
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do  ustawy z dnia 11 marca 2016 r. 

o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody 

 

(druk nr 101) 

 

 

 

USTAWA z dnia 28 września 1991 r. O LASACH (Dz. U. z 2015 r. poz. 2100) 

 

<Art. 5b. 

Minister właściwy do spraw środowiska może podjąć działania zmierzające do 

opracowania narodowego programu leśnego, jako strategicznego programu rozwoju 

leśnictwa w Polsce.> 

 

Art. 57. 

1. Środki funduszu leśnego stanowią: 

1)   odpis podstawowy liczony od wartości sprzedaży drewna, obciążający koszty 

działalności nadleśnictw; 

2)   należności, kary i opłaty związane z wyłączeniem z produkcji gruntów leśnych; 

3)   należności wynikające z odszkodowań: 

a)  cywilnoprawnych za szkody powstałe w wyniku oddziaływania gazów i pyłów 

przemysłowych, a także z innych tytułów, 

b)  z tytułu przedwczesnego wyrębu drzewostanów na podstawie przepisów ustawy o 

ochronie gruntów rolnych i leśnych, 

c)  za szkody powstałe w wyniku pożarów, prac górniczych i geologicznych; 

4)   dochody wynikające z udziału lub uzyskane ze sprzedaży akcji i udziałów w spółkach, 

o których mowa w art. 42; 

5)   dotacje budżetowe, z wyłączeniem dotacji celowych, o których mowa w art. 54; 

6)   inne dochody uzyskane na rzecz tego funduszu. 

2. Środki, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i pkt 3 lit. b, związane z wyłączeniem z produkcji 

lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa oraz lasów znajdujących się [w 

zarządzie parków narodowych,]  <w użytkowaniu wieczystym parków narodowych,> 

gromadzi się na odrębnym rachunku bankowym Dyrekcji Generalnej. 

3. Środki funduszu leśnego niewykorzystane w danym roku kalendarzowym stanowią dochód 

tego funduszu w następnym roku kalendarzowym. 

4. Minister właściwy do spraw środowiska, na wniosek Dyrektora Generalnego, w drodze 

decyzji, ustala corocznie Lasom Państwowym wielkość odpisu, o którym mowa w ust. 1 

pkt 1. Dyrektor Generalny może ustalać wielkość odpisu dla poszczególnych dyrekcji 
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regionalnych, a dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych - dla poszczególnych 

nadleśnictw. 

 

Art. 58. 

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

powstających przy realizacji zadań gospodarki leśnej.] 

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

niedoborów powstających przy realizacji zadań: 

1) gospodarki leśnej; 

2) dotyczących administracji publicznej w zakresie leśnictwa.> 

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; 

<5a) ochronę przyrody w lasach realizowaną metodami gospodarki leśnej;> 

6)   inne zadania z zakresu gospodarki leśnej w lasach. 

[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.] 

<3. Środki funduszu leśnego, o których mowa w art. 57 ust. 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, 3, 5a i 6 na gruntach znajdujących się w użytkowaniu wieczystym parków 

narodowych, a także na cele określone w art. 13a ust. 1.> 

<3a. Środki funduszu leśnego, o których mowa w art. 57 ust. 2, mogą być przeznaczone 

na: 

1) działania niezbędne do ochrony przyrody realizowanej metodami gospodarki 

leśnej polegające na: 

a) wykupie przez parki narodowe na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości 

położonych w granicach parku,  

b) tworzeniu infrastruktury; 

2) sporządzanie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących 

własności Skarbu Państwa, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 2.> 

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. 



- 3 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

5. Nadleśnictwa zasięgają opinii właściwych organów administracji samorządowej w zakresie 

rocznego planu zalesiania gruntów niestanowiących własności Skarbu Państwa. 

 

 

 

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. O OCHRONIE PRZYRODY (Dz. U. z 2015 r. poz. 

1651 i 1936) 

 

Art. 8h. 

