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Opinia do ustawy o zmianie ustawy o lasach 

(druk nr 148) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Z dniem 1 maja 2016 r. minie okres przejściowy, charakteryzujący się ograniczoną 

możliwością nabywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej gruntów rolnych i leśnych 

przez cudzoziemców. W uzasadnieniu do projektu ustawy (druk sejmowy nr 394) autorzy 

projektu podkreślają, że „istnieje zagrożenie, że po tym dniu ziemia w Polsce będzie 

przedmiotem wzmożonego zainteresowania nabywców z innych krajów, co może skutkować 

zahamowaniem w Polsce procesu poprawy struktury obszarowej gospodarstw rolnych, 

nadmierną koncentracją nieruchomości rolnych oraz prowadzeniem działalności rolniczej 

w gospodarstwach rolnych przez osoby o nieodpowiednich kwalifikacjach. W odpowiedzi 

na to, do obiegu prawnego została wprowadzona ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. 

o kształtowaniu ustroju rolnego, a w dniu 4 marca 2016 r. Rada Ministrów skierowała 

do Sejmu RP projekt ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności 

Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw. Wskazane rozwiązania nie odnoszą 

się jednak do gruntów leśnych. Jest przy tym wielce prawdopodobne, że po upływie wyżej 

wymienionego okresu przejściowego, z którym wiązać się będzie niechybnie istotny wzrost 

popytu ze strony osób fizycznych i (innych) podmiotów prawa prywatnego na nieruchomości 

gruntowe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym na niepaństwowe grunty leśne, 

których jest w Polsce blisko 2 mln ha, powstanie trudność w wywiązaniu się przez 

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (...) z obowiązku w zakresie powiększania 

areału lasów narodowych”. 

Mając powyższe na uwadze przedmiotowa ustawa wprowadza instrumenty prawne do 

nabywania przez Skarb Państwa, reprezentowany przez Państwowe Gospodarstwo Leśne 
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Lasy Państwowe (PGL LP), „gruntów leśnych”. W przypadku sprzedaży niestanowiących 

własności Skarbu Państwa „gruntów leśnych” przez osobę fizyczną, osobę prawną lub przez 

jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej – Skarbowi Państwa, 

reprezentowanemu przez PGL LP, przysługiwać będzie z mocy prawa prawo pierwokupu 

tychże gruntów. Jeżeli zaś przeniesienie własności wskazanych gruntów następować będzie 

w wyniku zawarcia umowy innej niż umowa sprzedaży, albo jednostronnej czynności 

prawnej – PGL LP będą mogły złożyć oświadczenie o nabyciu tego gruntu (tzw. prawo 

wykupu).  

Ustawa określa: 

1) zakres przedmiotowy gruntów, w stosunku do których Skarb Państwa, reprezentowany 

przez PGL LP, będzie mógł wykonywać prawo pierwokupu lub prawo wykupu; 

2) katalog przypadków, kiedy wskazane powyżej prawo pierwokupu lub prawo wykupu 

nie będą przysługiwały Skarbowi Państwa; 

3) pierwszeństwo PGL LP w przypadku zbiegu prawa pierwokupu, z wyłączeniem 

sytuacji, w której pierwszeństwo w realizacji prawa pierwokupu przysługiwać będzie 

parkowi narodowemu – w stosunku do nieruchomości położonej w jego granicach, 

na podstawie art. 10 ust. 5i ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody; 

4) termin, w którym prawo pierwokupu lub prawo wykupu może być wykonane oraz 

procedurę regulującą poszczególne etapy wykonania tych prawa. 

Ustawa ponadto wprowadza sankcję, zgodnie z którą czynność prawna dokonana 

niezgodnie z przepisami art. 37a lub art. 37b, w szczególności bez zawiadomienia 

nadleśniczego właściwego ze względu na miejsce położenia gruntu, jest nieważna. 

Gruntami nabytymi na rzecz Skarbu Państwa w wyniku wykonania prawa pierwokupu 

lub tzw. prawa wykupu – zarządzać będzie PGL LP. 

W sprawach nieuregulowanych w ustawie, dotyczących wykonywania prawa 

pierwokupu, stosuje się wprost przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące prawa pierwokupu. 

Natomiast w sprawach dotyczących wykonywania prawa wykupu stosuje się te przepisy 

odpowiednio. 

W kwestii pozostałych zmian przedmiotowa ustawa: 

1) dostosowuje obecnie istniejące regulacje w ustawie z dnia 28 września 1991 r. o lasach 

do proponowanych niniejszą nowelizacją zmian (art. 37 ustawy o lasach); 
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2) przewiduje możliwość przeznaczania środków funduszu leśnego na nabywanie przez 

Skarb Państwa gruntów na zasadzie prawa pierwokupu lub prawa wykupu (art. 58 

ustawy o lasach); 

3) wprowadza zmianę w art. 58 ust. 3 – mającą na celu zwiększenie przejrzystości tego 

przepisu.  

