BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy

M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y
do ustawy z dnia 17 listopada 2021 r.

o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody

(druk nr 576)
U S T A W A z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2021 r. poz. 1275 i 1718)
[Art. 14b.
1. Właściciele lasów realizują cele i zasady gospodarki leśnej wskazane w ustawie, w
szczególności wypełniają obowiązki, o których mowa w art. 9 ust. 1, art. 13 ust. 1 i art. 14
ust. 4, w sposób przez siebie określony, chyba że sposób wypełniania danego obowiązku
został ustalony przez przepisy prawa.
2. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wymagania
dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej, uwzględniając:
1) cele określone w art. 7 ust. 1, w tym potrzebę zachowania wszystkich zasobów, tworów i
składników przyrody w odpowiednim stanie, w szczególności gatunków, które są
przedmiotem zainteresowania Unii Europejskiej;
2) uwarunkowania gospodarcze, społeczne i kulturowe oraz cechy lokalne.
3. Gospodarka leśna wykonywana zgodnie z wymaganiami dobrej praktyki w zakresie
gospodarki leśnej nie narusza przepisów o ochronie poszczególnych zasobów, tworów i
składników przyrody, w szczególności przepisów art. 51 i art. 52 ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, 471 i 1378).]

U S T A W A z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 i
1718)
Art. 52.
1. W stosunku do dziko występujących zwierząt gatunków objętych ochroną gatunkową mogą
być wprowadzone następujące zakazy:
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-21) umyślnego zabijania;
2) myślnego okaleczania lub chwytania;
3) umyślnego niszczenia ich jaj, postaci młodocianych lub form rozwojowych;
4) transportu;
5) chowu lub hodowli;
6) zbierania, pozyskiwania, przetrzymywania, posiadania lub preparowania okazów
gatunków;
7) niszczenia siedlisk lub ostoi, będących ich obszarem rozrodu, wychowu młodych,
odpoczynku, migracji lub żerowania;
8) niszczenia, usuwania lub uszkadzania gniazd, mrowisk, nor, legowisk, żeremi, tam, tarlisk,
zimowisk lub innych schronień;
9) umyślnego uniemożliwiania dostępu do schronień;
10) zbywania, oferowania do sprzedaży, wymiany, darowizny lub transportu w celu
sprzedaży okazów gatunków;
11) wwożenia z zagranicy lub wywożenia poza granicę państwa okazów gatunków;
12) umyślnego płoszenia lub niepokojenia;
13) umyślnego płoszenia lub niepokojenia w miejscach noclegu, w okresie lęgowym w
miejscach rozrodu lub wychowu młodych lub w miejscach żerowania zgrupowań ptaków
migrujących lub zimujących;
14) fotografowania, filmowania lub obserwacji, mogących powodować ich płoszenie lub
niepokojenie;
15) umyślnego przemieszczania z miejsc regularnego przebywania na inne miejsca;
16) umyślnego wprowadzania do środowiska przyrodniczego.
1a. W stosunku do innych niż dziko występujących zwierząt gatunków objętych ochroną
gatunkową mogą być wprowadzone następujące zakazy:
1) umyślnego zabijania;
2) umyślnego niszczenia ich jaj, postaci młodocianych lub form rozwojowych;
3) transportu;
4) chowu lub hodowli;
5) przetrzymywania, posiadania lub preparowania okazów gatunków;
6) zbywania, oferowania do sprzedaży, wymiany, darowizny lub transportu w celu sprzedaży
okazów gatunków;
7) wwożenia z zagranicy lub wywożenia poza granicę państwa okazów gatunków;
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2. W stosunku do gatunków zwierząt objętych ochroną gatunkową mogą być wprowadzone,
w przypadku braku rozwiązań alternatywnych i jeżeli nie są szkodliwe dla zachowania we
właściwym stanie ochrony dziko występujących populacji chronionych gatunków
zwierząt, odstępstwa od zakazów, o których mowa w ust. 1 i 1a, dotyczące:
1) usuwania od dnia 16 października do końca lutego gniazd z budek dla ptaków i ssaków;
2) usuwania od dnia 16 października do końca lutego gniazd ptasich z obiektów budowlanych
lub terenów zieleni, jeżeli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub sanitarne;
3) chwytania na terenach zabudowanych przez podmioty upoważnione przez regionalnego
dyrektora ochrony środowiska zabłąkanych zwierząt i przemieszczania ich do miejsc
regularnego przebywania;
4) chwytania zwierząt rannych lub osłabionych w celu udzielenia im pomocy weterynaryjnej i
przemieszczania ich do ośrodków rehabilitacji zwierząt;
5) zapobiegania poważnym szkodom w odniesieniu do upraw rolnych, inwentarza żywego,
lasów, rybostanu, wody lub innych rodzajów mienia;
6) pozyskiwania okazów gatunków, o których mowa w art. 49 pkt 1 lit. c, przez podmioty,
które uzyskały zezwolenie regionalnego dyrektora ochrony środowiska lub Generalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska na ich pozyskiwanie;
7) przetrzymywania, posiadania, zbywania, oferowania do sprzedaży, wymiany, darowizny, a
także wywożenia poza granicę państwa okazów gatunków, o których mowa w art. 49 pkt
1 lit. c, pozyskanych na podstawie zezwolenia, o którym mowa w pkt 6;
8) przetrzymywania, posiadania, zbywania, oferowania do sprzedaży, wymiany, darowizny, a
także wywożenia poza granicę państwa okazów gatunków pozyskanych poza granicą
państwa i wwiezionych z zagranicy na podstawie zezwolenia regionalnego dyrektora
ochrony środowiska lub Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska;
9) zbierania i przechowywania piór ptaków;
10) wykonywania czynności związanych z prowadzeniem racjonalnej gospodarki leśnej lub
rolnej, jeżeli technologia prac uniemożliwia przestrzeganie zakazów.
3. (uchylony).
4. W przypadku gatunków ptaków zapobieganie poważnym szkodom, o którym mowa w ust.
2 pkt 5, odnosi się do zbóż, inwentarza żywego, lasów, rybostanu lub wody.
[5. Odstępstwo od zakazu, o którym mowa w ust. 2 pkt 10, nie dotyczy gatunków
wymienionych w załączniku II i IV dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w
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ptaków.]
<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.>
6. Wprowadzenie odstępstwa, o którym mowa w ust. 2 pkt 10, jest możliwe w sytuacji braku
znacząco negatywnego wpływu gospodarki leśnej lub rolnej na stan zachowania gatunku.
Art. 52a.
1. (uchylony).
2. Gospodarka rybacka nie narusza zakazów, o których mowa w art. 52 ust. 1 pkt 1-4, 7, 8,
12, 13 i 15, jeżeli jest prowadzona na podstawie wymagań dobrej praktyki w zakresie
gospodarki rybackiej, których ustalenia zapewniają, że czynności wykonywane zgodnie z
nimi nie są szkodliwe dla zachowania gatunku we właściwym stanie ochrony.
3. (uchylony).
4. Minister właściwy do spraw rybołówstwa w porozumieniu z ministrem właściwym do
spraw środowiska może określić, w drodze rozporządzenia, wymagania dobrej praktyki w
zakresie gospodarki rybackiej, o których mowa w ust. 2, kierując się potrzebą zachowania
gatunków chronionych we właściwym stanie ochrony, w szczególności gatunków
będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty i chronionych gatunków ptaków,
uwzględniając wymogi gospodarcze, społeczne i kulturowe oraz cechy regionalne i
lokalne.
<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, uwzględniając cele
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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.>
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