub akcje w spółkach innych 

niż określone w ust. 1 i la wyłącznie w zamian za nieściągalne wierzytelności 

wynikające z umów zawartych z tym Funduszem.”.

Art. 3. W ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz.

142) w art. 10:

1) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Z dniem wejścia w życie ustawy o utworzeniu parku narodowego albo 

rozporządzenia w sprawie zmiany jego granic park narodowy nabywa z mocy prawa 

prawo użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa położonych w jego 

granicach i służących realizacji jego celów oraz własność położonych na tych 

nieruchomościach budynków, innych urządzeń i lokali, jak również własność udziałów 

Skarbu Państwa w nieruchomościach stanowiących współwłasność Skarbu Państwa.”.

2) ust. 3d - 3f otrzymują brzmienie:

„3d. Dyrektor parku narodowego jest obowiązany do złożenia wniosków o wpis w 

księgach wieczystych prawa użytkowania wieczystego na rzecz parku narodowego oraz 

własności udziałów Skarbu Państwa w nieruchomościach stanowiących współwłasność 

Skarbu Państwa, w terminie 6 miesięcy od dnia doręczenia ostatecznej decyzji, o której 

mowa w ust. 3b.

3e. Nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz własności 

udziałów Skarbu Państwa w nieruchomościach stanowiących współwłasność Skarbu 

Państwa, o których mowa w ust. 3, jest wolne od podatków i opłat związanych z tym 

działaniem, a wynikające z niego wpisy do ksiąg wieczystych i ich zakładanie są wolne 

od opłat.

3f. Nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz własności 

udziałów Skarbu Państwa w nieruchomościach stanowiących współwłasność Skarbu 

Państwa, o których mowa w ust. 3, następuje bez obowiązku wniesienia pierwszej opłaty, 

a nabycie własności budynków, innych urządzeń oraz lokali następuje nieodpłatnie.”.
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Art. 4.1. Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy udziały w nieruchomości 

stanowiące współwłasność Skarbu Państwa położone w granicach parku narodowego stają się 

własnością parku narodowego.
2. Nabycie praw, o których mowa w ust. 1, potwierdza wojewoda w drodze decyzji 

administracyjnej wydanej w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. 

Odwołania od decyzji wojewody rozpatruje minister właściwy do spraw środowiska.

3. Decyzja, o której mowa w ust. 2, stanowi podstawę do dokonania wpisów w księgach 

wieczystych i w ewidencji gruntów i budynków.

4. Nabycie praw, o których mowa w ust. 1, nie może naruszać praw osób trzecich.

5. Nabycie prawa, o którym mowa w ust. 1, jest wolne od podatków i opłat. Wynikające 

z tego nabycia wpisy do ksiąg wieczystych i ich zakładanie są wolne od opłat.

6. Nabycie prawa własności, o którym mowa w ust. 1, następuje nieodpłatnie.

7. Dyrektorzy parków narodowych są obowiązani do złożenia wniosków o wpis w 

księgach wieczystych prawa własności na rzecz parków narodowych, w terminie 6 miesięcy 

od dnia doręczenia ostatecznej decyzji, o której mowa w ust. 2.

8. W przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w ust. 7, minister właściwy do 

spraw środowiska, w drodze decyzji administracyjnej, może nałożyć na dyrektora parku 

narodowego karę pieniężną w wysokości do trzymiesięcznego wynagrodzenia za pracę 

otrzymywanego przez dyrektora parku narodowego, i wyznacza odpowiedni termin, nie 

dłuższy niż 12 miesięcy, na wykonanie zaniechanego obowiązku. W razie kolejnego 

uchybienia obowiązkowi kara pieniężna może być powtórnie nałożona.

Art. 5. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2018 r.

SKAMINISTER ŚROl

Hanryk Kowalczyk

ZA ZGODNOŚĆ 
POD WZGLĘDEM PRAWNYM, 

LEGISLACYJNYM i REDAKCYJNYM
f Dyrektor

t/f Departamentu Ochrony Przyrody 

Agnieszka Dalbiak
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UZASADNIENIE

Rozwój energooszczędnego budownictwa drewnianego może być jednym z czynników 

wpływających na zwiększenie dostępności mieszkań na potrzeby społeczeństwa, zmniejszenie 

zanieczyszczeń środowiska powodowanych przez tzw. „niską emisję” oraz pozytywnie 

wpływać na rozwój nowoczesnych technologii w kraju. Proponuje się w związku z tym dodanie 

przepisów, na mocy których utworzony zostanie podmiot, którego zadaniem będzie wspieranie 

budownictwa mieszkaniowego w Polsce przy wykorzystaniu technologii energooszczędnego 

budownictwa drewnianego. Mając na uwadze szerokie perspektywy rozwojowe drewnianego 

budownictwa mieszkaniowego w Europie Zachodniej (ciągle zwiększający się odsetek domów 

drewnianych w stosunku do tradycyjnego budownictwa murowanego) zasadne jest podjęcie 

działań mających na celu ustalanie ram prawnych ułatwiających rozwój tego budownictwa w 

Polsce.

W związku z powyższym w projekcie ustawy przewiduje się utworzenie nowego 

podmiotu działającego w formie spółki akcyjnej i pełniącego rolę inwestora rozwijającego 

drewniane budownictwo mieszkaniowe.

Przedmiotowe nieruchomości mieszkalne po ich wybudowaniu przeznaczone zostałyby 

na wynajem i najem z dojściem do własności, dla średnio i mniej zamożnych osób.

Ze względu na przedmiot działalności jednym z założycieli spółki będzie Państwowe 

Gospodarstwo Leśne - Lasy Państwowe. Państwowe Gospodarstwo Leśne - Lasy Państwowe 

dysponuje gruntami niezalesionymi na których mogą powstawać nowe budynki mieszkalne. 