Ustawa wejdzie w życie z dniem 30 kwietnia 2016 r. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił opiniowaną ustawę na 16. posiedzeniu w dniu 13 kwietnia 2016 r.  

Projekt ustawy został wniesiony do laski marszałkowskiej z inicjatywy rządowej 

(druk sejmowy nr 394). Pierwsze czytanie i rozpatrzenie projektu ustawy odbyło się na 

posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Komisja 

wprowadziła poprawki o charakterze redakcyjnym (druk sejmowy nr 411). 

Na etapie drugiego czytania zgłoszono wniosek o odrzucenie ustawy w całości oraz 

4 poprawki. Komisja wniosła o ich odrzucenie. Sejm uchwalił ustawę w brzmieniu 

proponowanym przez Komisję. 

 

III. Uwagi szczegółowe  

1) art. 1 pkt 2, art. 37a ust. 3 zdanie drugie – zgodnie z § 11 Zasad techniki prawodawczej 

w akcie normatywnym nie zamieszcza się wypowiedzi, które nie służą wyrażaniu norm 

prawnych, a więc wypowiedzi, które nie mają żadnej wartości normatywnej. Ponadto 

w myśl § 5 Zasad techniki prawodawczej przepisy należy redagować zwięźle – zgodnie 

ze wskazaniami § 7 co do struktury zdania – w szczególności sposób pozwalający na 

unikanie powtórzeń. Mając to na uwadze proponuje się wykreślenie w art. 37a w ust. 3 

w zdaniu drugim wyrazów „reprezentowane przez nadleśniczego w oparciu o wartość 

nieruchomości określoną zgodnie z przepisami o gospodarce nieruchomościami”. 

Z treści zdania pierwszego w ust. 3 w sposób niebudzący wątpliwości wynika, kto 

reprezentuje Lasy Państwowe oraz przy zastosowaniu jakich sposobów ustalania 

wartości nieruchomości ustalono wysokość równowartości pieniężnej. 

Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 2, w art. 37a w ust. 3 w zdaniu drugim skreśla się wyrazy „reprezentowane 
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przez nadleśniczego w oparciu o wartość nieruchomości określoną zgodnie z przepisami 

o gospodarce nieruchomościami”; 

 

2) art. 1 pkt 2, art. 37a ust. 4 pkt 1 lit. b – w art. 37a w ust. 4 w pkt 1 w lit. b ustawa 

przewiduje, że prawo pierwokupu i wykupu nie przysługuje Skarbowi Państwa jeżeli 

nabywcami są krewni i powinowaci w linii prostej bez ograniczenia stopnia. 

W przypadku gdy ustawodawca nie określa stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa 

sytuacja prawna odnosi się do wszystkich krewnych i powinowatych w linii prostej 

– zbędna jest zatem formuła „bez ograniczenia stopnia”. Mając na uwadze to, że 

zgodnie z § 11 Zasad techniki prawodawczej w akcie normatywnym nie zamieszcza się 

wypowiedzi, które nie mają żadnej wartości normatywnej, proponuje się wprowadzenie 

następującej poprawki. 

Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 2, w art. 37a w ust. 4 w pkt 1 w lit. b skreśla się wyrazy „bez ograniczenia 

stopnia”; 

 

3) art. 1 pkt 2, art. 37d ust. 1 – w art. 37d w ust. 1 w zdaniu pierwszym ustawodawca 

posługuje się sformułowaniem „z zastrzeżeniem ust. 3”. Co do zasady nie należy 

formułować „zastrzeżeń” w celu określenia relacji pomiędzy następującymi po sobie 

ustępami zawartymi w jednej jednostce redakcyjnej. Ponadto zgodnie § 23 ust. 3 Zasad 

techniki prawodawczej, w przypadku gdy od któregoś z elementów przepisu 

merytorycznego przewiduje się wyjątki lub jeśli któryś z elementów wymaga uściślenia, 

przepis formułujący wyjątek lub uściślenie zamieszcza się po tym przepisie. Jeżeli 

wyjątkowo istnieje konieczność poinformowania adresata, że w innym przepisie 

sformułowano wyjątek od normy, używa się wyrażenia „z wyjątkiem”, jeżeli natomiast 

ustawodawca dostrzega konieczność poinformowania adresata, że w innym przepisie 

sformułowano uszczegółowienie normy, zaleca się stosowanie wyrażenia 

„z uwzględnieniem” (uzgodnione w 2011 r. rekomendacje dla legislatorów rządowych, 

