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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

 

do ustawy z dnia 10 czerwca 2014 r. 

 

o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych 

(druk nr 658) 

 

 

U S T A W A   z dnia 3 lutego 1995 r. o OCHRONIE GRUNTÓW ROLNYCH I leśnych (Dz. 

U. z 2013 r. poz. 1205 oraz z 2014 r. poz. 40)  

 

Art. 7. 

1. Przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, wymagającego 

zgody, o której mowa w ust. 2, dokonuje się w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego, sporządzonym w trybie określonym w przepisach o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym. 

2. Przeznaczenie na cele nierolnicze i nieleśne: 

[1)   gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas I-III - wymaga uzyskania zgody 

ministra właściwego do spraw rozwoju wsi,] 

<1) gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas I–III, jeżeli ich obszar 

projektowany do takiego przeznaczenia przekracza 0,5 ha – wymaga uzyskania 

zgody ministra właściwego do spraw rozwoju wsi,> 

2)   gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa - wymaga uzyskania zgody 

Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa
(2)

 lub upoważnionej 

przez niego osoby, 

3)   (uchylony), 

4)   (uchylony), 

5)   pozostałych gruntów leśnych 

- wymaga uzyskania zgody marszałka województwa wyrażanej po uzyskaniu opinii izby 

rolniczej. 

3. Wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 2 pkt 1, 2 i 5, następuje na wniosek wójta 

(burmistrza, prezydenta miasta). Do wniosku dotyczącego gruntów leśnych stanowiących 

własność Skarbu Państwa wójt (burmistrz, prezydent miasta) dołącza opinię dyrektora 

regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych, a w odniesieniu do gruntów parków 

narodowych - opinię dyrektora parku. 

3a. Stroną w postępowaniu, o którym mowa w ust. 2, jest wójt (burmistrz, prezydent miasta). 

4. Do wniosku dotyczącego gruntów, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, marszałek 

województwa dołącza swoją opinię i przekazuje wniosek odpowiedniemu ministrowi w 

terminie do 30 dni od chwili złożenia wniosku przez wójta (burmistrza, prezydenta 

miasta). 

5. Organ wyrażający zgodę, o którym mowa w ust. 2, może żądać złożenia wniosku w kilku 

wariantach, przedstawiających różne kierunki projektowanego przestrzennego rozwoju 

zabudowy. 

6. (uchylony). 

 