Oprócz Lasów Państwowych założycielami spółki będą także Narodowy Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Bank Ochrony Środowiska, których jednym ze 

statutowych zadań jest wspieranie finansowe przedsięwzięć proekologicznych i 

energooszczędnych.

Drewniane budownictwo mieszkaniowe ze względu na swoje zalety wpisuje się w 

realizację powyższych zadań. Budynki o konstrukcji drewnianej mają wiele zalet, w 

szczególności:

1) krótki czas budowy (domu wielorodzinnego - 4,5-5 miesięcy, domu jednorodzinnego 

- 3 miesiące),

2) energooszczędność (zużycie energii cieplnej - 35%-40%, a przy maksymalnym 

wykorzystaniu OZE - możliwość osiągnięcia parametrów 18-20% zużycia energii cieplnej),
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3) niskie koszty zużycia energii (około 25%),

4) mały ciężar konstrukcji (w stosunku do tradycyjnego budownictwa murowanego 

budynki są lżejsze o 60 %), co umożliwia budowanie na terenach słabonośnych,

5) niewielką grubość ścian zewnętrznych (maksymalnie 32 cm - 16-24cm drewno + 5- 

10 cm okładzina, podczas gdy tradycyjny dom - do 65cm),

6) trwałość i wytrzymałość konstrukcji (okładzina ognioodporna przy grubości 22mm 

czas przepalenia do drewna około 120 min.),

7) odporność na warunki atmosferyczne (wiatry),

8) łatwość przebudowy i modernizacji, konstrukcje modułowe, powtarzalne,

9) brak sezonowości (możliwość budowy o każdej porze roku).

W projekcie przewidziano (art. 42) uprawnienie będące jednocześnie zobowiązaniem dla 

powyższych trzech podmiotów, które tym samym staną się założycielami spółki. W imieniu 

Lasów Państwowych oświadczenia woli związane z utworzeniem i działaniem spółki składał 

będzie Dyrektor Generalny Lasów Państwowych.

Przewiduje się, że kapitał zakładowy spółki będzie pokrywany zarówno poprzez 

wniesienie wkładów pieniężnych jak i niepieniężnych, co umożliwi wniesienie, w drodze 

aportu, gruntów niezalesionych, znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych, które są 

lub mogą być przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe. Ze względu jednak na fakt, iż 

ustawowym celem Lasów Państwowych, będących statio fisci Skarbu Państwa, jest dbanie o 

zachowanie areału leśnego Polski, spośród gruntów mogących stanowić aport do spółki 

wyłączono grunty leśne w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów 

rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1161). Powyższe rozwiązanie zapewni także, że nie 

zostaną naruszone społeczne potrzeby w zakresie prawa obywateli do korzystania z lasów 

państwowych zagwarantowane w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach. Ze 

względu na potrzebę zabezpieczenia interesów Skarbu Państwa poprzez uniemożliwianie 

wyzbywania się przez spółkę gruntów w celu innym niż jej statutowa działalność w projekcie 

przewidziano, że grunty wniesione tytułem aportu będą mogły być zbywane jedynie wraz z 

nieruchomością mieszkaniową.

Określony został przedmiot działalności spółki. Szerokie określenie przedmiotu 

działalności (przewidujące oprócz budownictwa także zarząd nieruchomościami, produkcję
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drewna konstrukcyjnego, tworzenie i pozyskiwanie nowych technologii) jest konieczne ze 

względu na fakt, iż drewniane budownictwo mieszkaniowe jest w Polsce ciągle działalnością 

rozwijająca się. W związku z powyższym przewiduje się m.in., że spółka będzie dążyła do 

pozyskiwania lub tworzenia nowych technologii w zakresie produkcji drewna co umożliwi 

także innym podmiotom komercyjnym korzystanie z przyjętych rozwiązań i tym samym 

wpłynie stymulująco na rozwój całej branży. Obecnie zdecydowana większość drewna 

konstrukcyjnego używanego przy budowie domów po pozyskaniu w formie surowca w Polsce 

transportowana jest zagranicę gdzie wyspecjalizowane firmy przygotowują drewno do stanu 

niezbędnego do wykorzystania budowlanego. Dopiero potem drewno trafia do polskich firm 

gdzie jest stosowane do produkcji prefabrykatów. Posiadanie rodzimej technologii może 

pozytywnie wpłynąć na budownictwo drewniane i może w przyszłości spowodować znaczne 

obniżenie kosztów, tym samym wpłynie na spadek cen nieruchomości. Ewentualne 

uruchomienie linii technologicznej produkcji drewna konstrukcyjnego pozytywnie wpłynie na 

rynek pracy. Jednocześnie umożliwienie wynajmowania lokali mieszkalnych wiąże się z 

koniecznością przyznania uprawnień do zarządzania nieruchomościami.

W art. 44d określone zostały podstawowe regulacje dotyczące emisji akcji oraz struktury 

właścicielskiej spółki. Przyjęto, że spółka będzie emitowała zarówno akcje imienne jak i akcje 

na okaziciela, przy czym akcje imienne wydawane założycielom spółki nie będą mogły być 

zbywane ani obciążane. Jedynym odstępstwem od powyższej reguły będzie możliwość zbycia 

lub obciążenia akcji na rzecz Skarbu Państwa. Uniemożliwi to zbycie przez Skarb Państwa oraz 

pozostałych założycieli wszystkich akcji imiennych i tym samym doprowadzenie do sytuacji, 

w której kontrola nad spółką przeszłaby w ręce podmiotu niepublicznego. Podobnemu celowi 

służyć ma zakaz zajmowania akcji należących do założycieli w trybie egzekucji 

administracyjnej.

