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Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia  
2 kwietnia 1997 r. i na podstawie art. 32 ust. 2 regulaminu Sejmu niżej podpisani 
posłowie wnoszą projekt ustawy: 

 
 
 - o zmianie ustawy o ochronie gruntów 

rolnych i leśnych. 
 
 
Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem ustawy 

upoważniamy pana posła Józefa Rackiego. 
 
 
 

 (-)   Krzysztof Borkowski;  (-)   Artur Dębski;  (-)   Dariusz Cezar Dziadzio; 
 (-)   Romuald Garczewski;  (-)   Marek Gos;  (-)   Mieczysław Kasprzak; 
 (-)   Tomasz Makowski;  (-)   Elżbieta Nawrocka;  (-)   Krystyna Ozga; 
 (-)   Urszula Pasławska;  (-)   Mirosław Pawlak; (-) Józef Racki;  (-)   Paweł 
Sajak;  (-)   Zbigniew Sosnowski;  (-)   Franciszek Jerzy Stefaniuk;  (-)   Andrzej 
Sztorc;  (-)   Halina Szymiec-Raczyńska;  (-)   Piotr Walkowski;  (-)   Piotr 
Zgorzelski;  (-)   Józef Zych;  (-)   Stanisław Żelichowski. 

 
 



  Projekt 

 

 

USTAWA 

z dnia ………………… 2014 r. 

 

o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych 

 

 

Art. 1. 

 

W ustawie z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (jedn. tekst Dz. U. z 

2013  r. poz. 1205 oraz z 2014 r. poz. 40)  w art. 22b  ust. 4  otrzymuje brzmienie: 

 

      „4. Marszałek województwa jest wierzycielem i organem egzekucyjnym uprawnionym do 

egzekucji należności za zobowiązania z tytułu dochodów, o których mowa w ust. 1;” 

 

 

Art. 2. 

 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 
 

1. Cel i potrzeba uchwalenia ustawy. 

 

Ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych 

(Dz. U. z 2013 r., poz. 503), która weszła w życie 26 maja 2013 r. wprowadzono zapis (art. 22 

b ust. 4), zgodnie z którym, marszałek województwa został wskazany organem egzekucyjnym 

uprawnionym do egzekucji należności za zobowiązania z tytułu dochodów związanych 

z wyłączaniem gruntów rolnych z produkcji. 

Analizując jednak uzasadnienie do omawianego projektu ustawy, należy stwierdzić, że 

intencją wnioskodawców było jednoznaczne doprecyzowanie i ujednolicenie przepisów, że to 

marszałek województwa, a nie jak dotychczas starosta, ma prowadzić windykację ustalonych 

decyzjami starostów należności i opłat z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji, 

ponieważ wspomniane należności i opłaty stanowią dochód budżetu województwa, a nie 

budżetu starosty. W uzasadnieniu do projektu ustawy wskazano, że tam gdzie windykacja 

opłat była prowadzona przez starostów, dochody województw z tego  były o 20-30% niższe. 

Jednak w trakcie prac legislacyjnych w Sejmie RP wprowadzono zmianę zastępując 

wyrazy „prowadzi windykację” wyrazami „jest organem egzekucyjnym”. Wprowadzona 

zmiana w art. 22b  w ust. 4  nie rozwiązała nadal istniejącego problemu, kto jest wierzycielem 

tych opłat, natomiast wprowadziła nowy organ egzekucyjny – marszałka województwa. 

A zatem w obowiązujących przepisach wierzyciel należności i opłat z tytułu wyłączenia 

gruntów z produkcji nie był i nadal nie jest jednoznacznie wskazany, stąd są różne 

interpretacje, a co za tym idzie w kilku województwach wierzycielem był i jest nadal 

marszałek, a w kilku wierzycielami byli i są nadal starostowie.   

W celu ujednolicenia zapisów i wyeliminowania istniejących rozbieżności zasadnym 

wydaje się jednoznaczne wskazanie, że to marszałek województwa jest wierzycielem 

i jednocześnie organem egzekucyjnym uprawnionym do egzekucji należności i opłat  

związanych z wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji,  ponieważ opłaty  związane 

z wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji stanowią dochód budżetu województwa, są 

gromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym i wydatkowane na zadania określone 

w art. 22c ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.  



