
 

SENAT 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

X KADENCJA 

 _____________________________________________________________________________________  

Warszawa, dnia 24 stycznia 2022 r. Druk nr 619 

 _____________________________________________________________________________________  

KOMISJA NADZWYCZAJNA  

DO SPRAW KLIMATU 

 

Pan 

Tomasz GRODZKI 

MARSZAŁEK  SENATU 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

 

 

 

Na podstawie art. 76 ust. 1 Regulaminu Senatu Komisja Nadzwyczajna do spraw Klimatu 

wnosi o podjęcie postępowania w sprawie inicjatywy ustawodawczej dotyczącej projektu ustawy  

o zmianie ustawy o lasach. 

Do reprezentowania Komisji w dalszych pracach nad tym projektem ustawy 

upoważniona jest pani senator Joanna Sekuła. 

W załączeniu przekazuję projekt ustawy wraz z uzasadnieniem. 

 

 

  Przewodniczący Komisji 

  Nadzwyczajnej do spraw Klimatu 

  (-) Stanisław Gawłowski 

 

rosinska
Data publikacji



projekt 

U S TAWA  

z dnia  

o zmianie ustawy o lasach  

Art. 1. W ustawie z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2021 r. poz. 1275 i 1718 

oraz z 2022 r. poz. 84) w art. 22 dodaje się ust. 6 i 7 w brzmieniu: 

„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 2019 r. poz. 2325, z 2020 r. 

poz. 2299 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 54, 159 i 1598). 

7. Do wniesienia skargi uprawniona jest organizacja ekologiczna, powołująca 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 oraz Rzecznik Praw Obywatelskich. Prawo do wniesienia skargi na 

zatwierdzenie, o którym mowa w ust. 2, przysługuje również właścicielowi lasu.”. 

Art. 2. W przypadku gdy zatwierdzenie, o którym mowa w art. 22 ust. 1 lub 2 ustawy 

zmienianej w art. 1, nastąpiło przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, skargę do sądu 

administracyjnego wnosi się w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. 

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 



U Z A S A D N I E N I E  

 

1. Cel projektowanej ustawy 

Ustawa zmierza do usunięcia sprzeczności prawa polskiego z prawem Unii 

Europejskiej, wskazanego przez Komisję Europejską w skardze wniesionej do Trybunału 

Sprawiedliwości Unii Europejskiej w dniu 15 lipca 2021 r. (Sprawa C-432/21). 

W przedmiotowej skardze Komisja Europejska w ramach zarzutów m.in. podnosi: brak 

zapewnienia możliwości zaskarżenia, przez organizacje ochrony środowiska, przed sądem 

planów urządzenia lasu – co jest niezgodne z postanowieniami Konwencji sporządzonej 

w Aarhus dnia 25 czerwca 1998 r. o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa 

w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących 

środowiska, zwanej dalej „Konwencją z Aarhus”. Komisja Europejska zauważa, że Polska 

uchybiła zobowiązaniom spoczywającym na niej na mocy art. 6 ust. 3 dyrektywy Rady 

92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej 

fauny i flory. Art. 9 ust. 2 Konwencji z Aarhus wymaga bowiem, by decyzje dotyczące 

planów i przedsięwzięć w rozumieniu art. 6 ust. 3 przywołanej dyrektywy mogły być 

zaskarżane przez organizacje ochrony środowiska przed sądem. 

Nowelizacja ma na celu dostosowanie ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1275 i 1718 oraz z 2022 r. poz. 84), zwanej dalej także „ustawą 

o lasach”, do wymogów prawa unijnego oraz Konwencji z Aarhus oraz jak najpełniejsze 

odniesienie się do zarzutów Komisji Europejskiej. Proponowany kierunek zmian pozwoli 

uniknąć potencjalnych negatywnych konsekwencji orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości 

Unii Europejskiej. 