W art. 44d ust. 4 wprowadzono także mechanizmy zabezpieczające Skarb Państwa i 

gwarantujące, że udział Skarbu Państwa w kapitale zakładowym będzie wynosił ponad 25%, a 

wraz z pozostałymi założycielami Skarb Państwa będzie posiadał ponad 50% w kapitale 

zakładowym oraz ponad 50% w liczbie głosów przypadających na wszystkie akcje Spółki. 

Proponowane rozwiązanie zapewni zachowanie przez Skarb Państwa oraz pozostałych 

założycieli kontroli nad spółką nawet po dopuszczeniu jej akcji do obrotu i ewentualnym 

nabyciu ich przez podmioty prywatne.
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Przewidziano również regulacje mające na celu zapewnienie nadzoru Skarbu Państwa 

oraz pozostałych założycieli nad spółką także po upublicznieniu spółki oraz dopuszczeniu akcji 

spółki do obrotu na rynku regulowanym wskazując, że określone postanowienia ustawy 

obowiązują także w takiej sytuacji (art. 44d ust. 5).

W projekcie ustanowiono mechanizm zabezpieczający przed czynnościami mającymi na 

celu pozbawienie Skarbu Państwa i pozostałych założycieli pozycji dominującej poprzez 

wprowadzenie sankcji nieważności (art. 44d ust. 7) dla wszystkich czynności prawnych 

niezgodnych z ustanawianymi regułami.

W celu zapewnienia właściwego nadzoru nad spółką i utrzymania kontroli w rękach 

akcjonariuszy przewidziano, że obligacje zamienne oraz obligacje z prawem pierwszeństwa 

mogą być skierowane wyłącznie do każdoczesnych akcjonariuszy Spółki. Obligacje zamienne 

oraz z prawem pierwszeństwa nie mogą być przedmiotem obrotu.

W art. 44f, w celu zwiększenia stabilności spółki i bezpieczeństwa obrotu, 

zaproponowano, że spółce mogą być udzielone przez Skarb Państwa gwarancje i poręczenia 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych 

przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne.

Projekt ma także na celu zabezpieczenie nadzoru Skarbu Państwa nad spółką poprzez 

uzależnienie od zgody Rady Ministrów ewentualnego połączenia, podziału lub przekształcenia 

spółki (art. 44g), co zapobiegnie swobodnemu i niekontrolowanemu zbywaniu majątku 

publicznego w drodze ww. instytucji.

Projekt zawiera podstawowe regulacje dotyczące organów spółki, tj. rady nadzorczej i 

zarządu. W szczególności przyznaje kompetencję do powoływania rady nadzorczej walnemu 

zgromadzeniu akcjonariuszy.

Szczegółowo kwestie dotyczące spółki będzie regulował statut.

Z kolei zmiany w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody wynikają 

z faktu, że parki narodowe oprócz użytkowania wieczystego gruntów są także ich właścicielami 

(jako osoby prawne mogą nabywać nieruchomości na własność). Tym samym, w aktualnym 

brzmieniu przepisy ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach nie odnoszą się do całości 

gruntów leśnych, którymi władają parki narodowe, gdyż mają one bądź mogą mieć 

użytkowanie wieczyste i własność lasów. Po zmianie w zakresie współwłasności na pewno 

będą miały własność. Zmiany te są więc niezbędne choćby jako porządkowe.
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Projektowana ustawa pozytywnie wpłynie na konkurencyjność sektora mikro-, małych i 

średnich przedsiębiorstw, zarówno bezpośrednio związanych z przemysłem budownictwa 

drewnianego, jak i świadczących inne usługi na ich rzecz, poprzez zwiększenie skali zamówień 

i działalności inwestycyjnej spółki.

Projekt ustawy nie wymaga przedstawienia właściwym instytucjom i organom Unii 

Europejskiej lub Europejskiemu Bankowi Centralnemu.

Stosownie do art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 

stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) projekt ustawy zostanie zamieszczony w 

Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w 

serwisie Rządowy Proces Legislacyjny.

Projekt ustawy nie zawiera przepisów technicznych i w związku z tym nie podlega 

procedurze notyfikacji w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 

2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów 

prawnych (Dz. U. poz. 2039, z późn. zm.).

Projekt ustawy jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.

Dyrektor
Y PrzUocl-Departamentu IDOWISKAMINIS'

Agnieszka Dalbiak Henryk Kowalczyk
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI

1. Jaki problem jest rozwiązywany?
W Polsce od lat obserwowana jest zbyt mała dostępność mieszkań. Funkcjonujący w Polsce deficyt mieszkań sprawia, że 
parametry określające poziom zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych odstają od przeciętnych wartości rozwiniętych 
krajów Unii Europejskiej. Dodatkowo w Polsce obserwowana jest zbyt mała podaż mieszkań dostępnych dla osób 
o umiarkowanych dochodach. Zgodnie z Narodowym Programem Mieszkaniowym do 2030 r. liczba mieszkań 
przypadająca na 1000 osób powinna dorównać aktualnej średniej Unii Europejskiej (435 mieszkań na 1000 osób 
-wg Eurostat w 2011 r. było to w Polsce 350,4 mieszkań/1000 mieszkańców). Aby zrealizować zakładany cel, 
należy do 2030 wybudować (zarówno na zasadach rynkowych, jak i z pomocą państwa) ok. 2,5 min mieszkań.

