
Gabriela Lenartowicz - 13.08.2021 : Ustawa o zmianie ustawy o lasach 

Porównanie stanu aktualnego z propozycjami zawartymi w projekcie 

Lp Propozycja Jest 

Art. 1. 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 

w art. 3 pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:   
„b)  stanowiący  rezerwat  przyrody,  park  krajobrazowy  lub  
wchodzący  w  
skład  parku  narodowego,  będący  lasem  ochronnym  
aglomeracji  
miejskiej albo" 

b)  stanowiący rezerwat przyrody lub wchodzący 
w skład parku narodowego  
albo 

2 

w art. 7:  
a)  ust. 1 pkt 2 dodaje się lit. e w brzmieniu:  
„e)  zachowanie  lasów  ochronnych  aglomeracji  miejskich,  
które  
powołuje sejmik województwa na wniosek prezydentów miast 
na  
prawach  powiatu  lub  grupy  1000  mieszkańców  miasta  na  
prawach  powiatu,  przy  ustaleniu  granic  w  porozumieniu  z  
Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych.”;  
b)  w art. 7 ust. 2 dodaje się drugie zdanie w brzmieniu:  
„W lasach ochronnych aglomeracji miejskich nie pozyskuje się 
drewna  
w celach komercyjnych, dopuszczalne są jedynie cięcia 
pielęgnacyjne.”; 

ochrony lasów, zwłaszcza lasów i ekosystemów 
leśnych stanowiących naturalne  
fragmenty rodzimej przyrody lub lasów 
szczególnie cennych ze względu na:  
a)  zachowanie różnorodności przyrodniczej,  
b)  zachowanie leśnych zasobów genetycznych,  
c)  walory krajobrazowe,  
d)  potrzeby nauki; 
 
 
2. Gospodarka  leśna  w lasach  stanowiących  
rezerwaty  przyrody  oraz  
wchodzących w skład parków narodowych 
uwzględnia zasady określone w przepisach  
o ochronie przyrody. 

3 

po art. 20 dodaje się art. 20a w brzmieniu:  
„Art.  20a.  Plan  urządzenia  lasu  nie  obejmuje  lasów  
ochronnych  
aglomeracji miejskich, poza zabiegami pielęgnacyjnymi.” 

Art. 20. 1.  W  miejscowych  planach  
zagospodarowania  przestrzennego  
uwzględnia  się  ustalenia  planów  urządzenia  
lasu  dotyczące  granic  i powierzchni  
lasów, w tym lasów ochronnych.  
2. W ewidencji gruntów i budynków uwzględnia 
się ustalenia planów urządzenia  
lasu i uproszczonych planów urządzenia lasu 
dotyczące granic i powierzchni lasu. 

4 

w art. 22:  
a)  ust. 1 otrzymuje brzmienie:  
„1. Minister właściwy do spraw środowiska zatwierdza w drodze   
decyzji  administracyjnej  plan  urządzenia  lasu,  po  otrzymaniu  
uchwały właściwego  terytorialnie  Sejmiku  województwa,  
zatwierdzającej  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)  po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:  
„1a. Brak lub niezatwierdzenie przez Sejmik województwa Planu  
urządzenia lasu wstrzymuje wszelkie prace eksploatacyjne.”,  
        c)  ust. 2 otrzymuje brzmienie:  
„2.  Starosta  po  uzyskaniu  opinii  właściwego  terytorialnie  
Marszałka  Województwa,  zatwierdza  uproszczony  plan  
urządzenia  
lasu.”. 

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. 

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

5 
w art. 16 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  
„1.  Park  krajobrazowy  obejmuje  obszar  chroniony  ze  

Art.  16. 1.  Park  krajobrazowy  obejmuje  
obszar 



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.". 

chroniony ze względu na wartości przyrodnicze, 
historyczne  i kulturowe  oraz  walory  
krajobrazowe  w celu 
zachowania, popularyzacji tych wartości w 
warunkach 
zrównoważonego rozwoju. 

 


