
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 2020 r. poz. 1463, z 

późn. zm.)  wprowadza się niżej podane zmiany. 

Art. 3 punkt 1)podpunkt b)     -rozszerza się obecny zapis 

b) stanowiący rezerwat przyrody lub wchodzący w skład parku narodowego,   będący lasem 

ochronnym aglomeracji miejskiej, * albo….. 

Rozdział 2Gospodarka leśna                                                                                                                                                                                                                                                      

Art. 7. 1. ustęp 1, pkt 2 - dodaje się podpunkt   

e) zachowanie lasów ochronnych aglomeracji miejskich, które powołuje sejmik wojewódzki na 

wniosek prezydentów miast, lub grupy 1000 mieszkańców,  przy ustaleniu granic w 

porozumieniu z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych . * 

ustęp 2 rozszerza się obecny zapis 

. Gospodarka leśna w lasach stanowiących rezerwaty przyrody oraz wchodzących w skład 

parków narodowych   uwzględnia zasady określone w przepisach o ochronie przyrody. W 

lasach ochronnych aglomeracji miejskich  nie pozyskuje się drewna w celach komercyjnych , 

dopuszczalne są jedynie cięcia pielęgnacyjne.* 

                                                

 

                                              Rozdział 4  Plan urządzenia lasu 

Art. 20. 1. Plan urządzania lasu uwzględnia  plany zagospodarowania przestrzennego dotyczące 

granic i powierzchni lasów, w tym lasów ochronnych.* 

              2. W ewidencji gruntów i budynków uwzględnia się ustalenia planów urządzenia lasu i 

uproszczonych planów urządzenia lasu dotyczące granic i powierzchni lasu. 

 

Art. 20.2.  Plan Urządzania Lasu nie obejmuje lasów ochronnych dla aglomeracji miejskich, 

poza zabiegami pielęgnacyjnymi.  * 

Art. 22. 

        1. Plan Urządzania Lasu zatwierdza Minister właściwy do spraw środowiska, po otrzymaniu  

uchwały właściwego terytorialnie Sejmiku Województwa, zatwierdzającej *plan urządzenia lasu 

dla lasów stanowiących własność Skarbu Państwa oraz uproszczone plany urządzenia lasu dla 

lasów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. 

        1a. Brak lub nie zatwierdzenie przez Sejmik Województwa Planu Urządzania Lasu 

wstrzymuje obligatoryjnie wszelkie prace eksploatacyjne.  * 



2. Starosta, po uzyskaniu opinii właściwego terytorialnie Urzędu Marszałkowskiego, zatwierdza 

uproszczony plan urządzenia lasu. 

3. W terminie 30 dni od dnia otrzymania projektu uproszczonego planu urządzenia lasu 

nadleśniczy może zgłosić zastrzeżenia. W razie upływu tego terminu uważa się, że nadleśniczy 

nie zgłasza zastrzeżeń. 

4. Minister właściwy w sprawach środowiska nadzoruje wykonanie planów urządzenia lasu dla 

lasów stanowiących własność Skarbu Państwa oraz wykonanie uproszczonych planów urządzenia 

lasu dla lasów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. 

5. Starosta nadzoruje wykonanie zatwierdzonych uproszczonych planów urządzenia lasów 

niestanowiących własności Skarbu Państwa. 

 

        Ustawa wchodzi w życie 14 dni od daty  ogłoszenia   

 

 Kursywą zapisano propozycje zmian 

 
 

Uzasadnienie.  

Lasy w otoczeniu aglomeracji miejskich są cenne dla dobrostanu i zdrowia mieszkańców, 

stanowią ochronę przed negatywnymi skutkami zmian klimatycznych, ograniczają   

zagrożenie dla bioróżnorodności. Intensywne pozyskiwanie drewna w celach gospodarczych 

w takich lasach jest oceniane bardzo negatywnie przez mieszkańców aglomeracji, a korzyści 

finansowe ze sprzedaży tam pozyskanego drewna, nie rekompensują negatywnych skutków  

dla aglomeracji i jej mieszkańców, dla których lasy te są miejscem wypoczynku, czynnej 

rekreacji, wytwórnią tlenu, rezerwuarem wody na czas ulewnych deszczów i dotkliwej suszy. 

Mieszkańców razi też brutalny sposób pozyskiwania i wywozu drewna z użyciem ciężkiego 

sprzętu, z niszczeniem poszycia, z pozostawieniem nielicznych drzew w jednym wieku, co 

powoduje utratę „domu” przez żyjące tam zwierzęta i inne żywe organizmy. Mieszkańcy chcą 

dzięki zapisom ustawy traktować lasy w otoczeniu aglomeracji miejskiej jako żywy 

ekosystem, a nie jako wytwórnię drewna na sprzedaż.  