Jednocześnie parki narodowe są użytkownikami wieczystymi nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa 
położonych w ich granicach. Niemniej jednak nieruchomości położone w parku narodowym stanowiące współwłasność 
Skarbu Państwa są zarządzane przez właściwych miejscowo starostów. Wynika to z faktu, że przepisy ustawy - Kodeks 
cywilny uniemożliwiają ustanowienie użytkowania wieczystego na część udziału we współwłasności. W tej sytuacji parki 
narodowe nie mogą realizować zadań wskazanych w ustawie o ochronie przyrody, bowiem nie mają prawa władania 
gruntem.
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
Rekomendowanym rozwiązaniem jest podjęcie działań publicznych mających na celu zwiększenie dostępności mieszkań, 
w tym mieszkań dostępnych dla osób o umiarkowanych dochodach, poprzez usprawnienie procesu przygotowania 
inwestycji, w zakresie pozyskiwania dostępu do terenu i sfinansowania wybudowania nieruchomości. Jednocześnie 
wysoce pożądane jest, aby działania te odpowiadały na wyzwania stojące przed szeroko zdefiniowaną polityką społeczno- 
gospodarczą współczesnego państwa, która wyartykułowana jest w dokumencie Strategia na rzecz Odpowiedzialnego 
Rozwoju do roku 2020. Jednym z sektorów strategicznych, który ma szanse stać się przyszłym motorem polskiej 
gospodarki jest sektor ekobudownictwa.

Dlatego podejmuje się działania inicjujące politykę publiczną państwa w zakresie zrównoważonego rozwoju budownictwa 
mieszkalnego, poprzez wspieranie całorocznego budownictwa drewnianego. Na całym świecie występuje obecnie trend 
wznoszenia budynków mieszkalnych o konstrukcji drewnianej. Według raportu Europejskiej Komisji Gospodarczej 
(UNECE), jednej z komisji regionalnych ONZ, dot. przeglądu wiodących polityk publicznych w Europie i Ameryce 
Północnej w zakresie promowania zrównoważonego budownictwa z użyciem drewna istnieje wiele państw, które 
z powodzeniem realizują politykę rozwoju drewnianego budownictwa mieszkalnego. Polski potencjał produkcyjno- 
montażowy polskich firm funkcjonujących na europejskim rynku budownictwa drewnianego jest duży i systematycznie 
rośnie.

Proponowanym narzędziem interwencji jest powołanie nowej osoby prawnej, która będzie miała na celu wspieranie 
budownictwa mieszkaniowego w Polsce przy wykorzystaniu technologii energooszczędnego budownictwa drewnianego, 
w tym m.in. budowanie drewnianych nieruchomości mieszkalnych, zarządzanie tymi nieruchomościami, pozyskiwanie 
lub tworzenie nowych rozwiązań technologicznych w zakresie przetwarzania drewna, a także prowadzenie innej 
działalności związanej z energooszczędnym budownictwem drewnianym i infrastrukturą towarzyszącą.

W projekcie ustawy przewiduje się utworzenie nowego podmiotu - spółki akcyjnej - działającej pod firmą „Polskie Domy
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Drewniane ” (zwanej dalej „PDD S.A.”) i pełniącej rolę inwestora rozwijającego drewniane budownictwo mieszkaniowe. 
Założycielami spółki będą Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej oraz Bank Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna. Utworzona spółka będzie podmiotem realizującym 
inwestycje z zakresu budownictwa drewnianego (budowa domów jednorodzinnych i mieszkań w zabudowie domów 
wielorodzinnych), mające na celu zwiększenie dostępności mieszkań, w tym mieszkań dostępnych dla osób 
o umiarkowanych dochodach. Konstrukcja spółki pozwala na maksymalne usprawnienie procesu przygotowania 
inwestycji, w szczególności w zakresie pozyskiwania dostępu do terenu [Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy 
Państwowe] i sfinansowania wybudowania nieruchomości [Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej oraz Bank Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna], Szczegółowy przedmiot działalności Spółki zostanie określony 
w jej statucie. W sprawach nieuregulowanych projektowaną ustawą będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 16 
grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 2259), co pozwoli na 
zagwarantowanie odpowiedniego poziomu transparentności i skutecznego nadzoru na działalnością nowej spółki.

Inwestycje zrealizowane przez PDD S.A. (domy jednorodzinne i mieszkania w domach wielorodzinnych) będą 
przeznaczone na wynajem. Planuje się, że będą zawierane umowy najmu instytucjonalnego, o których mowa w ustawie z 
dnia 8 września 2016 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U. 
z 2016 r. poz. 1610) lub umowy najmu instytucjonalnego z dojściem do własności, o których mowa w projekcie ustawy o 
ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących.

Potencjalna powierzchnia gruntów należących do Skarbu Państwa, która zostanie przeznaczona pod inwestycje PDD S.A 
(niezalesione grunty Lasów Państwowych, które w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego przeznaczone 
są pod budownictwo mieszkaniowe), kształtować się może w przedziale od 250 do 300 ha. Przyjęto założenie, że pod 
budownictwo jednorodzinne zostanie udostępnione 30% powierzchni gruntów przeznaczonych pod inwestycje, a pod 
wielorodzinne - 70 % powierzchni. Szacowana oferta gruntów obejmuje wszystkie województwa, przy czym największa 
powierzchnia obejmuje województwo śląskie (ca 100 ha), dolnośląskie (ca 50 ha), opolskie (ca 20 ha), warmińsko - 
mazurskie (ca 25 ha), mazowieckie (ca 22 ha) i pomorskie (ca 25 ha). Ne terenie pozostałych województw podaż jest 
znacząco mniejsza, np. lubuskie ( ca 15 ha), kujawsko - pomorskie (ca 7 ha), łódzkie (ca 8 ha), małopolskie ( ca 9 ha), 
zachodniopomorskie ( ca 9 ha), lubelskie (ca 4 ha), podlaskie (ca 4 ha), wielkopolskie (ca 2 ha), podkarpackie (poniżej 1
ha).

