
Oświadczenie złożone 

przez senatora Przemysława Błaszczyka 

na 38. posiedzeniu Senatu 

w dniu 30 marca 2017 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra środowiska Jana Szyszki oraz do marszałka województwa łódzkie-

go Witolda Stępnia 

Szanowny Panie Ministrze! Szanowny Panie Marszałku! 

Zgodnie z ustawą z dnia 28 września 1991 r. o lasach art. 13 ust. 2 i 3 starosta w drodze decyzji admini-

stracyjnej może dokonać zmiany lasu na użytek rolny w przypadkach szczególnie uzasadnionych potrzeb 

właścicieli lasów. Wprawdzie nie ma definicji „szczególnie uzasadnionych potrzeb właścicieli lasów”, jednak 

w orzecznictwie sądowym pojawiają się zapisy, że takie rozstrzygnięcie może następować tylko w wyjątko-

wych sytuacjach, jak choćby w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 4 lutego 

2014 r., sygn. akt. II SA/Lu 634/13: „Pojęcie «szczególnie uzasadnionych potrzeb» użyte w przepisie art. 13 

ust. 2 ustawy z 1991 r. o lasach nie zostało w ustawie wyjaśnione. Przy tak skonstruowanym przepisie zmiana 

lasu na użytek rolny dopuszczalna jest jedynie w wyjątkowych, szczególnie istotnych sytuacjach, których 

występowanie strona winna wykazać w swym wniosku, przy czym rozstrzygnięcie takiej sprawy zapada 

w ramach uznania administracyjnego. Zmiana przeznaczenia lasu na użytek rolny musi być dla właściciela 

lasu czymś niezbędnym w danej sytuacji, przy czym potrzeba ta powinna być uzasadniona nie tylko z jego 

subiektywnego punktu widzenia, ale przede wszystkim przy zastosowaniu obiektywnych kryteriów oceny 

sytuacji osoby i jej argumentów”. 

Jednak coraz częściej pojawiają się sygnały mogące świadczyć o wykorzystaniu zapisów ustawy o lasach 

w celu przekształcenia lasów na tereny inwestycyjne. 

1. W przypadku działki ewidencyjnej (…) w miejscowości K., gmina W., powiat w. w 2015 r. starosta 

wydał decyzję na zmianę lasu na powierzchni 3,40 ha na użytek rolny, a właściciel w 2016 r. złożył wniosek 

o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie hal produkcyjno-

magazynowych z wydzieloną częścią biurową i socjalną wraz z infrastrukturą obejmującą portiernię, zbiornik 

wód opadowych, parkingi dla pracowników oraz dla gości, wagę najazdową, 6 silosów na mączkę wapienną, 

studnię wierconą na potrzeby produkcji i socjalno-bytowe oraz indywidualną oczyszczalnię ścieków byto-

wych odprowadzanych z zakładu (na powierzchni ponad 14 tysięcy m
2
). 

2. Wójt gminy B. uzgadnia projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 

budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z urządzeniami budowlanymi na działce nr ewid. (…), obrąb 

(…), gmina B. W wynikach analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu napisano: „Inwe-

stor uzyskał decyzję starosty (…) z dnia 26 kwietnia 2016 r., znak: OS.6123.7.2016, na mocy której zezwo-

lono na zmianę lasu o powierzchni 0,2865 ha, na działce nr ewid. (…), położonej w obrębie ewidencyjnym 

(…), na użytek rolny – w trybie art. 13 ust. 2 i 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 września 1991 r. o lasach (DzU 

z 2015 r. poz. 2100 ze zm.)”. Starosta (…), wydając taką decyzję, pozbawił dyrektora Regionalnej Dyrekcji 

Lasów Państwowych w Łodzi kompetencji do ochrony gruntów leśnych, o których mowa w art. 5 ust. 1 

ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity: DzU z 2015 r. poz. 909 

z późniejszymi zmianami). 

Sytuacja ta powoduje utratę kontroli nad gruntami leśnymi w województwie łódzkim, które cechuje naj-

niższa lesistość w kraju. Przedstawione przykłady nie są jedynymi, jednak nie ma szczegółowych informacji 

z uwagi na brak przepisów o sprawozdawczości w tym zakresie. 

W związku z zaistniałą sytuacją zwracam się do Panów z następującymi pytaniami. 

1. Ile decyzji o zmianie przeznaczenia gruntów leśnych na rolne na podstawie art. 13 ust. 2 i 3 wydano na 

terenie województwa łódzkiego? 

2. Ile stwierdzono przypadków innego niż rolnicze wykorzystania gruntów, na których dokonano zmiany 

użytku z lasu na rolę? 

3. Czy starostwa prowadzą kontrole wydawanych decyzji pod kątem użytkowania gruntów zgodnie z za-

pisami tych decyzji, a jeśli tak, to w jakim zakresie? 

Z poważaniem 

Przemysław Błaszczyk 


