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WNOSZĄCY PETYCJĘ: petycje indywidualne 

Sebastian Adamowicz. 

PRZEDMIOT PETYCJI: 

Podjąć inicjatywę ustawodawczą dotyczącą zmiany ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. 

o ochronie gruntów rolnych i leśnych, ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach 

i cmentarzach wojennych oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności 

przemysłowej, w celu uporządkowania przepisów wymienionych ustaw. 

UZASADNIENIE WNOSZĄCEGO PETYCJE: 

Autor petycji wnosi o uaktualnienie wyrażeń i odesłań zawartych w ustawach: 

– z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, poprzez zmianę treści 

art. 7 ust. 2 pkt 2, art. 16 ust. 5 i art. 26 ust. 1; 

– z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych, poprzez nadanie 

nowego brzmienia art. 9 i uchylenie art. 3 i 11 tej ustawy; 

– z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej, poprzez zmianę treści 

art. 307 ust. 1. 

Autor petycji wnosi o uaktualnienie wyrażeń i odesłań zawartych w przywołanych  

ustawach, w celu ich dostosowania do obecnych regulacji prawnych oraz nadania 

przepisom nowego brzmienia. Zdaniem autora petycji zmiany postulowane w petycjach 

mają charakter porządkujący przepisy ustaw. 

STAN PRAWNY: 

Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 1161 ze zm.), w art. 7 ust. 2 pkt 2 stanowi, że przeznaczenie na cele 

nierolnicze i nieleśne gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa - wymaga 

uzyskania zgody Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa lub 

upoważnionej przez niego osoby.   

Przepis art. 16 ust. 5 ustawy stanowi, że w razie prowadzenia produkcji w sposób 

naruszający ustalenia planu, o którym mowa w ust. 2 pkt 4 i 9 (plan gospodarowania na 

gruntach), wójt, w porozumieniu z wojewódzkim inspektorem sanitarnym, nakazuje 

właścicielowi gruntów w oznaczonym terminie zniszczenie określonych upraw, 

przemieszczenie zwierząt poza obszar ograniczonego użytkowania lub dokonanie ich 

uboju.  

Zgodnie z art. 26 ust. 1, kontrolę stosowania przepisów ustawy sprawują Minister 

Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Minister Ochrony Środowiska, Zasobów 
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Naturalnych i Leśnictwa, marszałkowie województw oraz inne podmioty wymienione 

w ustawie. 

Ustawa z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 2337), w art. 3 ust. 1 stanowi, że grunty, zajęte przez groby i cmentarze 

wojenne, jako też grunty, potrzebne do założenia takich cmentarzy i grobów, – z wyjątkiem 

gruntów cmentarzy wyznaniowych i gminnych – nabywa na własność Skarb Państwa 

w drodze umowy, bądź też, gdy umowa nie przyjdzie do skutku, na zasadach, określonych 

w obowiązujących przepisach o wywłaszczeniu nieruchomości na potrzeby urządzeń 

użyteczności publicznej, a w województwach krakowskiem, lwowskiem, stanisławowskiem 

i tarnopolskiem, oraz w cieszyńskiej części województwa śląskiego z zastosowaniem 

ustawy z dnia 18 lutego 1878 r. (Dz. U. P. austr. Nr. 30). 

Przepis ust. 2 stanowi, że termin, od którego postanowienie ust. 1 będzie stosowane 

do gruntów, zajętych w dniu wejścia w życie ustawy niniejszej przez groby i cmentarze 

wojenne, określi rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych, wydane w porozumieniu 

z Ministrem Skarbu. 

Postanowienie ust. 1 nie ma zastosowania do gruntów, które przed terminem, 

określonym na podstawie ust. 2, zostaną zwolnione przez przeniesienie grobów bądź 

cmentarzy na inne miejsce (ust. 3). 

Zgodnie z art. 9 ustawy, kto naruszy postanowienia art. 4 ust. 2 i art. 5 oraz kto 

zachowuje się na cmentarzu lub grobie wojennym w sposób nie licujący z powagą miejsca, 

jeżeli czyn nie stanowi przestępstwa, podlegającego karze surowszej, ulega w drodze 

administracyjnej karze aresztu do 6 tygodni i grzywny do 500 zł lub jednej z tych kar. 

W myśl art. 11 ustawy, wykonanie ustawy niniejszej porucza się Ministrowi Spraw 

Wewnętrznych w porozumieniu z Ministrami: Spraw Zagranicznych, Spraw Wojskowych, 

Skarbu, Opieki Społecznej, Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego oraz Rolnictwa 

i Reform Rolnych. 

Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 286 ze zm.), w art. 307 ust. 1 stanowi, że kto w celu wprowadzenia do 

obrotu oznacza przedmioty niechronione patentem, dodatkowym prawem ochronnym, 

prawem ochronnym na wzór użytkowy lub prawem z rejestracji wzoru przemysłowego, 

topografii układu scalonego lub rejestracji na oznaczenie geograficzne, napisami lub 

rysunkami mającymi wywołać mylne mniemanie, że przedmioty te korzystają z takiej 

ochrony, podlega karze grzywny lub aresztu. 
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Tej samej karze podlega, kto przedmioty wymienione w ust. 1, wiedząc o mylnym ich 

oznaczeniu, wprowadza do obrotu albo do celów obrotu przygotowuje lub przechowuje, 

albo podaje w ogłoszeniach, zawiadomieniach lub w inny sposób wiadomości mające 

wywołać mniemanie, że te przedmioty korzystają z ochrony prawnej (ust. 2). 

PRACE LEGISLACYJNE: 

Do Sejmu wpłynęły tożsame petycji tego autora (BKSP-145-IX-174/20, BKSP-145-

IX-176/20 i BKSP-145-IX-177/20), które 25 sierpnia 2020 r. zostały skierowane do 

Komisji do Spraw Petycji, oczekują na rozpatrzenie. 