Planowana liczba mieszkań wybudowanych w ramach działalności PDD S.A. - okres 5 letni - realizacja do roku 2023:
2018 2019 2020 2021 2022Wariant I 2023

Powierzchnia gruntów przekazana pod budowę mieszkań/ha/ 250
Ilość mieszkań wbudynkach wielorodzinnych 35000 100 2500 4500 7 000 9500 11400

Ilość mieszkań w zabudowie jednorodzinnej 1250 50 200 200 300200 300
3 6 250 150 2700 4700Ra2em 7 200 9 800 U 700

Wzrost w stosunku do roku poprzedniego/szt./ 2400 2000 2 500 2 500 1900

2018 | 2019 | 2020 j 2021Wariantu 2022 2023
Powierzchnia gruntów przekazana pod budowę mieszkań /ha/ 300

Ilość mieszkań wbudynkach wielorodzinnych 42 000 100 2 500 5500 9 000 11500 13 400
Ilość mieszkań wzabudowie jednorodzinnej 1500 50 250 250 250 350 350

43 500 150 2750 5 750Ra2em 9 250 11850 13 750
Wzrost w stosunku do roku poprzedniego /szt./ 2400 3000 3 500 2500 1900

Planowana liczba mieszkań wybudowanych w ramach działalności PDD S.A. - na okres 8 letni - realizacja do roku 2026:
2018 I 2019 2020 2021 2022 2023 | 2024 | 2025 | 202?Wariant I

Powierzchnia gruntów przekazana pod budowę mieszkań/ha/ 250
Ilość mieszkań w budynkach wielorodzinnych 35000 100 950 2900 4800 5000 5250 5 250 5250 5500
Ilość mieszkań w zabudowie jednorodzinnej 1250 50 100 150 150 200 200 200 200

36250 ICO 1000Razem 3 000 4950 5350 5450 5 450 5450 5 700
Wzrost w stosunku do roku poprzedniego /szt/ 850 1950 1900 200 250 250

2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 202?Wariant II
Powierzchni a gruntów przekazana pod budowę mieszkań /hą/ 300

Ilość mieszkań w budynkach wielorodzinnych 42000 100 1100 3300 5000 5 250 5750 6500 7000 8 000
Ilość mieszkań w zabudowie jednorodzinnej 1500 50 100 150 200 230 250 250 250

43500 100 1150Razem 3 40D 5150 5 450 6000 6 750 7250 8250

Wzrost w stosunku do roku poprzedniego /szt/ 1000 2 200 1700 250 500 750 500 1000



Z 2478 gmin polskich jedynie 41 nie jest zainteresowana budownictwem mieszkaniowym na swoim terenie. Powierzchnia 
gruntów Skarbu Państwa należąca do tych gmin stanowi 67,66 ha i nie była uwzględniana w obliczeniach.
Gminy niezainteresowane budownictwem mieszkaniowym to: Polanica Zdrój, Międzylesie — Miasto, Szczytna- Miasto, 
Olszyna — Miasto, Syców — Miasto, Jedlina -— Zdrój, Sobótka — Miasto, Złoty Stok — Miasto, Świerzawa — Miasto, 
Biłgoraj — Miasto, Tarnogród, Krasnobród — Miasto, Nowy Wiśnicz, Alwernia — Miasto, Ropa, Pcim, Krynica — Zdrój 
— Miasto, Łącko, Muszyna — Wieś, Rytro, Stary Sącz — Miasto, Stary Sącz — Wieś, Gdów, Kolonowskie — Miasto, 
Czarna Białostocka — Miasto, Michałowo — Miasto, Krynki — Miasto, Sztutowo, Wisła, Sośniowice — Miasto, 
Boronów, Herby, Woźniki — Miasto, Pszów, Susz — Miasto, Sieraków — Miasto, Wronki — Miasto, Wągrowiec, 
Jastrowie — Miasto, Tychowo —• Miasto, Borne — Sulinowo — Miasto.

Zastosowanie konstrukcji drewnianych pozwala na kształtowanie obiektów o różnych kształtach i formach, a także 
możliwe jest w budownictwie jedno- i wielorodzinnym. Budynki o konstrukcji drewnianej mają wiele zalet, 
w szczególności:

1) krótki czas budowy (domu wielorodzinnego - 4,5-5 miesięcy, domu jednorodzinnego - 3 miesiące),
2) energooszczędność (zużycie energii cieplnej - 35%-40%, a przy maksymalnym wykorzystaniu OZE - możliwość 

osiągnięcia parametrów 18-20% zużycia energii cieplnej),
3) niskie koszty zużycia energii (około 25%),
4) mały ciężar konstrukcji (w stosunku do tradycyjnego budownictwa murowanego budynki są lżejsze o 60 %), co 

umożliwia budowanie na terenach słabonośnych,
5) niewielką grubość ścian zewnętrznych (maksymalnie 32 cm - 16-24cm drewno + 5-10 cm okładzina, podczas gdy 

tradycyjny dom - do 65cm),
6) trwałość i wytrzymałość konstrukcji (okładzina ognioodporna przy grubości 22mm - czas przepalenia do drewna 

około 120 min.),
7) odporność na warunki atmosferyczne (wiatry),
8) łatwość przebudowy i modernizacji, konstrukcje modułowe, powtarzalne,
9) brak sezonowości (możliwość budowy o każdej porze roku).

Ponadto proces produkcyjny nie wymaga takich nakładów i zużycia energii jak inne materiały konstrukcyjne, co ma 
kluczowe znaczenie w minimalizowaniu obciążenia środowiska naturalnego.

