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

 

do projektu ustawy o zmianie ustawy o lasach  

 
(druk nr 619 S) 

 
 
 
USTAWA z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2021 r. poz. 1275 i 1718 oraz 

z 2022 r. poz. 84) 

Art.  22. 

1. Minister właściwy do spraw środowiska zatwierdza plan urządzenia lasu dla lasów 

stanowiących własność Skarbu Państwa oraz uproszczone plany urządzenia lasu dla lasów 

wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. 

2. Starosta, po uzyskaniu opinii właściwego terytorialnie nadleśniczego, zatwierdza 

uproszczony plan urządzenia lasu. 

3. W terminie 30 dni od dnia otrzymania projektu uproszczonego planu urządzenia lasu 

nadleśniczy może zgłosić zastrzeżenia. W razie upływu tego terminu uważa się, że 

nadleśniczy nie zgłasza zastrzeżeń. 

4. Minister właściwy w sprawach środowiska nadzoruje wykonanie planów urządzenia lasu 

dla lasów stanowiących własność Skarbu Państwa oraz wykonanie uproszczonych planów 

urządzenia lasu dla lasów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu 

Państwa. 

5. Starosta nadzoruje wykonanie zatwierdzonych uproszczonych planów urządzenia lasów 

niestanowiących własności Skarbu Państwa. 

<6. Zatwierdzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2, podlega zaskarżeniu do sądu 

administracyjnego na zasadach i w trybie określonym dla aktów lub czynności, 

o których mowa w art. 3 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo 

o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2022 r. poz. 329). 

7. Do wniesienia skargi uprawniona jest także organizacja ekologiczna, o której mowa w 

art. 3 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 

ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 i 2389), powołująca 
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się na swoje cele statutowe, jeżeli prowadzi ona działalność statutową w zakresie 

ochrony środowiska lub ochrony przyrody przez minimum dwanaście miesięcy 

przed dniem wniesienia skargi.> 


