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MARSZAŁEK SEJMU
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pan
Bogdan BORUSEWICZ
MARSZAŁEK SENATU
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt przesłać
Panu Marszałkowi do rozpatrzenia przez Senat uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
na 101. posiedzeniu w dniu 25 września 2015 r. ustawę

o zmianie ustawy o lasach.
Z wyrazami szacunku
(-) Małgorzata Kidawa-Błońska

U S T AWA
z dnia 25 września 2015 r.
o zmianie ustawy o lasach
Art. 1. W ustawie z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2014 r. poz.
1153, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:
1)

po art. 3 dodaje się art. 3a w brzmieniu:
„Art. 3a. 1. Lasy stanowiące własność Skarbu Państwa podlegają
szczególnej ochronie i nie podlegają przekształceniom własnościowym.
2. Lasy stanowiące własność Skarbu Państwa mogą być zbywane wyłącznie
w przypadkach określonych w ustawie w celu zachowania trwale zrównoważonej
gospodarki leśnej lub realizacji celu publicznego.”;

2)

w art. 26 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Każdy ma prawo dostępu do lasów stanowiących własność Skarbu
Państwa na równych zasadach.”;

3)

w art. 38 w ust. 1 pkt 4 i 5 otrzymują brzmienie:
„4) zmiany przeznaczenia na cele nieleśne i nierolnicze, o ile zmiana ta
dokonywana jest w związku z realizacją inwestycji celu publicznego w
rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami;
5)

podyktowanych ważnymi względami gospodarczymi lub społecznymi, o ile
nie narusza to interesu Skarbu Państwa i wynika z konieczności realizacji
inwestycji celu publicznego w rozumieniu przepisów o gospodarce
nieruchomościami.”;

4)

w art. 45 w ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) zatrudniona jest w pełnym wymiarze czasu pracy, za wyjątkiem osób
korzystających z uprawnienia, o którym mowa w art. 1821 § 6 i art. 1867
Kodeksu pracy;”.

1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 349, 671 i
1322.

2
Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.
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