W 2017 r. na zlecenie Ministerstwa Środowiska zostało wykonane badanie świadomości ekologicznej mieszkańców Polski 
pn. „Budownictwo drewniane”. Ponad połowa respondentów (54,0%) spośród tych, którzy deklarowali plan 
zakupu/budowy domu bądź mieszkania w najbliższym czasie, na pytanie „Czy zamieszkał(a)by Pan(i) na stałe 
w całorocznym domu drewnianym?” udzieliła odpowiedzi „tak”. Aspekty, które zachęciłby największą liczbę 
respondentów do zamieszkania na stałe w domu drewnianym, to niższe koszty utrzymania/budowy (78,1%), rządowa 
dopłata do budowy (76,8%) oraz gwarancja bezpieczeństwa, jakości i trwałości konstrukcji (76,5%).

Oczekiwanym efektem projektowanych rozwiązań prawnych będzie m.in.: zwiększenie, w relatywnie krótkim okresie 
czasu, dostępności mieszkań, w tym mieszkań dostępnych dla osób o umiarkowanych dochodach; wsparcie 
przedsiębiorczości z zakresu energooszczędnego budownictwa drewnianego; wsparcie rozwoju sektora ekobudownictwa 
polskiej gospodarki - rozwój nowoczesnych technologii; pośrednie przyczynienie się do zmniejszenia zanieczyszczeń 
powietrza powodowanych przez tzw. niską emisję.

Projekt ustawy należy rozpatrywać jako jeden z elementów pakietu działań Rządu, wychodzących naprzeciw 
rekomendacjom Rady Mieszkalnictwa, które maja przyczynić się do ułatwienia redukcji deficytu mieszkań 
i doprowadzenie do sytuacji, w której podstawowe parametry określające poziom zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych 
nie będą odstawały od przeciętnych wartości rozwiniętych krajów Unii Europejskiej. Spółka PDD S.A. będzie operatorem 
mieszkaniowym działającym w ramach Programu Mieszkanie Plus

Jednocześnie w celu umożliwienia realizacji zadań ustawowych proponuje się oddanie parkom narodowym na własność 
udziałów Skarbu Państwa we współwłasnościach nieruchomości położonych w granicach parków narodowych. Możliwość 
władania nieruchomościami pozwoli parkom narodowym na realizację ich celów ustawowych. Ponadto ujednolici sposób 
zarządzania nieruchomościami położonymi w granicach parku narodowego (jeden podmiot zarządzający 
nieruchomościami Skarbu Państwa).



3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?
Zwiększenie dostępności mieszkań realizowane jest przez każde z państw różnymi narzędziami. Poniżej zaprezentowano 
działania różnych państwa w zakresie wznoszenia budynków mieszkalnych o konstrukcji drewnianej.

Zgodnie z informacjami Europejskiej Komisji Gospodarczej (UNECE), jednej z komisji regionalnych ONZ, zawartymi 
w raporcie „Promoting sustainable building materials and the implications on the use of wood in buildings - A review of 
leading public policies in Europe and North America ” szereg wysoko rozwiniętych państw podjęło różnego rodzaju działania 
wspierające zastosowanie drewna w budownictwie, np.:
Finlandia - od 2011 r. wdrażany jest Strategiczny Program dla przemysłu drzewnego, którego kluczowym elementem jest 
Fiński Narodowy Program Budownictwa Drewnianego, którego celem jest promocja budownictwa drewnianego na terenach 
zurbanizowanych i wykorzystanie drewna w budownictwie. Główne wskaźniki, na jakich skupia się ten program, obejmują 
m.in. zwiększenie do 10% udziału w rynku drewnianych domów wielokondygnacyjnych i podwojenie wartości dodanej 
eksportu wyrobów z drewna.
Japonia - funkcjonujący od 2013 r. Wood Use Points Programme (WUPP) jest innowacyjnym, opartym o rynek programem, 
ukierunkowanym na promowanie wykorzystania produktów lokalnego drewna w budownictwie. Celem programu jest 
ożywienie rynku nieruchomości mieszkalnych, jak i stymulowanie rozwoju lokalnej gospodarki leśnej, poprzez dotowanie 
zwiększonego zużycia lokalnego drewna.
Norwegia - Norweski program innowacji opartych na drewnie jest skierowany do różnych uczestników rynku: firm, 
decydentów, architektów, przedsiębiorców, handlowców, naukowców i wynalazców. W ramach programu wspierane są 
ekonomicznie trzy obszary: budownictwo, przemysł drzewny i tradycyjne zastosowanie drewna, a także innowacyjne 
zastosowanie drewna.
USA - w 2011 powstał trzyczęściowy plan ukierunkowany na rozwój zielonych budynków w celu promowania 
wykorzystania drewna. Służba Leśna (zarządzająca lasami w USA): 1) wprowadziła preferencje dla nowych budynków 
z drewna i produktów rolnych przy ubieganiu się o uzyskanie certyfikatów „zielonych budynków”; 2) zwiększyła swoje 
zaangażowanie w tzw. zielone budownictwo poprzez przedstawianie postępów w pracach badawczych i wdrażaniu nowych 
ekologicznych materiałów budowlanych; 3) aktywnie poszukiwała możliwości promocji innowacyjnego zastosowania 
drewna jako zielonego materiału budowlanego dla obiektów o powierzchni powyżej 1000 m2. Ponadto w USA podejmowane 
są dodatkowe działania np. promowanie użycia drewna do budowy budynków użyteczności publicznej (szkół).

