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Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, mam zaszczyt przesłać 

Panu Marszałkowi do rozpatrzenia przez Senat uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej 

Polskiej na 42. posiedzeniu w dniu 17 listopada 2021 r. ustawę  

o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody. 

 

 

Z poważaniem 

 

 (-) Elżbieta Witek 

 

 

rosinska
Data publikacji



 

 

U S TAWA  

z dnia 17 listopada 2021 r. 

o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody
1)

 

Art. 1. W ustawie z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2021 r. poz. 1275 

i 1718) uchyla się art. 14b. 

Art. 2. W ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1098 i 1718) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 52 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Odstępstwo od zakazu, o którym mowa w ust. 2 pkt 10, nie dotyczy 

gatunków wymienionych w załączniku IV dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 

maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, 

a także chronionych gatunków ptaków.”; 

2) po art. 52a dodaje się art. 52b w brzmieniu: 

„Art. 52b. 1. Właściciel lasu w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 

28 września 1991 r. o lasach stosuje wymagania dobrej praktyki w zakresie 

gospodarki leśnej. 

2. Wymagania dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej określają sposób 

postępowania właściciela lasu podczas przygotowywania i realizacji działań w 

zakresie gospodarki leśnej. 

3. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, 

wymagania dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej, kierując się potrzebą 

zapewnienia ochrony gatunków, w szczególności gatunków będących 

przedmiotem zainteresowania Wspólnoty i chronionych gatunków ptaków, 

                                                 

1)
 Niniejsza ustawa w zakresie swojej regulacji wdraża: 

1) dyrektywę Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych 

oraz dzikiej fauny i flory (Dz. Urz. UE L 206 z 22.07.1992, str. 7 – Dz. Urz. UE Polskie wydanie 

specjalne, rozdz. 15, t. 2, str. 102, Dz. Urz. WE L 305 z 08.01.1997, str. 42 – Dz. Urz. UE Polskie 

wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 4, str. 3, Dz. Urz. UE L 236 z 23.09.2003, str. 33, Dz. Urz. UE L 

284 z 31.10.2003, str. 1 – Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 1, t. 4, str. 447, Dz. Urz. 

UE L 363 z 20.12.2006, str. 368, Dz. Urz. UE L 218 z 23.08.2007, str. 15, Dz. Urz. UE L 158 z 

10.06.2013, str. 193 oraz Dz. Urz. UE L 111 z 31.03.2021, str. 35);  

2) dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie 

ochrony dzikiego ptactwa (Dz. Urz. UE L 20 z 26.01.2010, str. 7, Dz. Urz. UE L 158 z 

10.06.2013, str. 193 oraz Dz. Urz. UE L 170 z 25.06.2019. str. 115). 



2 

 

uwzględniając cele i zasady gospodarki leśnej określone w ustawie z dnia 28 

września 1991 r. o lasach, a także wymogi gospodarcze, społeczne i kulturowe. 

4. Wymagania dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej uwzględniają 

potrzebę zapobiegania: 

1) w odniesieniu do gatunków wymienionych w załączniku IV dyrektywy Rady 

92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk 

przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory w ich naturalnym zasięgu: 

a) celowemu chwytaniu lub zabijaniu dziko występujących okazów tych 

gatunków, 

b) celowemu niepokojeniu okazów tych gatunków, w szczególności w 

okresie rozrodu, wychowu młodych, snu zimowego i migracji, 

c) celowemu niszczeniu lub wybieraniu jaj okazów tych gatunków, 

d) pogarszaniu stanu lub niszczeniu terenów rozrodu lub odpoczynku 

okazów tych gatunków, 

e) celowemu zrywaniu, zbieraniu, ścinaniu, wyrywaniu lub niszczeniu 

dziko występujących roślin w naturalnym zasięgu okazów tych 

gatunków; 

2) w odniesieniu do chronionych gatunków ptaków: 

a) umyślnemu zabijaniu okazów tych gatunków, 

b) umyślnemu niszczeniu lub uszkadzaniu gniazd i jaj okazów tych 

gatunków lub usuwaniu ich gniazd, 

c) umyślnemu płoszeniu tych ptaków, w szczególności w okresie lęgowym 

i wychowu młodych, jeżeli mogłoby to wpłynąć na zachowanie 

właściwego stanu ochrony gatunku tych ptaków.”. 

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. 

 

 

 MARSZAŁEK SEJMU 

 

 

 (-) Elżbieta Witek 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u 

…………………………………………………………………………………………............................ 


