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Dnia 20 lutego 2013 r. o godzinie 14.00 w sali 179 w siedzibie Senatu odbyło się 

posiedzenie Parlamentarnego Zespołu do Spraw Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Tradycji 

Łowieckich.  

Podczas posiedzenia omówiona została propozycja  wprowadzenia zmian w  ustawie            

z dnia 28 września 1991 r. o lasach państwowych. Poruszono także ważny temat 

opodatkowania lasów. 

Projektowane zmiany ustawy mają uwzględnić zmiany jakie zaszły w leśnictwie                

i zarządzie lasami na przestrzeni ostatnich lat. 

Na posiedzeniu Zespołu dyskutowano także o propozycji objęcia lasów państwowych 

podatkiem dochodowym i o jego ewentualnym wpływie na finanse Lasów Państwowych.     

CIT jest podatkiem powszechnie obowiązującym, który płacą wszystkie przedsiębiorstwa.  

Celem dyskutowanych propozycji zmian jest objęcie dochodów uzyskiwanych przez 

Lasy Państwowe będących efektem prowadzonej gospodarki leśnej działaniem ustawy              

o podatku dochodowym od osób prawnych, zbliżenie zasad gospodarki budżetowej Lasów 

do ogólnie panujących wymogów i doprecyzowanie reguł dotyczących gmin leśnych. W 

związku z tym podjęto temat ujednolicenia systemu należności i opłat związanych z 

wyłączeniem z produkcji gruntów leśnych.  

Wspomniano również o możliwości przekazywania środków funduszu leśnego 

związanych z wyłączeniem  z produkcji lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa 

oraz  utratą dochodów wynikającą z konieczności ograniczenia działalności gospodarczej 

na tych obszarach. 

 



W dalszej części posiedzenia skoncentrowano się na gospodarowaniu 

nieruchomościami Skarbu Państwa w zarządzie Lasów Państwowych i kompetencjach 

leśniczego, nadleśniczego, jego zastępcy i innych stanowisk kierowniczych w tym zakresie. 

Poruszono także temat regulacji mającej na celu zapewnienie efektywnego działania 

prawa wspólnotowego poprzez ustanowienie i konkretyzację sankcji za naruszenie unijnych 

przepisów dotyczących lasów państwowych i za niedopełnienie obowiązków przy 

wprowadzaniu do obrotu drewna oraz produktów z drewna. 

Kolejnym punktem obrad Parlamentarnego Zespołu do Spraw Leśnictwa, Ochrony 

Środowiska i Tradycji Łowieckich była dyskusja zainicjowana przez  Pana Senatora 

Stanisława Gorczycę na temat nielegalności  sprzedaży drewna  niewiadomego 

pochodzenia i próby zapobieżenia procederowi.  

Podsumowaniem obrad było stwierdzenie, iż dobrze gospodarowane lasy stanowią 

cenne źródło surowców odnawialnych, a nielegalny wyrąb ma zdecydowanie negatywne 

skutki dla rozwoju środowiska naturalnego. 

Podczas dyskusji omówiono problem uwzględnienia w  ustawodawstwie państw 

unijnych kontroli  pochodzenia używanego surowca drzewnego, zarządzanie nim i handel  

poprzez odniesienie do przepisów obowiązujących w państwie członkowskim UE w którym 

je pozyskano. 

 

  

    

 

 

 