Plany urządzenia lasu w myśl art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. 

o lasach sporządza się dla lasów stanowiących własność Skarbu Państwa, natomiast 

uproszczone plany urządzenia lasu sporządza się dla lasów niestanowiących własności 

Skarbu Państwa oraz dla lasów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu 

Państwa
1)

.  

                                                 

1)
 Dla lasów rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha, niestanowiących własności Skarbu Państwa, zadania 

z zakresu gospodarki leśnej określa decyzja starosty wydana na podstawie inwentaryzacji stanu lasów – 

art. 19 ust. 3 ustawy o lasach, natomiast dla lasów rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha, wchodzących 

w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, zadania z zakresu gospodarki leśnej na podstawie 

inwentaryzacji stanu lasów określa nadleśniczy – art. 19 ust. 4 ustawy o lasach. 
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Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o lasach plan urządzenia lasu dla lasów stanowiących 

własność Skarbu Państwa oraz uproszczone plany urządzenia lasu dla lasów wchodzących 

w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa – zatwierdza minister właściwy do spraw 

środowiska, zaś zgodnie z ust. 2 tego przepisu uproszczony plan urządzenia lasu 

niestanowiącego własności Skarbu Państwa – zatwierdza starosta, po uzyskaniu opinii 

właściwego terytorialnie nadleśniczego. 

W orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego i sądów administracyjnych 

ugruntował się pogląd generalny, zgodnie z którym ani minister właściwy do spraw 

środowiska zatwierdzając plan urządzenia lasu, ani starosta zatwierdzając uproszczony plan 

urządzenia lasu, nie wydają decyzji administracyjnej. Ugruntowało się także w doktrynie 

i orzecznictwie stanowisko, że zatwierdzenia dokonywanego przez właściwego ministra nie 

można również zakwalifikować jako innego aktu lub czynności w rozumieniu art. 3 § 2 pkt 4 

ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 2325, z 2020 r. poz. 2299 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 54, 159 i 1598). 

Tym samym należy zauważyć, że w trybie postępowania określonym w przepisach 

Kodeksu postępowania administracyjnego nie można wszcząć postępowania mającego 

za przedmiot uchylenie planu urządzenia lasu bądź uproszczonego planu urządzenia lasu. 

Nie budzi także obecnie wątpliwości okoliczność, że zatwierdzenie przez ministra 

właściwego do spraw środowiska planu urządzenia lasu nie podlega kognicji sądów 

administracyjnych, o czym wypowiedział się Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 

12 marca 2014 r., II OSK 2477/12 i co powtórzono w licznych późniejszych orzeczeniach 

wojewódzkich sądów administracyjnych. 

Jednakże zgodnie z obwiązującą Polskę Konwencją z Aarhus oraz regulacjami prawa 

unijnego, społeczeństwo powinno mieć dostęp do sądu w sprawach z zakresu ochrony 

środowiska. Mając na uwadze ważną społeczną funkcję jaką pełnią lasy, a także ich wagę dla 

zachowania bioróżnorodności oraz przeciwdziałania zmianom klimatu, należy zapewnić jak 

najpełniejszą ich ochronę. W obecnej sytuacji sposób prowadzenia gospodarki leśnej 

pozostaje bez właściwej kontroli. Udział organizacji ekologicznych, a także Rzecznika Praw 

Obywatelskich reprezentujących w postępowaniu przed sądem administracyjnym stronę 

społeczną, będzie gwarancją adekwatnej kontroli w tak ważnej dla społeczeństwa sprawie. 
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2. Różnice między obowiązującym a projektowanym stanem prawnym 

Proponowana w art. 1 projektu zmiana w ustawie z dnia 28 września 1991 r. o lasach 

wprowadza wprost możliwość zaskarżenia zatwierdzenia planu urządzenia lasu do sądu 

administracyjnego. Dzięki jednoznacznemu sformułowaniu, nie pozostawia się wątpliwości, 

że dokonywane przez właściwego ministra zatwierdzenie planu urządzenia lasu może być 

poddane kontroli sądowo-administracyjnej. Do zaskarżania przedmiotowych zatwierdzeń 

planów urządzenia lasu, zastosowanie znajdą zasady oraz tryb określone 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. 