Konwent Maruałk6w Woiew6dztw Rzeczypospolitej Polslciei 

STANOWISKO nr 14/2013/K-P 

KONWENTU MARSZAŁKÓW WOJEWÓDZTW RP 

z dnia 20 września 2013 r. 

w sprawie koniecznych zmian legislacyjnych 
w przepisach ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych 

W związku z ostatnią zmianą ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (ustawa z dnia 

8 marca 2013 r. o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, Dz. U. z 2013 r., poz. 503, 

która weszła w eycie 26 mĄja 2013 r.), Konwent Marszałków Województw RP uznaje za konieczne 

jak nĄjszybsze wystąpienie Ministra Romietwa i Rozwoju Wsi z inicjatywą ustawodawczą w celu 

zmiany niefortunnego zapisu art. 22b ust. 4 tej ustawy, który uczynił Marszałka Województwa 

organem egzekucyjnym dla dochodów z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji. 

A.naliząjąc przebieg prac legislacyjnych, wydaje się oczywistym, że celem zmiany, było jednoznaczne 

doprecyzowanie, że to Marszałek Oub Zarząd Województwa) ma prowadzić windykację ww. opłat, 

a nie Starosta. Sugeruje to pierwotne brzmienie przepisu (_,Zarząd Województwa prowadzi 

windykację dochodów"), oraz tm~Sadnienie do projektu ustawy, w którym kładziono nacisk 

szczególnie na rozstrzygnięcie, iż windykację ma prowadzić samorząd województwa, a nie samorząd 

powiatu, nie ma natomiast mowy - ani w uzasadnieniu, ani w późniejszym procesie legislacyjnym 

- aby Marszałkowi przypisać funkcję organu egzekucyjnego, nie ma również żadnych rozważań 

co do kosztów takiego rozwiązania. Znaczenie zmiany z "prowadzi windykację" na ,Jest organem 

egzekucyjnym", nie została wyjaśniona, i jak się wydaje, .została potraktowana jako porządkowa, 

tymczasem na gruncie prawnym jest to zmiana fundamentalna. W świetle przepisów o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji, w ostatecznym kształcie ustawa nadal nie rozwiązała problemu 

Urzqd Manmłlcowsłci Województwo Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu 
Plac Teatralny 2, 87·100 Toruń, fel. 56 62 18 507, 56 62 18 595, fax. 56 62 18 553 
lconwentOkujawsko-pomorskia.pl www.konwenhnarualkow.pl 



- kto jest wierzycielem opłat, natomiast wprowadziła nowy organ egzekucyjny - Marszałka 

Województwa. 

Zgodnie z art. 22b ust 4 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych po zmianie, marszałek 

województwa jest organem egzekucyjnym uprawnionym do egzekucji należności za zobowiązania 

z tytułu dochodów, o których mowa w ust. l. Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych nie 

definiuje pojęcia organu egzekucyjnego, zatem należy się odwołać do ustawy o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji. Zgodnie z art. la pkt 7 tej ustawy, przez organ egzekucyjny rozumie 

się organ uprawniony do stosowania w całości lub w części określonych w ustawie środków służących 

doprowadzeniu do wykonania przez zobowiązanych ich obowiązków o charakterze pieniężnym lub 

obowiązków o charakterze niepieniężnym oraz zabezpieczania wykonania tych obowiązków. 

Z zapisem ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. koresponduje art. 23 § 8 ustawy 

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji; generalnie organem egzekucyjnym w przypadku 

naJeżności pienięmych jest naczelnik urzędu skarbowego, jednak zgodnie z ww. przepisem, organem 

egzekucyjnym w egzekucji administracyjnej należności pieniężnych może być ponadto inny organ 

w zakresie określonym odrębnymi ustawami. 

Zatem,· zupełnie czym innym jest pojęcie organu egzekucyjnego (jest to organ, który przeprowadza 

czynności egzekucyjne - do tej pory, wykonywał je Naczelnik Urzędu Skarbowego), 

a zupełnie czym innym, pojęcie "wierzyciela". 

Dlatego Konwent Marszałków RP wnosi o jak najszybszą inicjatywę ustawodawczą i zmianę 

art. 22b ust 4 ustawy tak, aby otrzymał on, na przykład, brzmienie: 

"4. Marszałek województwa jest wierzycielem należności z tytułu dochodów, o których mowa 

w ust. l.". 

Natomiast jeżeli rzeczywiście intencją ustawodawcy było uczynienie Marszałka organem 

egzekucyjnym, to Konwent Marszałków Województw RP wnosi o wystąpienie z inicjatywą kolejnej 

nowelizacj~ która na prowadzenie takiego zadania, jakim jest pełnienie funkcji organu egzekucyjnego, 

przewidzi źródło finansowania. Wprowadzenie takiego obowiązku, oznacza bowiem dla samorządu 

konieczność zatrudnienia co najmniej kilku nowych pracowników, doświadczonych w egzekucji 

administracyjnej. Jeżeli takie zadanie ma być przekazane z administracji rządowej (Naczelnik Urzędu 

Skarbowego) do samorządowej, powinny za tym pójść środki na sfinansowanie tego zadania. 



