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Pan
Tomasz Grodzki
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez senatora Roberta Dowhana na 34. posiedzeniu Senatu
w dniu 16 grudnia 2021 r. w sprawie opłaty „za wylesienie", znak BPS/043-34-1364/21, przedstawiam
poniższe informacje.
Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1326, z późn. zm.),dalej u.o.g.r.l., osoba, która uzyskała zezwolenie
na wyłączenie gruntów z produkcji, jest obowiązana uiścić należność i opłaty roczne, a w odniesieniu
do gruntów leśnych – także jednorazowe odszkodowanie w razie dokonania przedwczesnego wyrębu
drzewostanu. Obowiązek taki powstaje od dnia faktycznego wyłączenia gruntów z produkcji.
Znajduje to odzwierciedlenie w orzeczeniu Naczelnego Sądu Administracyjnego, który w wyroku z dnia
26 kwietnia 2021 r. sygn. akt I OSK 156/21 stwierdził m. in., iż: „ustawodawca w sposób jednoznaczny
obowiązek poniesienia należności w postaci opłat rocznych i jednorazowego odszkodowania nałożył
na osobę, która uzyskała zezwolenie na wyłączenie gruntów z produkcji. Wynika to wprost z art. 12
ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Jest zatem zasadą, że osoba,
która uzyskała zezwolenie na wyłączenie z produkcji jest obowiązana uiścić wymienione opłaty (…).
Roczna opłata z tytułu wyłączenia gruntu z produkcji leśnej nie jest prawem ani też roszczeniem
osobistym. Roczna opłata stanowi obowiązkowe świadczenie publicznoprawne, wynikające z decyzji
zezwalającej na czasowe wyłączenie z produkcji gruntów leśnych. Obowiązek uiszczenia
kwestionowanej opłaty obciąża każdoczesnego właściciela, nabywcę nieruchomości.”.

Należy podkreślić, iż przepisy u.o.g.r.l. regulują zasady ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz
rekultywacji i poprawiania wartości użytkowej gruntów (art. 1). A zatem, przepisy te mają na celu
ochronę gruntów leśnych przed nadmiernym ich przeznaczeniem i wykorzystywaniem na inne cele.
Opłaty, o których mowa w art. 12 ust. 1 u.o.g.r.l. stanowią jedną z form tej ochrony.
Odnosząc się stricte do treści oświadczenia, uwzględniając powyższe wyjaśnienia, należy podkreślić,
że opłata wynikająca z art. 12 u.o.g.r.l. nie stanowi „wykorzystywania przywileju” przez Państwowe
Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (dalej: Lasy Państwowe), lecz – jak wskazano wyżej – stanowi
świadczenie publicznoprawne, którego Lasy Państwowe są wyłącznie dysponentem, działającym
w imieniu Skarbu Państwa.
W związku z powyższym, w ocenie Ministra Klimatu i Środowiska nie jest celowa ewentualna zmiana
obowiązujących przepisów, poprzez usunięcie opłat, wskazanych w art. 12 ust. 1 u.o.g.r.l., a tym samym
nie są prowadzone prace legislacyjne w tym zakresie. Należy dodać, że analogiczne przepisy
obowiązywały także w poprzednio obowiązującej ustawie z dnia 26 marca 1982 r. o ochronie gruntów
rolnych i leśnych (Dz. U. z 1982 r. nr 11 poz. 79, z późn. zm.).
Reasumując należy podkreślić, iż w kompetencji Ministra Klimatu i Środowiska pozostaje
m.in. ochrona gruntów leśnych oraz rekultywacja i poprawianie wartości użytkowej gruntów.
Obowiązujące przepisy, w chwili obecnej, należy uznać za optymalne w tym zakresie.
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