Ekspertyza techniczna Budownictwo drewniane w Polsce, przygotowana w roku 2018 na zlecenie Ministrostwa Inwestycji 
i Rozwoju, wskazuje, że w Europie Zachodniej ciągle obserwowany jest zwiększający się odsetek domów drewnianych 
w stosunku do tradycyjnego budownictwa murowanego. W Czechach obecnie buduje się 2000-2500 domów 
prefabrykowanych rocznie, a w Wielkiej Brytanii w 2014 r aż jedna czwarta nowo wybudowanych domów to były 
konstrukcje drewniane. Udział prefabrykowanych domów w niemieckim i austriackim rynku wynosi odpowiednio ok. 
20% i 35% oraz stale rośnie. W państwach skandynawskich 70-90% budownictwa to budownictwo drewniane. Natomiast 
w Polsce zastosowanie przez inwestorów indywidualnych we wznoszeniu budynków mieszkaniowych metody konstrukcji 
drewnianych wynosiło w 2015 r. i w 2016 r. zaledwie 0,3%. Jako przykład drewnianych wielorodzinnych osiedli 
można podać osiedle 3-4 kondygnacyjnych domów w Helsinkach, w których znajduje się łącznie 104 apartamenty lub 
osiedle Limnologen w Växjö (Szwecja), w którym 134 mieszkania zlokalizowano w czterech ośmiokondygnacyjnych 
budynkach.

Na całym świecie występuje obecnie trend wznoszenia coraz to wyższych budynków mieszkalnych o konstrukcji 
drewnianej.

Z kolei kwestia własności nieruchomości Skarbu Państwa w parkach narodowych jest ściśle związana z rozwiązaniami 
krajowymi i nie wymaga analizy porównawczej rozwiązań z innych krajów.
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt

Źródło danychWielkośćGrupa Oddziaływanie
Wykonywanie obowiązków 

i zadań związanych 
z działalnością spółki „PDD 

S.A.”
Przeznaczenie gruntów

Państwowe Gospodarstwo 
Leśne Lasy Państwowe 1



niezalesionych pod 
budownictwo mieszkaniowe.

Wykonywanie obowiązków 
i zadań związanych 

z działalnością spółki „PDD 
S.A.”

Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej

1

Wykonywanie obowiązków 
i zadań związanych 

z działalnością spółki „PDD 
S.A.”
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Spółka Akcyjna 1

Nabycie prawa własności 
udziałów Skarbu Państwa we 

współwłasnościach 
nieruchomości pozwoli na 

realizację zadań ustawowych 
parków narodowych

Parki narodowe 23

Oddanie prawa władania 
współwłasnośćiami Skarbu 

Państwa parkom narodowym 
pozwoli na zmniejszenie 

obciążenia pracą

51Starostowie

Konieczność dokonania 
wpisów w księgach 

wieczystych
Sądy wieczystoksięgowe

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
Projekt rozporządzenia został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie podmiotowej Rządowego 
Centrum Legislacji, w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności 
lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248).
W ramach konsultacji projekt ustawy zostanie przekazany do następujących podmiotów:

1) Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego,
2) Stowarzyszenia Centrum Drewna w Czarnej Wodzie,
3) Stowarzyszenia Dom Drewniany,
4) Stowarzyszenia Energooszczędne Domy Gotowe,
5) Banku Ochrony Środowiska,
6) Związek Powiatów Polskich.

W ramach opiniowania projekt ustawy zostanie przekazany do:
1) PGL Lasy Państwowe,
2) Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej,
3) Polskiego Komitetu Normalizacyjnego,
4) Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego,
5) Instytutu Techniki Budowlanej,
6) Instytutu Technologii Drewna,
7) Krajowej Agencji Poszanowania Energii,
8) Narodowej Agencji Poszanowania Energii,
9) Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Projekt nie podlega zaopiniowaniu przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego, zgodnie z ustawą z dnia 6 
maja 2005 r. o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz o przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej 
w Komitecie Regionów Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 90, poz. 759), ponieważ nie dotyczy problematyki samorządu 
terytorialnego._____________________________________________________________________________________



Z uwagi na zakres projektu, który nie dotyczy praw i interesów związków pracodawców oraz zadań związków 
zawodowych, projekt nie podlega opiniowaniu przez reprezentatywne organizacje pracodawców i związki zawodowe. 
Projekt nie dotyczy spraw, o których mowa w art. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych 
instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. poz. 1240 oraz z 2017 r. poz. 2371), dlatego nie podlega opiniowaniu przez Radę 
Dialogu Społecznego.

Projekt nie podlega także opiniowaniu, konsultacjom ani uzgodnieniom z organami i instytucjami Unii Europejskiej, 
w tym z Europejskim Bankiem Centralnym.

Projekt ustawy, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. 
z 2017 poz. 248) oraz wyniki konsultacji publicznych i opiniowania zostaną zamieszczone na stronie internetowej 
Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny. Ponadto 
wyniki przeprowadzonych konsultacji zostaną dodatkowo streszczone w zamieszczonym Raporcie z konsultacji.
6. Wpływ na sektor finansów publicznych

Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [min zł](ceny stałe z r.)
4 6 8 9 100 1 2 3 5 7 Łącznie (0-10)

Dochody ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)
Wydatki ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)
Saldo ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)
Źródła finansowania

Przedmiotowa regulacja nie powoduje zwiększenia wydatków jednostek sektora 
finansów publicznych, w tym budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu 
terytorialnego.

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

Kapitał zakładowy Spółki będzie wynosił co najmniej 50 000 000 zł i będzie mógł być 
pokryty poprzez wniesienie wkładów pieniężnych lub niepieniężnych. 
W szczególności Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe 
jest uprawniony do wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci gruntów, 
z wyłączeniem gruntów leśnych w rozumieniu ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. 
o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1161).

Jedna z form działalności „PDD S.A.” będzie zysk z najmu nieruchomości, ale nastąpi 
on dopiero po zrealizowaniu zaplanowanych inwestycji mieszkaniowych. Obecnie nie 
jest możliwe wykazanie skali zysków finansowych spółki ze zrealizowanych 
inwestycji.