1. Przychodami parku narodowego są: 

1)   dotacje z budżetu państwa; 

2)   dotacje oraz pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej; 

3)   dotacje oraz pożyczki z wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki 

wodnej; 

4)   wpływy z opłat, o których mowa w art. 12 ust. 3; 

5)   wpływy z opłat pobieranych w związku z działalnością edukacyjną parku narodowego 

oraz za wstęp do obiektów związanych z tą działalnością; 

6)   wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń; 

7)   wpływy z tytułu dzierżawy, najmu lub użytkowania nieruchomości; 

8)   wpływy ze sprzedaży produktów uzyskiwane w ramach realizacji zadań wynikających 

z planu ochrony, o którym mowa w art. 18, lub zadań ochronnych, o których mowa w 

art. 22; 

9)   wpływy ze sprzedaży materiałów edukacyjnych, informacyjnych i naukowych; 

10)  wpływy ze sprzedaży składników rzeczowych majątku ruchomego; 

11)  wpływy wynikające z prowadzenia działalności rolniczej; 

12)  wpływy z tytułu udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie; 

13)  wpływy z opłat za udostępnienie informacji o zasobach przyrodniczych, kulturowych i 

kartograficznych; 

14)  wpływy z tytułu nawiązek orzeczonych wobec sprawców skazanych za wykroczenia 

przeciwko środowisku; 

15)  inne niewymienione przychody wynikające z działalności parku narodowego. 

2. Przychodami parku narodowego mogą być: 

1)   dobrowolne wpłaty; 

2)   spadki, zapisy i darowizny; 

3)   świadczenia rzeczowe; 

4)   wpływy z przedsięwzięć organizowanych na rzecz ochrony przyrody; 

5)   środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej; 

6)   środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, inne niż środki 

pochodzące z budżetu Unii Europejskiej; 

7)   dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego przeznaczone na realizację 

zadań związanych z ochroną wartości przyrodniczych lub kulturowych regionu[.] <;> 
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<8) środki funduszu leśnego, o których mowa w art. 57 ust. 2 ustawy z dnia 28 

września 1991 r. o lasach, przeznaczone na cele, o których mowa w art. 58 ust. 3 i 

3a tej ustawy.> 

3. Park narodowy, za zgodą ministra właściwego do spraw środowiska wydawaną w 

porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, wyrażoną w 

drodze decyzji administracyjnej, może zaciągać kredyty i pożyczki do wysokości 60% 

kwot ujętych w planie finansowym przychodów lub 60% kosztów, na realizację zadań 

parku narodowego. 

4. Przychody, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, 7 i 14 oraz ust. 2 pkt 7, przeznacza się 

wyłącznie na realizację zadań, o których mowa w art. 8b ust. 1. 

 

Art. 96. 

[1. Członków Państwowej Rady Ochrony Przyrody w liczbie 40 na kadencję trwającą 5 lat 

powołuje, w drodze zarządzenia, minister właściwy do spraw środowiska spośród 

działających na rzecz ochrony przyrody przedstawicieli nauki, praktyki i organizacji 

ekologicznych.] 

<1. Państwowa Rada Ochrony Przyrody liczy od 20 do 40 członków.> 

<1a. Skład Państwowej Rady Ochrony Przyrody ustala minister właściwy do spraw 

środowiska. 

1b. Minister właściwy do spraw środowiska powołuje członków Państwowej Rady 

Ochrony Przyrody spośród działających na rzecz ochrony przyrody przedstawicieli 

nauki, praktyki i organizacji ekologicznych. 

1c. Ustanie członkostwa w Państwowej Radzie Ochrony Przyrody następuje w 

przypadku: 

1) odwołania członka przez ministra właściwego do spraw środowiska; 

2) ograniczenia albo utraty przez członka zdolności do czynności prawnych; 

3) pisemnej rezygnacji członka; 

4) śmierci członka.> 

2. Państwowa Rada Ochrony Przyrody wybiera ze swojego grona przewodniczącego i 

zastępców oraz uchwala regulamin działania. 

3. Do zadań Państwowej Rady Ochrony Przyrody należy w szczególności: 

1)   ocena realizacji ustawy; 

2)   opiniowanie strategii, planów i programów dotyczących ochrony przyrody; 

3)   ocena realizacji programu ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności 

biologicznej; 

4)   opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących ochrony przyrody; 

5)   przedstawianie wniosków i opinii w sprawach ochrony przyrody; 

6)   popularyzowanie ochrony przyrody. 

4. Wydatki związane z działalnością Państwowej Rady Ochrony Przyrody są pokrywane z 

budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw 

środowiska. 

 