Konwent Marszałków Województw RP podkreśla, że na dzień dzisiejszy Marszałkowie Województw 

nie mają możliwości realizowania zapisu art. 22b ust. 4 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. 

Przewodniczący 

Konwentu Marszałków Województw RP 

Piotr Całbecki 

Toruń, 20września2013 r. 
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Warszawa, 22lipca 2015 r. 
BAS-W APEiM-1563/15 

Pani 
Małgorzata Kidawa-Błońska 

Marszałek Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej 

Opinia w sprawie zgodności z prawem Unii Europejskiej poselskiego 
projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych 

(przedstawiciel wnioskodawców: poseł Józef Racki) 

Na podstawie art. 34 ust. 9 uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r.
Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Monitor Polski z 2012 r. poz. 32, ze zmianami) 
sporządza się następującą opinię: 

l. Przedmiot projektu ustawy 
Projekt ma na celu zmianę art. 22b ust. 4 ustawy z dnia 3 lutego 1995 

roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 909). Zgodnie 
ze zmienianym przepisem, marszałek województwa jest organem egzekucyjnym 
uprawnionym do egzekucji należności za zobowiązania z tytułu dochodów 
budżetu województwa związanych z wyłączaniem z produkcji gruntów rolnych. 
Wnioskodawcy proponują wprowadzenie do przepisu sformułowania, zgodnie z 
którym marszałek województwa miałby być w odniesieniu do tych dochodów 
nie tylko organem egzekucyjnym, lecz również wierzycielem. 

Projektowana ustawa ma wejść w życie po upływie 30 dni od dnia jej 
ogłoszenia (art. 2 projektu). 

2. Stan prawa Unii Europejskiej w materii objętej projektem ustawy 
Prawo UE nie reguluje zagadnień, o których mowa w projekcie ustawy. 

3. Analiza przepisów projektu pod kątem ustalonego stanu prawa 
Unii Europejskiej 

Materia, której dotyczy projekt ustawy, pozostaje poza zakresem 
regulacji prawa UE. 

4. Konkluzja 
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i 

leśnych nie jest objęty prawem UE. 

Szef Kancelarii Sejmu 

!ch~/:!ł 
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Pani 

BIURO ANALIZ SEJMOWYCH 
KANCELARII SEJMU 

Warszawa, 22lipca 2015 r. 

Małgorzata Kidawa-Błońska 

Marszałek Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej 

Opinia w sprawie stwierdzenia, czy poselski projekt ustawy o zmianie 
ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (przedstawiciel 

wnioskodawców: poseł Józef Racki) jest projektem ustawy wykonującej 
prawo Unii Europejskiej w rozumieniu art. 95a regulaminu Sejmu 

Projekt ma na celu zmianę art. 22b ust. 4 ustawy z dnia 3 lutego 1995 
roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 909). Zgodnie 
ze zmienianym przepisem, marszałek województwa jest organem egzekucyjnym 
uprawnionym do egzekucji należności za zobowiązania z tytułu dochodów 
budżetu województwa związanych z wyłączaniem z produkcji gruntów rolnych. 
Wnioskodawcy proponują wprowadzenie do przepisu sformułowania, zgodnie z 
którym marszałek województwa miałby być w odniesieniu do tych dochodów 
nie tylko organem egzekucyjnym, lecz również wierzycielem. 

Projekt nie zawiera przepisów mających na celu wykonanie prawa Unii 
Europ ej ski ej. 

Projekt nie jest projektem ustawy wykonującej prawo Unii Europejskiej. 

SzefKancelarii Sejmu 

2~,~ 



Poseł na Sejm RP 

JózefRacki 

SEKRETARIAT 
MARSZAŁKA SEJMU RP 

WPŁYN&iŁO 

2 7. 07. 2015 

Warszawa, dnia 24lipca 2015 r. 

Szanowna Pani 

Małgorzata Kidawa-Błońska 

Marszałek Sejmu RP 

W imieniu grupy Posłów jako przedstawiciel wnioskodawców projektu ustawy o 

ochronie gruntów rolnych i leśnych, złożonego dnia 8 lipca 20 15r. w odpowiedzi na pismo 

Marszałka Sejmu (GMS-WP-03-117115 z dnia 221ipca br.) przekazuję uzupełnienie projektu 

ustawy zgodnie z art. 34 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 7 Regulaminu Sejmu. 