W celu uniknięcia ewentualnych wątpliwości interpretacyjnych za zasadne uznano, aby  

przepisy proponowanych ust. 6 i 7 w art. 22 ustawy o lasach wprost obejmowały również 

przypadki, w których starosta zatwierdza uproszczony plan urządzenia lasu pomimo tego, 

iż w orzecznictwie sądów administracyjnych nie kwestionuje się, że zatwierdzenie 

uproszczonego planu urządzenia lasu przez starostę należy kwalifikować jako akt lub 

czynność z zakresu administracji publicznej dotyczącą uprawnień lub obowiązków 

wynikających z przepisów prawa w rozumieniu art. 3 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 

2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. 

Proponowana w ustawie o lasach zmiana uwzględnia legitymację organizacji 

ekologicznej oraz Rzecznika Praw Obywatelskich do wniesienia skargi w przedmiocie 

zatwierdzenia planu urządzenia lasu lub uproszczonego planu urządzenia lasu. W przypadku 

lasów prywatnych uprawnionymi do wniesienia skargi będą także właściciele tych lasów.  

W myśl proponowanego przepisu intertemporalnego (art. 2 projektu) w przypadku gdy 

zatwierdzenie, o którym mowa w art. 22 ust. 1 lub 2 ustawy o lasach, nastąpiło przed dniem 

wejścia w życie nowelizacji, skargę do sądu administracyjnego będzie można wnieść terminie 

30 dni od dnia wejścia w życie ustawy. 

Zgodnie z art. 3 projektu, nowe przepisy wejdą w życie po upływie standardowego 

okresu spoczywania ustawy przewidzianego w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. 

o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1461). 
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3. Konsultacje 

Projekt ustawy zostanie poddany konsultacjom społecznym oraz ocenie skutków 

regulacji, w której zostaną przedstawione oczekiwane skutki społeczne, gospodarcze 

i finansowe. 

 

4. Oświadczenie o zgodności z prawem Unii Europejskiej 

Projekt ustawy jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 

 



Tytuł projektu: ustawa o zmianie ustawy o lasach  

 

Przedstawiciel wnioskodawcy: 

Senator Joanna Sekuła  

 

Osoby odpowiedzialne za projekt w Biurze Legislacyjnym: 

Mirosław Reszczyński, główny legislator, tel. 22 694 9364 
w zakresie OSR: 

Marian Fałek, główny ekspert ds. OSR, tel. 22 694 9082  

Data sporządzenia: 21 stycznia 2022 r.   

 

 

Źródło: inicjatywa komisji 

 

 

Nr druku: 619 

 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Zgodnie z orzecznictwem polskich sądów decyzja zatwierdzająca plan urządzenia lasu nie jest zaskarżalna do sądu 

administracyjnego. Jednakże według Konwencji sporządzonej w Aarhus dnia 25 czerwca 1998 r. o dostępie do 

informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących 

środowiska, która wiąże Rzeczpospolitą Polską, a także stosownie do regulacji unijnych, społeczeństwo, w tym 

organizacje pozarządowe powinny mieć dostęp do sądu w sprawach z zakresu ochrony środowiska. 

 

Problem braku sądowej kontroli planów urządzenia lasu został wskazany przez Komisję Europejską, jako jeden z 

zarzutów w skardze wniesionej w dniu 15 lipca 2021 r. do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (sprawa C-

432/21). 

 

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt. 

Rekomenduje się projekt ustawy o zmianie ustawy o lasach, w którym proponuje się wprowadzić następujące 

rozwiązania: 

 

 prawo do zaskarżenia zatwierdzenia planu urządzenia lasu na drodze postępowania sądowoadministracyjnego, 

 

 przyznać legitymację do wniesienia skargi na decyzję zatwierdzającą plan urządzenia lasu: 

o organizacjom ekologicznim (pod warunkiem prowadzenia działalności statutowej w zakresie ochrony 

środowiska lub przyrody przez minimum 12 miesięcy przed dniem wniesienia skargi), 

o Rzecznikowi Praw Obywatelskich, 

o właścicielowi lasu. 

