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Materiał porównawczy 

do ustawy z dnia 24 stycznia 2014 r. 

 

o zmianie ustawy o lasach 

 

(druk nr 551) 

 

USTAWA z dnia 28 września 1991 r. O LASACH (Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59, z późn. 

zm.) 

Art. 18. 

1. Plan urządzenia lasu sporządza się, z zastrzeżeniem ust. 2, na 10 lat, z uwzględnieniem: 

1) przyrodniczych i ekonomicznych warunków gospodarki leśnej; 

2) celów i zasad gospodarki leśnej oraz sposobów ich realizacji, określonych dla 

każdego drzewostanu i urządzanego obiektu, z uwzględnieniem lasów ochronnych. 

2. W przypadkach uzasadnionych stanem lasów, a w szczególności wystąpieniem szkód lub 

klęsk żywiołowych, plan urządzenia lasu może być opracowany na okresy krótsze niż 10 

lat. 

3. Zmiana okresu, o którym mowa w ust. 1 i 2, wymaga zgody organu zatwierdzającego 

plan urządzenia lasu. 

4. Plan urządzenia lasu powinien zawierać w szczególności: 

1) opis lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia, w tym: 

a) zestawienie powierzchni lasów, gruntów przeznaczonych do zalesienia oraz 

lasów ochronnych, 

b) zestawienie powierzchni lasów z roślinnością leśną (uprawami leśnymi) według 

gatunków drzew w drzewostanie, klas wieku, klas bonitacji drzewostanów oraz 

funkcji lasów; 

2) analizę gospodarki leśnej w minionym okresie; 

2a) program ochrony przyrody; 

3) określenie zadań, w tym w szczególności dotyczących: 

[a) ilości przewidzianego do pozyskania drewna, określonego etatem 

miąższościowym użytków głównych (rębnych i przedrębnych),] 

<a) ilości przewidzianego do pozyskania drewna, określonego oddzielnie jako 

etat miąższościowy użytków rębnych oraz etat powierzchniowy użytków 

przedrębnych,> 

b) zalesień i odnowień, 

c) pielęgnowania i ochrony lasu, w tym również ochrony przeciwpożarowej, 

d) gospodarki łowieckiej, 

e) potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej. 
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Art. 23. 

1. Zmiana planu urządzenia lasu lub uproszczonego planu urządzenia lasu może być 

dokonana aneksem, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4 oraz zachowaniem przepisów art. 22. 

[2. Zwiększenie rozmiaru pozyskania drewna w nadleśnictwie ponad wielkość określoną w 

planie urządzenia lasu może nastąpić tylko w związku ze szkodą lub klęską żywiołową. 

3. W razie braku możliwości utrzymania przewidzianego w planie urządzenia lasu etatu cięć 

użytków głównych z przyczyn wymienionych w ust. 2, dokonuje się zmiany planu 

urządzenia lasu w trybie określonym w ust. 1.] 

<2. Zwiększenie rozmiaru pozyskania drewna w nadleśnictwie ponad wielkość 

określoną w planie urządzenia lasu etatem miąższościowym użytków rębnych może 

nastąpić tylko w związku ze szkodą lub klęską żywiołową. 

3. W razie braku możliwości utrzymania przewidzianego w planie urządzenia lasu 

etatu cięć użytków rębnych z przyczyn wymienionych w ust. 2, dokonuje się zmiany 

planu urządzenia lasu w trybie określonym w ust. 1.> 

4. Pozyskanie drewna w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, niezgodnie z 

uproszczonym planem urządzania lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3, jest 

możliwe wyłącznie w przypadkach losowych; decyzje w tej sprawie, na wniosek 

właściciela lasu, wydaje starosta. 

 

[Art. 50. 

Lasy Państwowe prowadzą działalność na zasadzie samodzielności finansowej i pokrywają 

koszty działalności z własnych przychodów.] 

<Art. 50. 

1. Lasy Państwowe prowadzą działalność na zasadzie samodzielności finansowej i 

pokrywają koszty działalności z własnych przychodów. 

2. Dyrektor Generalny Lasów Państwowych ustala dla wszystkich jednostek 

organizacyjnych Lasów Państwowych zasady (politykę) rachunkowości. 

3. Lasy Państwowe prowadzą rachunkowość według zasad określonych w ustawie z 

dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 i 613).> 

 

Art. 58. 

1. Środki funduszu leśnego przeznacza się dla nadleśnictw na wyrównywanie niedoborów 

powstających przy realizacji zadań gospodarki leśnej. 

2. Środki funduszu leśnego mogą być przeznaczone również na: 

1) wspólne przedsięwzięcia jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, w 

szczególności w zakresie gospodarki leśnej; 

2) badania naukowe; 

3) tworzenie infrastruktury niezbędnej do prowadzenia gospodarki leśnej; 

4) sporządzanie planów urządzenia lasu; 

5) prace związane z oceną i prognozowaniem stanu lasów i zasobów leśnych; 

6) inne zadania z zakresu gospodarki leśnej w lasach. 
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3. Środki funduszu leśnego, o którym mowa w art. 57 ust. 1 i 2, przeznacza się na zalesianie 

gruntów niestanowiących własności Skarbu Państwa, realizację zadrzewień na tych 

gruntach i inne prace związane z usuwaniem skutków klęsk i prowadzeniem gospodarki 

w lasach niepaństwowych oraz na cele określone w ust. 2 pkt 2 i 6 w lasach znajdujących 

się w zarządzie parków narodowych, a także na cele określone w art. 13a ust. 1. 

4. Dyrektor Generalny może, z wydzielonej części środków funduszu leśnego, utworzyć 

fundusz stabilizacji, który zostanie przeznaczony na usuwanie nadzwyczajnych zagrożeń 

dla lasów w ramach długookresowego cyklu produkcji leśnej. 

5. Nadleśnictwa zasięgają opinii właściwych organów administracji samorządowej w 

zakresie rocznego planu zalesiania gruntów niestanowiących własności Skarbu Państwa. 

 

<Art. 58a. 

1. Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych dokonuje wpłaty na rachunek ministra 

właściwego do spraw środowiska w wysokości stanowiącej równowartość 2% 

przychodów uzyskanych przez Lasy Państwowe ze sprzedaży drewna, zwanej dalej 

„wpłatą”. 

2. Wpłaty dokonuje się za każdy kwartał kalendarzowy w terminie do trzydziestego 

dnia miesiąca następującego po tym kwartale. 

3. Wpłata stanowi dochód budżetu państwa. W sprawach dotyczących wpłaty właściwy 

jest minister właściwy do spraw środowiska.> 

 

 