Z poważaniem 

\jZ-.k 



"Przewidywane skutki społeczne, gospodarcze, fmansowe i prawne" 

Zgodnie z art. 5 ust. l ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych - właściwym w 

sprawach ochrony gruntów rolnych jest starosta. Zgodnie z art. 11 ust. l tej ustawy starosta 

wydaje osobom wyłączającym grunty z produkcji, decyzje zezwalające na ich wyłączenie- pod 

zainwestowanie, ustalając z tego tytułu jednorazową należność i l O opłat rocznych. Jak 

wspomniano w uzasadnieniu do projektu ustawy wymieniona należność i opłaty roczne 

stanowią dochód budżetu samorządu województwa. Jednak stosownie do treści art. 5 ust. l pkt 

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

2014 r. poz. 1619, z późn. zm.) uprawnionym do żądania wykonania w drodze egzekucji 

administracyjnej obowiązków wynikających z decyzji lub postanowień organów administracji 

rządowej i organów jednostek samorządu terytorialnego - właściwy do orzekania organ I 

instancji. A zatem starosta jest zobowiązany do wyegzekwowania należności i opłat rocznych 

z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji, zgromadzenia tych wpłat na rachunku bankowym, a 

następnie przekazania ich w całości dysponentowi tj. samorządowi województwa. W związku 

z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnym tych wierzytelności -z budżetu samorządów 

powiatów wydatkowane są środki własne na obsługę tych postępowań. 

Natomiast projekt ustawy pozwoli na zachowanie części dochodów własnych samorządów 

powiatów związanych z obsługą wierzytelności ( należności i opłat rocznych ) z tytułu 

wyłączenia gruntów rolnych z produkcji, które nie stanowią dochodów budżetów samorządów 

powiatów. Do kosztów związanych z obsługą tych wierzytelności zaliczane są m. innymi 

koszty prowadzenia odrębnego rachunku bankowego lub subkonta, na które dokonywane są 

wpłaty ww. należności i opłat rocznych, a także koszty wysyłki upomnień, w przypadku 

nieterminowych wpłat. Szacuje się, że kwota ta stanowi średnio ok. od 0,5 - do l tys. zł rocznie 

w pow1ec1e. 

Wskazanie zatem marszałka województwa jako wierzyciela i organu egzekucyjnego 

należności i opłat rocznych z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji jest zasadne, ponieważ 

omawiane opłaty stanowią dochód budżetu samorządu województwa, a w związku z tym 

wszystkie koszty związane z obsługą tych wierzytelności będą mogły być pokrywane z budżetu 

samorządu województwa. 

"Oświadczenie o zgodności projektu ustawy z prawem Unii Europejskiej" 

Wnioskodawcy oświadczają, że przedmiot projektu ustawy nie jest regulowany prawem 

Unii Europejskiej. 
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Warszawa, dnii'\lipca 2015 r. 

Pan 

Adam Podgórski 

Zastępca Szefa 

Kancelarii Sejmu 

W związku z przedstawionym do wyrażenia opinii poselskim projektem 

ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, uprzejmie 

informuję o braku uwag do tego projektu, w zakresie zwiążanym z zadaniami 

prokuratury. 
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Data wpływu .... ~ •• !. .... ~.!: ... ~~~~ ... . 
Szanowny Pan 

Lech czapla 

Szef Kancelarii Sejmu 

W odpowiedzi na pismo z 21 lipca 2015 r. w sprawie poselskiego 

projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych 

(MKB·020-1404/15) uprzejmie informuję, że Związek Powiatów Polskich 

przedłożonych projekt 

opini..,.je pozytywnie. 

Uzasadnienie 

Związek Powiatów Polskich w pełni popiera przedłożoną inicjatywę. 

Wprowadzenie jednoznacznego przepisu, że marszałek województwa jest 

zarówno wierzycielem jak organem egzekucyjnym należności 

wskazanych w ustawie, rozwieje powstałe W2l,tpliwości interpretacyjne. 

Pragnę nadmienić, że wniosek o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w tej 

sprawie, Związek Powiatów Polskich skierował 2 lipca 2015 r. do Pana 

Posła Krzysztofa Jurgiela Przewodniczącego Komisji Rolnictwa 

i Ro2woju Wsi Sejmu RP. Treść tego wystąpienia przesyłam w załączeniu. 

Z wyrazami szacunku 

Załącznik: 
1. Pismo Związku Powiatów Polskich z 2 lipca 2015 r. Or.A.0715/181/15. 
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S2anowny Panie Przewodniczący, 

Warszawa, 2 lipca 2015 roku 

Szanowny Pan 
krzysztof lurgiel 
Przewodniczący 

Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Sejm RP 

Związek Powiatów Polskich zwraca się z prośbą o podjęcie przez 
Komisję łtolnictwa i Rozwoju Wsi inicjatywy ustawodawczej w sprawie 
ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. 