sejmowych i senackich). Uwagi wymaga wzajemna relacja przepisów zawartych 

w art. 37d ust. 1 i 3. Ust. 1 przewiduje, że Lasy Państwowe wykonują prawo 

pierwokupu oraz uprawnienie, o którym mowa w art. 37a ust. 2 pkt 1, poprzez złożenie 

oświadczenia w formie aktu notarialnego u notariusza, przed którym zawarto umowę 

sprzedaży lub umowę inną niż umowa sprzedaży – w wyniku, której nastąpiło nabycie 
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gruntu, natomiast ust. 3 w art. 37d odnosi się do sytuacji, w której nabycie gruntu 

nastąpiło w wyniku jednostronnej czynności prawnej – w takim przypadku 

oświadczenie o wykonaniu uprawnienia wskazanego w art. 37 ust. 2 pkt 2 (prawa 

wykupu) składa się u dowolnego notariusza. Wydaje się, iż przepis ust. 3 nie stanowi ani 

wyjątku ani uszczegółowienia normy zawartej w ust. 1 art. 37d, tym samym zastrzeżenie 

jest błędne. Kierując się § 11 Zasad techniki prawodawczej, proponuje się skreślenie 

kwestionowanego odesłania. 

Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 2, w art. 37d w ust. 1 w zdaniu pierwszym skreśla się wyrazy 

„, z zastrzeżeniem ust. 3”; 

 

4) art. 1 pkt 2, art. 37g ust. 1 – w art. 37g w ust. 1 ustawodawca posługuje się określeniem 

„cena” zarówno w odniesieniu do umowy sprzedaży jak i do umowy innej niż umowa 

sprzedaży oraz jednostronnej czynności prawnej, w wyniku których następuje 

przeniesienie własności „gruntów leśnych”. Zgodnie z art. 37 ust. 2 Lasy Państwowe 

mogą złożyć oświadczenie o nabyciu gruntu za zapłatą równowartości pieniężnej – 

wynikającej z treści czynności prawnej innej niż umowa sprzedaży. Mając na względzie 

sformułowany w § 10 Zasad techniki prawodawczej nakaz zachowania konsekwencji 

terminologicznej w ramach ustawy należy uwzględnić, że ustawodawca w odniesieniu 

do umowy innej niż umowa sprzedaży oraz jednostronnej czynności prawnej, w wyniku 

których następuje nabycie, określając wartość „gruntów leśnych” posługuje się 

sformułowaniem „równowartość pieniężna”. 

Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 2, w art. 37g: 

a) w ust. 1 wyrazy „odpowiednio w umowie” zastępuje się wyrazami „równowartość 

pieniężna wynikająca z treści umowy” oraz po wyrazach „ustalenie ceny” dodaje się 

wyrazy „lub równowartości pieniężnej”, 

b) w ust. 2 po wyrazach „ustala cenę” dodaje się wyrazy „lub równowartość pieniężną”. 

W art. 37g ust. 1 ustawa przewiduje ponadto, że jeżeli nadleśniczy uzna, że cena 

określona w umowie sprzedaży lub odpowiednio w umowie, o której mowa w art. 37a ust. 2 

pkt 1, lub jednostronnej czynności prawnej, o której mowa w art. 37a ust. 2 pkt 2, rażąco 

odbiega od wartości rynkowej gruntu, może w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia 

o wykonaniu prawa pierwokupu, wystąpić do sądu o ustalenie ceny tego gruntu. Wskazana 
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regulacja budzi wątpliwości w zakresie uznaniowości po stronie nadleśniczego. Tak 

sformułowany przepis oddaje do uznania nadleśniczemu po pierwsze to, czy cena rażąco 

odbiega od wartości rynkowej gruntu, a po drugie zakłada po jego stronie fakultatywność 

co do wystąpienia do sądu o ustalenie ceny gruntu. Wydaje się, iż ocena tego, czy wartość 

gruntu rażąco odbiega od ceny rynkowej powinna być oparta na obiektywnych przesłankach, 

w szczególności gdy nadleśniczy dysponuje wyceną gruntu dokonaną w oparciu o art. 37e 

ust. 2 ustawy. Ponadto w przypadku stwierdzenia rażąco zawyżonej wartości gruntu 

nadleśniczy powinien obligatoryjnie występować do sądu o ustalenie ceny. Niewłaściwym 

wydaje się być wprowadzenie, chociażby hipotetycznie, możliwości zakupu za środki 

publiczne gruntów w cenie rażąco przewyższającej ich wartość rynkową. 

Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 2, w art. 37g w ust. 1 wyrazy „Jeżeli nadleśniczy uzna, że” zastępuje się 

wyrazami „W przypadku gdy” oraz wyrazy „może w terminie 14 dni od dnia złożenia 

oświadczenia, o którym mowa w art. 37d, wystąpić” zastępuje się wyrazami „nadleśniczy 

w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 37d, występuje”; 

 

5) art. 1 pkt 3 lit. b, art. 58 ust. 3 – ustawa wprowadza nowe brzmienie art. 58 ust. 3. 

W uzasadnieniu autorzy podkreślają, że omawiana zmiana ma charakter techniczno-

legislacyjny, a jej celem jest zwiększenie przejrzystości przepisu. Należy podkreślić, 

że proponowane brzmienie przepisu ust. 3, w stosunku do obowiązującego dotychczas – 

wprowadzonego do ustawy o lasach nowelizacją z dnia 11 marca 2016 r., która weszła 

w życie z dniem 15 kwietnia 2016 r., – wprowadza zmianę także o charakterze 

merytorycznym. Przepis pkt 4 w ust. 3 przewiduje, że środki funduszu leśnego 

przeznacza się na cele określone w ust. 2 pkt 2, 3, 5a, i 6 w lasach znajdujących się 

w użytkowaniu wieczystym parków narodowych, podczas gdy dotychczasowe 

brzmienie ust. 3 w art. 58, pozwala przeznaczać środki funduszu leśnego na wskazane 

powyżej cele na gruntach znajdujących się w użytkowaniu wieczystym parków 

narodowych. Ewentualna propozycja poprawki może zostać sformułowana po 

zapoznaniu się z intencjami autorów ustawy.  

Jednocześnie mając na uwadze § 10 Zasad techniki prawodawczej, należałoby 

ujednolicić terminologię w zakresie zamiennego stosowania w ustawie o lasach pojęć „lasy 

niestanowiące własności Skarbu Państwa” i „lasy niepaństwowe”. 
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Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 3 w lit b, w ust. 3 w pkt 3 wyrazy „w lasach niepaństwowych” zastępuje się 

wyrazami „w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa”; 

 

6) art. 4 – wątpliwość co do zgodności z art. 2 Konstytucji – zasadą demokratycznego 

państwa prawnego – budzi przepis o wejściu ustawy w życie (z dniem 30 kwietnia 

2016 r.). Vacatio legis jest instytucją, której celem jest wykluczenie sytuacji zaskoczenia 

po stronie adresatów norm prawnych, umożliwienie im zapoznania się z nowymi 

normami oraz dostosowania do nich swoich zachowań. Zapewnienie adresatom czasu 

na przystosowanie się do zmienionej sytuacji i na bezpieczne podjęcie decyzji co do 

dalszego postępowania stanowi jeden z warunków dopuszczalności ingerencji w prawa 

adresatów (orzeczenia TK sygn. akt K 18/99, K 2/94). Jak podkreśla Trybunał 

Konstytucyjny w swoim orzecznictwie nakazem konstytucyjnym jest nie tylko 

ustanowienie vacatio legis, ale też nadanie jej odpowiedniego wymiaru czasowego 

(sygn. akt P 1/95). Podkreślania ponadto wymaga, iż w uzasadnieniu do wyroku 

Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 lipca 2013 r., Kp 1/13 stwierdzono między 

innymi (z jednym zdaniem odrębnym), że określenie dnia wejścia w życie ustawy 

zmieniającej, z pominięciem zagwarantowanego Prezydentowi, w art. 122 ust. 2 

Konstytucji, terminu podjęcia decyzji co do podpisania ustawy, stanowi wystarczającą 

przesłankę stwierdzenia (w badanej przez TK sprawie), że naruszono nakaz zachowania 

odpowiedniej vacatio legis. We wskazanym orzeczeniu Trybunał Konstytucyjny po raz 

pierwszy powiązał wymóg zachowania odpowiedniego okresu dostosowawczego 

z koniecznością zagwarantowania Prezydentowi pełnego dwudziestojednodniowego 

terminu na podpisanie ustawy. Nie można wykluczyć, że w przyszłości Trybunał będzie 

również opierał swoje rozstrzygnięcia na takim założeniu. W oparciu o wskazany 

wyrok, nie da się jednak wywieść ogólnej, konstytucyjnej zasady, która czyniłaby 

niezgodnym z ustawą zasadniczą, każde rozstrzygnięcie ustawodawcy o terminie 

wejścia w życie ustawy, powodujące realne skrócenie terminu na podpisanie ustawy 

przez Prezydenta. 

 

 

Mirosław Reszczyński 

Starszy legislator 


