
Małgorzata Chmiel - 13.07.2021 : Ustawa o zmianie ustawy o lasach i ustawy o ochronie 

przyrody 

Porównanie stanu aktualnego z propozycjami zawartymi w projekcie 

Lp Propozycja Jest 

W ustawie z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1463, z późn. zm.) wprowadza się 

następujące zmiany: 

1 

uchyla się art. 14b; Art. 14b. 1.  Właściciele  lasów  realizują  cele  i 

zasady  gospodarki  leśnej  

wskazane w ustawie, w szczególności wypełniają 

obowiązki, o których mowa w art.  

9 ust. 1, art. 13 ust. 1 i art. 14 ust. 4, w sposób przez 

siebie określony, chyba że sposób  

wypełniania danego obowiązku został ustalony 

przez przepisy prawa.  

2. Minister  właściwy  do  spraw  środowiska  

określi,  w drodze  rozporządzenia,  

wymagania dobrej praktyki w zakresie gospodarki 

leśnej, uwzględniając:  

1)  cele określone w art. 7 ust. 1, w tym potrzebę 

zachowania wszystkich zasobów,  

tworów  i składników  przyrody  w  odpowiednim  

stanie,  w szczególności  

gatunków, które są przedmiotem zainteresowania 

Unii Europejskiej;  

2)  uwarunkowania gospodarcze, społeczne i 

kulturowe oraz cechy lokalne.  

3. Gospodarka  leśna  wykonywana  zgodnie  z 

wymaganiami  dobrej  praktyki  

w zakresie  gospodarki  leśnej  nie  narusza  

przepisów  o ochronie  poszczególnych  

zasobów, tworów i składników przyrody, w 

szczególności przepisów art. 51 i art. 52  

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 

przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, 471  

i 1378). 

2 

w art. 18 ust. 3 otrzymuje brzmienie:  

„3.  Zmiana okresu, o którym mowa w ust. 1 i 2, 

wymaga zgody, w drodze  

decyzji administracyjnej, organu zatwierdzającego 

plan urządzenia lasu. 

3. Zmiana  okresu,  o którym  mowa  w ust. 1  i 2,  

wymaga  zgody  organu  

zatwierdzającego plan urządzenia lasu. 

3 

w art. 22:   

a)  ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

„1.   Minister  właściwy  do  spraw  środowiska  

zatwierdza  w  drodze  

decyzji  administracyjnej  plan  urządzenia  lasu  dla  

lasów  stanowiących  

własność  Skarbu  Państwa  oraz  uproszczone  

plany  urządzenia  lasu  dla  

lasów wchodzących w skład Zasobu Własności 

Rolnej Skarbu Państwa.”,  

b)  ust. 2 otrzymuje brzmienie:  

„2.   Starosta,  po  uzyskaniu  opinii  właściwego  

terytorialnie  

nadleśniczego, zatwierdza w drodze decyzji 

administracyjnej uproszczony  

Art. 22. 1. Minister właściwy do spraw środowiska 

zatwierdza plan urządzenia  

lasu  dla  lasów  stanowiących  własność  Skarbu  

Państwa  oraz  uproszczone  plany  

urządzenia  lasu  dla  lasów  wchodzących  w skład  

Zasobu  Własności  Rolnej  Skarbu  

Państwa.  

2. Starosta,  po  uzyskaniu  opinii  właściwego  

terytorialnie  nadleśniczego,  

zatwierdza uproszczony plan urządzenia lasu. 



plan urządzenia lasu.”;  

4 

w art. 23 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

„1.   Zmiana  planu  urządzenia  lasu  lub  

uproszczonego  planu  

urządzenia  lasu  może  być  dokonana  w  drodze  

decyzji  w  sprawie  zmiany  

dotychczasowej  decyzji,  z  zastrzeżeniem  ust.  2  i  

4  oraz  zachowaniem  

przepisów art. 22.”. 

Art. 23. 1. Zmiana planu urządzenia lasu lub 

uproszczonego planu urządzenia  

lasu  może  być  dokonana  aneksem,  z 

zastrzeżeniem  ust. 2  i 4  oraz  zachowaniem  

przepisów art. 22. 

5 

Do spraw wszczętych i niezakończonych przed 

dniem wejścia w życie  

niniejszej ustawy stosuje się przepisy ustawy 

zmienianej w art. 1 w brzmieniu  

nadanym niniejszą ustawą.   

 

Art. 2. W Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, 471, 1378, z 

późn. zm.)  

1 

Art.16 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

Park krajobrazowy obejmuje obszar chroniony ze 

względu na wartości przyrodnicze, historyczne i 

kulturowe oraz walory krajobrazowe w celu 

zachowania, popularyzacji tych wartości w 

warunkach zrównoważonego rozwoju. Prowadzenie 

wycinki drzew ze względu na cele gospodarcze na 

terenie parku krajobrazowego następuje po 

wyrażeniu zgody w drodze uchwały sejmiku 

województwa. 

Park krajobrazowy obejmuje obszar chroniony ze 

względu na wartości przyrodnicze, historyczne i 

kulturowe oraz walory krajobrazowe w celu 

zachowania, popularyzacji tych wartości w 

warunkach zrównoważonego rozwoju. 

 

 