Ustawą o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych 
z 8 marca 2013 r. wprowadzono do art. 22b ustawy przepis :zgodnie, 
z którym marszałek jest organem egzekucyjnym uprawnionym 
do egzekucji nalezności za zobowiązania z tytułu dochodów zwią%anych 
z wyłączaniem z produkcji gruntów rolnych. W uzasadnieniu do projektu 
ustawy wskazano, że celem nowelizacji było jednoznaczne wskazanie, 
że windykację wskazanych należności prowadzi marszałek 

województwa, jako zainteresowany wyegzekwowaniem należności 

stanowiących jego dochody, a nie starosta. 
w praktyce okazało się, że nowelizacja nie spełniła swojego celu. 

Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji rozróżnia pojęcia 
wierzyciela i organu egzekucyjnego. Przez wierzyciela rozumie się 

podmiot uprawniony do żądania wykonania obowiązku lub jego 
zabezpieczenia w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym lub 
zabezpieczającym. Dalej w ustawie wskazano, że uprawnionym do 
żądania wykonania w drodze egzekucji administracyjnej obowiązków 
jest: 

l) w odniesieniu do obowiązków wynikających z decyzji lub 
postanowień organów administracji rządowej i organów 
jednostek samorządu terytorialnego - właściwy do orzekania 
organ I instancji; 

2) dla obowiązków wynikających bezpośrednio z przepisów prawa -
organ lub instytucja bezpośrednio zainteresowana w wykonanie 
przez. zobowiązanego obowiązku albo podmiot, na którego rzecz 
wydane zostało or2eczenie lub którego interesy prawne zostały 
naruszone w wyniku niewykonania obowiązku. 



W ocenie Związku Powiatów Polskich czynności wierzyciela w1men wykonywać 

marszałek jako bezpośredni zainteresowany w wykonaniu obowiązku wynikającego 

z przepisu prawa. W naszej ocenie należności publicznoprawne o których mowa w ustawie 
pobierane są na podstawie ustawy (na co wskazuje brzmienie art. 12 i 22b ustawy 
o ochronie gruntów rolnych i leśnych) a obowiązek ich uiszczenia jest jedynie konsekwencją 
wydania decyzji dotyczącej wyłączenia z produkcji użytków rolnych. 

Odmienne stanowisko przyjmują marszałkowie, w ocenie których obowiązek 
uiszczenia należności wynika z decyzji starosty. W związku z powyższym, w ostatnim 
czasie, zaczęli kierować do starostów pisma wzywające do podjęcia działań związanych 

z wykonywaniem obowiązków wierzyciela w rozumieniu ustawy o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji. Zwracamy uwagę, że przyjęcie tej _ostatniej praktyki jest 
nieracjonalne z punktu widzenia ekonomiki proceduralnej i skutkuje obciążenie powiatów 
wykonywaniem czynności związanych z przygotowaniem postępowania egzekucyjnego, 
które będzie prowadzone na rzecz województw. 

W związku z powyższym apelujemy o podjęcie prac legislacyjnych w kierunku 
jednoznacznego doprecyzowania, że marszałek województwa jest wierzycielem i organem 
egzekucyjnym w stosunku do należności o których mowa w art. 22b ustawy o ochronie 
gruntów rolnych i leśnych. W tym miejscu należy podkreślić, że ustawa o postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji szczegółowo reguluje zasady prowadzenia postępowania 
w przypadku tożsamości podmiotowej wierzyciela i organu egzekucyjnego. 

z wyrazami szacunku 

Prezes Zarządu 
Związ iatów Polskich 

Do wiadomości: 
Przewodniczący Konwentów Powiatów Województw 



PIERWSZV PREZES 
SĄDU NAJWYŻSZEGO 
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Szanowny Panie Ministrze 

Warszawa, dnia t~ lipca 2015 r. 

Pan 
Adam PODGÓRSKI 
Zastępca Szefa 
Kancelarii Sejmu 

W odpowiedzi na pismo z dnia 21 lipca 2015 r., GMS-WP-173-206/15 

uprzejmie informuję, że Sąd Najwyższy na podstawie art. 1 p. 3 ustawy o Sądzie 

Najwyższym z dnia 23 listopada 2002 r. Q.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 499) nie uznaje za 

celowe opiniowania poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie 

gruntów rolnych i leśnych. 

Z poważaniem 

w/z 

prof. dr ab. Tadeusz ERECIŃSKI 
Pre es Sądu Najwyższego 
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