 

Oczekuje się, że proponowana ustawa wyeliminuje sprzeczności prawa krajowego z prawem Unii Europejskiej. 

 

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE? 

Implementowanie dyrektywy jest obowiązkiem każdego z państw należących do UE, w związku z czym trzeba przyjąć, że 

inne kraje członkowskie wdrożyły rozwiązania realizujące dyrektywę Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie 

ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, na którą Komisja Europejska powołuje się w swojej skardze 

przeciwko Polsce. 

 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt. 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

 

organizacje ekologiczne 

  

   

 

 

 

prawo do wniesienia skargi na decyzję zatwierdzającą 

plan urządzenia lasu 

 

 

Rzecznik Praw 

Obywatelskich 

 

  

 

właściciele lasów 

 

 

  



wojewódzkie 

sądy administracyjne, 

 

Naczelny Sąd 

Administracyjny 

16
1
 

 

 

1 

GUS 

Rocznik 

Statystyczny 

w przypadku wojewódzkich sądów administracyjnych 

– rozpatrywanie skarg wniesionych na decyzję 

zatwierdzającą plan urządzenia lasu, a w przypadku 

Naczelnego Sądu Administracyjnego – rozpatrywanie 

środków zaskarżenia ww. sprawach 

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji. 

 

 

 

 

 

 

6. Wpływ na sektor finansów publicznych. 

(ceny stałe z 2022 r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0-10) 

Dochody ogółem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Wydatki ogółem 0 b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 

Saldo ogółem 0 b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 

Źródła finansowania   

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych 

do obliczeń założeń 

Projektowana ustawa nie będzie wpływać na stronę dochodową sektora finansów publicznych. 

Jednocześnie z uwagi na to, że pozwoli na uniknięcie potencjalnie negatywnych konsekwencji 

orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości, można przyjąć, że zapobiegnie dodatkowym wydatkom 

z budżetu państwa. Uwzględniając zasadę proporcjonalności, zalecaną przy sporządzaniu oceny 

wpływu, nie zachodzi konieczność szacowania wielkości tych ewentualnych oszczędności. 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na 

rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe. 

Skutki 

Czas w latach od wejścia w życie 

zmian 
0 1 2 3 5 10 Łącznie (0-10) 

W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny stałe z 

2022 r.) 

duże 

przedsiębiorstwa 
0 0 0 0 0 0 0 

sektor mikro-, 

małych i średnich 

przedsiębiorstw 

0 0 0 0 0 0 0 

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe 

0 0 0 0 0 0 0 

W ujęciu 

niepieniężnym 

duże 

przedsiębiorstwa 

 

 

Brak wpływu. sektor mikro-, 

małych i średnich 

przedsiębiorstw 

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe  

 

Brak wpływu. 

 

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych 

do obliczeń założeń  

 

8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu. 

Brak wpływu. 

9. Wpływ na rynek pracy. 

Brak skutków. 

                                                           
1
Liczba wojewódzkich sądów administracyjnych. 



10.  Wpływ na pozostałe obszary. 

 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 inne: lasy 

 

 demografia 

 mienie państwowe 

 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Plan urządzenia lasu będzie podlegał zaskarżeniu, a tym samym swoistej kontroli sprawowanej przez stronę społeczną.  

11.  Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego. 

Projektowane przepisy wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy, z tym że w przypadku gdy 

zatwierdzenie planu urządzenia lasu nastąpiło przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, skarga do sądu 

administracyjnego będzie mogła być wniesiona w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy. 

12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

Nie zachodzi konieczność ewaluacji efektów ustawy. 

13.  Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.). 

Brak 

 

 

 

 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 

T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u 

…………………………………………………………………………………………............................ 