Koszt inicjacyjny związany z zapewnieniem odpowiednich warunków do rozpoczęcia 
działalności „PDD S.A.” będzie jednorazowy, bowiem zakłada się, że w przyszłości



koszty funkcjonowania będą w całości pokryte przychodami z gospodarowania 
nieruchomościami.

Jednocześnie nabycie przez parki narodowe prawa własności udziałów Skarbu Państwa 
we współwłasnościach nieruchomości położonych w granicach parków narodowych 
nie będzie stanowiło dodatkowych kosztów i przychodów dla budżetu państwa. Nie 
będzie także konieczne zwiększanie dotacji budżetowej dla parków narodowych na 
działalność bieżącą.

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na 
rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe

Skutki
Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 2 3 5 10 Łącznie (0-1

m
W ujęciu 
pieniężnym 
(w min zł, 
ceny stałe

duże przedsiębiorstwa
sektor mikro-, małych 
i średnich
przedsiębiorstw_____
rodzina, obywatele 
oraz gospodarstwa 
domowe

r.)z

W ujęciu 
niepieniężnym

duże przedsiębiorstwa
Projektowana regulacja pozytywnie wpłynie na konkurencyjność sektora 
mikro, małych i średnich przedsiębiorstw [zarówno bezpośrednio związanych 
z przemysłem budownictwa drewnianego, jak i świadczących inne usługi na ich 
rzecz], poprzez zwiększenie skali zamówień i działalności inwestycyjnej „PDD 
S.A.”.

sektor mikro-, małych 
i średnich 
przedsiębiorstw

rodzina, obywatele 
oraz gospodarstwa 
domowe

Nastąpi poprawa sytuacji ekonomicznej i społecznej rodzin o umiarkowanych 
dochodach [o dochodach uniemożliwiających zaciągnięcie kredytu 
mieszkaniowego lub wynajem mieszkań na zasadach komercyjnych, 
a jednocześnie zbyt wysokich, aby ubiegać się o najem mieszkania od gminy], 
poprzez zwiększenie oferty mieszkań dostępnych cenowo dla gospodarstw 
domowych.

Niemierzalne sytuacja ekonomiczna 
i społeczna rodziny, 
a także osób 
niepełnosprawnych 
oraz osób starszych

Dodatkowe informacje, w tym 
wskazanie źródeł danych i 
przyjętych do obliczeń założeń
8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu
1X1 nie dotyczy

□ tak 
H nie

I I nie dotyczy

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli 
zgodności).

I I zmniejszenie liczby dokumentów 
I I zmniejszenie liczby procedur 
I I skrócenie czasu na załatwienie sprawy 
I I inne:

]] zwiększenie liczby dokumentów 
I I zwiększenie liczby procedur 
]] wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

I I inne:

□ tak 
H nie

I I nie dotyczy

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 
elektronizacji.



9. Wpływ na rynek pracy
Wzrost zainteresowania budownictwem drewnianym przyczyni się do wzrostu zatrudnienia w robotach budowlano- 
montażowych, produkcji i dystrybucji drewnianych materiałów budowlanych czy wyposażenia mieszkań. Ewentualne 
uruchomienie linii technologicznej produkcji drewna konstrukcyjnego w Polsce także pozytywnie wpłynie na rynek pracy.
10. Wpływ na pozostałe obszary

15<] demografia
1^1 mienie państwowe

I I informatyzacja 
I I zdrowie

1^1 środowisko naturalne
H sytuacja i rozwój regionalny 

I I inne:
- środowisko naturalne - budownictwo drewniane będzie miało bezpośredni 
pozytywny wpływ na środowisko naturalne. Drewno, jako budulec dostarczany przez 
naturę, nie wymaga takich nakładów i zużycia energii jak inne materiały konstrukcyjne 
w procesie ich produkcji. Budownictwo drewniane przyczyni się także do obniżenia 
„niskiej emisji”, gdyż budynki o konstrukcji drewnianej są energooszczędne (zużycie 
energii cieplnej - 35%-40%, a przy maksymalnym wykorzystaniu OZE - możliwość 
osiągnięcia parametrów 18-20% zużycia energii cieplnej) oraz charakteryzują się 
niskimi kosztami zużycia energii (około 25%).
-demografia - przewiduje się, że efekty projektowanej regulacji mogą pozytywnie 
oddziaływać na podejmowanie decyzji o założeniu lub rozwoju rodziny z uwagi na 
zwiększenie liczby dostępnych mieszkań;
- mienie państwowe - projektowane rozwiązania umożliwią wykorzystanie 
nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, a tym samym zwiększenie 
ich użyteczności zgodnie z polityką państwa.

Omówienie wpływu

Z kolei nabycie przez parki narodowe prawa własności udziałów Skarbu Państwa w 
nieruchomościach położonych w granicach parku narodowego pozwoli na realizację 
zadań ustawowych tych podmiotów, w tym w szczególności na prowadzenie działań 
ochronnych w ekosystemach leśnych, wodnych oraz w lądowych ekosystemach 
nieleśnych.

11.Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Przewiduje się, że ustawa wejdzie w życie w II kwartale 2018 r.
12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?
Z uwagi na fakt, że projekt ustawy należy rozpatrywać jako jeden z elementów pakietu działań Rządu, które mają przyczynić 
się do ułatwienia redukcji deficytu mieszkań i doprowadzenia do sytuacji, w której podstawowe parametry określające 
poziom zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych nie będą odstawały od przeciętnych wartości rozwiniętych krajów Unii 
Europejskiej, przewiduje się, że ocena działania projektowanej regulacji dokonana zostanie wraz z oceną pozostałych działań.

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