
 

 

INFORMACJA 

o posiedzeniu Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu 

nr posiedzenia: 31 

data posiedzenia: 3 sierpnia 2021 r. 
 

 

Porządek posiedzenia: 

 1. Rozpatrzenie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych ze specjalnym 

przeznaczeniem gruntów leśnych (druk senacki nr 473, druki sejmowe nr 1394, 1415 

i 1415-A). 

 

Posiedzeniu przewodniczył: 

 przewodniczący komisji Stanisław Gawłowski. 

 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

 
senatorowie członkowie komisji: 

Halina Bieda, Marcin Bosacki, Alicja Chybicka, Artur Dunin, Stanisław Gawłowski, 

Beniamin Godyla, Agnieszka Gorgoń-Komor, Jolanta Hibner, Danuta Jazłowiecka, Michał 

Kamiński, Kazimierz Kleina, Magdalena Kochan, Stanisław Lamczyk, Beata Małecka-

Libera, Ewa Matecka, Gabriela Morawska-Stanecka, Janusz Pęcherz, Jadwiga Rotnicka, 

Sławomir Rybicki, Joanna Sekuła, Ryszard Świlski,  

 
goście, m.in.: 

Ministerstwo Klimatu i Środowiska: 

sekretarz stanu Edward Siarka ze współpracownikami, 

Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych: 

p.o. dyrektor generalny Lasów Państwowych Józef Kubica ze współpracownikami, 

Związek Leśników Polskich RP: 

wiceprzewodniczący Paweł Kania, 

Najwyższa Izba Kontroli: 

doradca techniczny w Departamencie Środowiska Mirosław Sałata, 

Fundacja Greenpeace Polska: 

koordynator działu ds. różnorodności biologicznej Krzysztof Cibor ze współpracownicą,  

Fundacja WWF Polska: 

kierownik zespołu klimatycznego Marcin Kowalczyk, 

Inicjatywa Społeczna Akcja Reakcja: 

założyciel Waldemar Włoch, 

Miasto Jaworzno: 

społecznik Artur Nowacki, 

Sejm RP: 

posłanka Gabriela Lenartowicz, 

 



 

 

 
Kancelaria Senatu: 

pracownik Biura Legislacyjnego Iwona Kozera-Rytel. 

 

Ad 1. 
 

 Celem ustawy jest wprowadzenie czasowej możliwości dokonywania zamiany lasów, gruntów 

i innych nieruchomości Skarbu Państwa pozostających w zarządzie Państwowego 

Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, położonych w Jaworznie i Stalowej Woli, oraz 

terenów Skarbu Państwa z nimi sąsiadujących na inne lasy, grunty lub nieruchomości, na 

których jest możliwe prowadzenie gospodarki leśnej, w przypadkach uzasadnionych 

wskazanymi celami, m.in. wdrażaniem projektów dotyczących energii, elektromobilności, 

poprawy jakości powietrza albo obronności państwa. 

Ustawę omówił sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska Edward Siarka. 

Przedstawicielka Biura Legislacyjnego Iwona Kozera-Rytel przedstawiła opinię w sprawie 

ustawy wraz z uwagami i zaproponowała odpowiednie poprawki. 

Nad omawianą ustawą przeprowadzono dyskusję. W dyskusji zabrali głos senatorowie oraz 

przedstawiciele Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Lasów Państwowych, Fundacji 

Greenpeace Polska, Fundacji WWF Polska, Inicjatywy Społecznej Akcja Reakcja. 

Poruszono m.in. takie tematy jak: przyczyny wyboru zalesionych terenów położonych 

w Jaworznie i Stalowej Woli, brak konsultacji publicznych przy pracach nad ustawą oraz 

konkretnego planu zagospodarowania odlesionych terenów, możliwość wykorzystania 

proponowanych przepisów ustawy do prywatyzacji lasów, przebieg prac nad tą ustawą 

w Sejmie, przyczyny pracy nad nową ustawą, skoro na podstawie obecnie obowiązujących 

przepisów można dokonywać zamiany gruntów leśnych, wątpliwości co do zasadności 

uszczegółowienia tytułu ustawy, wpływ na zmniejszenie absorpcji dwutlenku węgla w wyniku 

wycięcia lasów znajdujących się na terenach wskazanych w ustawie, ubytek finansowy, jaki 

poniesie fundusz leśny, sprzeczność ustawy z postanowieniami Porozumienia paryskiego, brak 

konkretnej informacji dla mieszkańców Jaworzna w sprawie zagospodarowania terenów 

inwestycyjnych, które mają powstać w wyniku wycinki lasów, obawy mieszkańców Jaworzna 

dotyczące realizacji obietnic strony rządowej, zgodnie z którymi na terenie wyciętych lasów 

mają powstać zakłady oferujące pracę przekwalifikowanym górnikom, oraz brak 

kompleksowego planu transformacji energetycznej, wątpliwości co do zasadności zawierania 

umowy zamiany gruntów po zasięgnięciu opinii komisji sejmowej, sposób przeprowadzania 

wycinki (jednocześnie na całym wskazanym w ustawie obszarze czy stopniowo), sprzeciw 

wobec wycinki lasów będących buforem i gwarancją zdrowia ludzkiego, propozycja 

wykorzystania innych niż zalesione obszarów, np. pokopalnianych, nieużytków. 

Waldemar Włoch przekazał przewodniczącemu komisji Stanisławowi Gawłowskiemu list 

dotyczący sprzeciwu wobec tej ustawy podpisany przez mieszkańców Jaworzna. 

Przewodniczący komisji Stanisław Gawłowski zgłosił wniosek o odrzucenie ustawy. 

W wyniku głosowania komisja przyjęła przedstawiony wniosek. 

Sprawozdawcą komisji będzie senator Stanisław Gawłowski. 

Konkluzja: 

 Komisja wnosi o odrzucenie ustawy (druk senacki nr 473 A). 

 

 

 
W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące zawodową działalność lobbingową.  

 

Opracowano w BPS 

 


