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Stosownie do postanowien uchwaly nr 190 Rady Ministr6w z dnia 29 pazdziemika 2013 r. 

Regulamin pracy Rady Ministrow (M. P. poz. 979) przedldadam w zal~Jczeniu projekt ustawy o 
zmianie ustawy o lasach, z uprzejm~J prosb~J o pilne rozpatrzenie przez Rady Ministrow. 

Projektowana ustawa wprowadza instrumenty prawne do nabywania przez Skarb Pa!l.stwa, 

reprezentowany przez Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe (PGL LP), grunt6w lesnych. 

W przypadku sprzedazy grunt6w lesnych przez osob~ fizyczn~J lub prawn~J lub przez jednostk~J 
organizacyjn~J nieposiadajlJClJ osobowosci prawnej , ktorej ustawa przyznaje zdolnos6 prawnlJ, 
Skarbowi Pa!lstwa, reprezentowanemu przez PGL LP, przyslugiwa6 bydzie z mocy ustawy prawo 

pierwokupu tych gruntow. Jezeli przeniesienie wlasnosci wskazanych gruntow, nastypowa6 bydzie w 

wyniku zawarcia umowy innej niz umowa sprzedazy, Lasy Panstwowe reprezentujlJce Skarb Panstwa 

moglJ zlozy6 oswiadczenie o nabyciu tego gruntu (tzw. prawo wykupu). 
W ramach konsultacji publicznych i opiniowania zgloszono og6lem ponad 20 uwag. 

Najistotniejsze dotyczyly zakresu art. 37a ust. 2, ktory wskazuje jakich grunt6w dotyczy6 rna prawo 

pierwokupu i prawo wykupu oraz pkt 4, kt6ry zdecydowano siy usun~J6 z projektu. Pozostale uwagi 
zostaly rozwazone, czys6 z nich uwzglydniono. Stosowne uzasadnienie do uwag nieuwzglydnionych 

zawarto w tabeli uwag z konsultacji publicznych i opiniowania. 
W ramach uzgodnien miydzyresortowych uwagi do projektu zglosili: RzlJdowe Centrum 

Legislacji, Minister Infrastruktury i Budownictwa, Minister Finans6w, Minister Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi, Minister Sprawiedliwosci. Przedmiotowe uwagi zostaly uwzglydnione, z wyjlJtkiem niekt6rych 
uwag Ministra Finans6w, kt6ry ponowit i zmodyfikowal niekt6re z nich do wersji projektu 

skierowanej pod obrady Stalego Komitetu Rady Ministr6w 
Uprzejmie informujy, ze projekt ustawy zostal w dniu 31 marca 2016 r. przyjl(ty przez Staly 

Komitet Rady Ministr6w. Jednoczesnie wyjasniam, iz zallJczony projekt uwzg1ednia wszystkie uwagi 

Ministra Finans6w zgloszone na Staly Komitet Rady Ministr6w w pismie z dnia 31 marca 2016 r., 
znak: PG 1.021.18.2016 (w szczeg6lnosci brzmienie nowego art. 37i dotycz~Jcego umieszczania 

odpowiednich informacji w Biuletynie Informacji Publicznej zostalo w trybie roboczym uzgodnione z 

Ministerstwem Finans6w). Uwzglydniona zostala takZe uwaga RzlJdowego Centrum Legislacji (pismo 

z dnia 31.03.2016 r., znak: RCL.DPSI.550.8/2016) odnosnie do uzupelnienia uzasadnienia, kt6re 

zostalo uzupelnione poprzez dodanie nowego akapitu na stronie 2. 

Projekt ustawy zostal pozytywnie zaopiniowany przez Komisjy Wsp6lnlJ RZlJdU i SamorllJdU 

Terytorialnego w dniu 30 marca 2016 r. 
Ze wzgl~du na tematyky projekt nie byl kierowany do rozpatrzenia przez Komitet do Spraw 

Europejskich ani przez Komitet do Spraw Cyfryzacji . 
Jednocze5nie nalezy podkresli6, iz w stosunku do wersji b~td~Jcej przedmiotem obrad Komitetu 

Rady Ministr6w zmieniono art. 4 projektu wskazuj~cy termin wejscia w zycie, ustalaj~c go na 
dzien 30 kwietnia 2016 r. Pilne wejscie w zycie przedmiotowego projektu spowodowane jest faktem, 



iz z dniem l maja 2016 r. minie okres przejsciowy, charakteryzuj~cy si<; ograniczon~ mozliwosci~ 

nabywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej grunt6w rolnych i lesnych przez cudzoziemc6w. 
Jest przy tym prawdopodobne, i.e po upJywie ww. okresu powstanie trudnosc w wywi~zaniu si<; przez 

Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe z obowi~zku powiykszania areaiu las6w 

panstwowych, wynikaj~cego z art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o zachowaniu narodowego 

charakteru strategicznych zasob6w naturalnych kraju (Dz. U. Nr 97, poz. I 051 i z 2003 r. Nr 113, poz. 
1068). Doprecyzowano taki.e brzrnienie art. 37a ust. 3 poprzez wskazanie, analogicznie jak w 

przypadku ceny ustalonej na podstawie art. 37g ust. 3, iz ,sl!d ustala r6wnowartosc pieniyi.nl! w 
oparciu o wartosc nieruchomosci okreslonl! zgodnie z przepisami o gospodarce nieruchomosciami". 

Projekt wraz z uzasadnieniem i OSR zostal taki.e poprawiony pod wzglydem redakcyjno-prawnym w 
wyniku uwag przekazanych w trybie roboczym (w tym taki.e w zakresie przepis6w przejsciowych) 

przez R24dowe Centrum Legislacji . Uzupelniono taki.e raport z konsultacji o informacje, o kt6rych 
mowa w §51 ust. 1 pkt 2 i 3. 

Jednoczesnie nalei.y podkreslic, iz Rzl!dowe Centrum Legislacji w pisrnie z dnia 1 kwietnia 

2016 r., znak: RCL.DPSI.550.8.2016 wskazalo, iz w zwil!zku z przekazaniem uwag o charakterze 
Iegislacyjno-redakcyjnym w trybie roboczym nie jest zasadne rozpatrzenie przedrniotowego projektu 
przez Kornisjt( Prawniczl!. 

Projekt ustawy zostal umieszczony w wykazie prac Iegislacyjnych i programowych Rady 
Ministr6w pod numerem UD40. 

Zafl!CZniki: 
- projekt ustawy wraz z uzasadnieniem i OSR, 
- raport z konsultacji, 

- opinia o zgodnosci z prawem Unii Europejskiej , 
- plyta CD. 














