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Departament Leśnictwa i ochrony Prryrody przssyła w załączeniu (via ESOD) Projekt

założeń do projektu ustaw o zmianie ustaw o lasach oraz niektórych innych ustaw z ProŚbą o jego

zaopiniowanie w terminię do dnia 23 sierpnia br.

Ewentualne uwagi powinny zostać zgłoszone w formie pisemnej i dodatkowo Przekazane

drogą elektronicmą na adresy: nina.dobrzynska@mos.gov.pl i marcinjackowski@mos.gov.Pl,

Brak stanowiska we wskazanym terminie zostanie umany za akceptację treŚci ww. Projektu.
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I. Cel projektowanej regulacji.

pĄektowana nowelizacja ustawy wynika z potrzeĘ uwzględnienia zmian, jakie

zasĄ w leśnictwie i jego otoczeniu w ostatnich latach olaz ma słuĘć wypełnieniu

zobowiązńokreślonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 2173/2005 z dnia 20 grudnia 2005

r. w sprawie ustanowienia systemu zerwoleń na przywóz drewna do WspólnoĘ Europejskiej

rLaĆr| i w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady ((]E) nr 955/2010 Z dnia 20

października 20]0 r, ustanawiającym obowiązki podmiotóiw wprowadzających do obrotu

drewno i prod.ukĘ z d.rewna2. Zgodnie z art. 5 ust. 8 rozporządzeniatlr Ż17312005 oraz art. 19

rozporządzenia nr gsstz}rcpństwa członkowskie zostały zobow,t:ązane do okreŚlenia sankcji

w przypadku naruszenia przepisów tych rozporządzei, tj. w przypadku przywozu do

Wspólnoty prodŃtów z drewna bez zezwolenia FLEGT oraz wprowadzania do obrotu

nielegalnie pozyskanego drewna lub produktów pochodzących z takiego drewna,

ponadto celem projektowanej regulacji jest objęcie podatkiem dochodowYm od osób

prawnych dochodu z gospodarki leśnej uzyskiwanęgo ptzezpństwowe Gospodarstwo Leśne

Lasy Panstwowe (PGL LP), do,Ęchczaswyłączonego z opodatkowagia oraz doprecyzowanie

przepisów doĘczących zasad gospodarki finansowej w PGL LP,

Ustawa o lasach określa zasady zachowania, ochrony i powiększania zasobów

leśnych oraz zasady gospodarki leśnej i organizację PGL LP. Lasami stanowiącYmi własnoŚĆ

Skarbu Pństwa zarządza PGL LP. PGL LP jest pństwową jednostką organizacyjną nie

posiadającą osobowości prawnej, reprezentującą skarb pństwa w zakresie zarządzanego

mienia, nadzorowan ąptzezministra właściwego do spraw środowiska,

Przepisy projektowanego aktu prawnego umożliwią planowanie i prowadzenie

gospodarki leśnej stosownie do wymogów zrównoważonego rozwoju i adaptacji do zmian

klimatu, §powodują efektywne gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Pństwa w

zarządzie Lasów pństwouych, wprowadzą odpowiadające oczekiwaniom środowiska

zawodowego zasady zatrudniania w PGL LP na podstawie Kodeksu pracy, zapewnią

efektywność prawa wspólnotowego poprzęz ustanowienie saŃcji za naruszenie wiw

przepisów FLEGT otaz zaniedopehienie obowiązków przl wprowadzaniu do obrotu drev:na

i prodŃtów z drewna, włącządochody PGL LP będące efektem prowadzonej gospodarki

leśnej pod reguĘ dzińania ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dostosują

zasady gospodarki iinansowej w tej jednosice do aktuainych wyrnogów, doprecyrtiją sprawy

nalezności i opłat rocznych ztytvłuwyłączu,ńagruntów leśnych z produkcji

IDz.lJtz,UE L 347 z30.12.2005,
2Dz.|Jrz. UE L 295 z 12.11.2010



II. Zakres projektowanej regulacji

Realizacja określonych celów wymaga wprowadzenia do krajowego systemu

prawnego sankcji, które będą miały zastosowanie w przypadku naruszenia przepisów w/w

rozporządzenia Rady (WE) nr 217312005 oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego

i Rady (UE) nr 95512010 i mogą obejmować m.in. grzwvny) konfiskatę drewna i produktów

z drewna, zawięszenie zerw oleńna prowadzenie działalności handlowej.

Projektowane regulacje doĘczyćbędą także zmiany, ustawy z dlia 15 lutego 1992 r.

o podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie uchylenia przepisu wyłączającego jej

stosowanie do dochodów z gospodarki leśnej prowadzonĄ przez PGL LP i konsekwencj| tej

zmiany w innych uregulowaniach ustawy.

Równocześnie dokonane zostaną zmiany i uzupełnienia przepisów ustawy z dnia28

września 199l r. o lasach w zakresie dotyczącym planowania i prognozowania zasobów

leśnych, ochrony lasów, gospodarki gruntami, gospodarki finansowej, funkcjonow-ania PGL
LP.

Przewidziane jest także uzupehienie ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie

gruntów rolnych i leśnych o urcgulowania dotyczącc dochodzenia odsetek od nalezności i

opłat z Ę/tufu wyłączania gruntów leśnych z produkcj i oraz moźliwości ich rozkładania na

raty i umarzania,

III. Zasadnicze lcwestie wymagające uregulowania

A. Rozporządzenia Rady oraz Parlamenfu Europejskiego i Rady wymienione w pkt I

zav,lierają wyr:ńne zobowiązanie pństw członkowskich UE do ustanowienia saŃcji
w przypadku naruszenia ich postanowień. Dobór sankcji pozostawiony jest pństwom

członkowskim, z tym że muszą one być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

Sankcje doĘczące wprorvadzanie na rynek LTnii Europejskiej <irewna i produLlów z fuęwna

bez stosownego zezwolenia FI-EGT otaz drewna i p,rodul,-tów" z drewna rrielegalnie

pozyskanego albo obrotu nimi będą obejmowały gzywnę, konfiskatę dręwna i produktów

z drewna lub zawieszelie zęrwolenia na prowadzenie dzińalności handlowej i będą zawarte

w przepisach rarrgi ustawowej w odpowie<inim kodeksie.

B. Przedmiotem regulacji w ustawie z dnia 15 lutego l99ż t. o podatku dochodowym od

osób prawnych będzie wprowadzenie zapisów mających na celtt objęcie podatkiem dochodów

z całości działalności PGL LP, a nie jak to ma miejsce doĘchczas, wyłączenie

przychodów z gospodarki leśnej w rozumieniu ustawy o lasach. Fundusz leśny będzie

wyłączony z podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym.

Podatek dochodowy płatny będzie ptzez Dyrekcję GeneralnąLasów Pństwowych.



C. Przedmiotem regulacji w ustawie z dnia 28 września I99l r. o lasach będą następujące

Zm|arty:

1. Podstawowy dokument planisĘcmy w leśnictwie, jakim jest plan urządzenia lasu dla

nadleśnictwa, sporządzany na okres 10 lat, będzie zatvłierdzany przez Dyrektora Generalnego

Lasów Pństwowych, który kieruje Lasami Pństwowyrni, a nie jak dotychczas przez

ministra właściwego do spraw.środowiska, który nńzoruje Lasy Państwowe.

W przypadku braku aktualnego planu urządzenialasu, zadania z zakresu gospodarki leśnej na

dany rok będzie ustalał dla nadleśnictwa dyrektor właściwej regionalnej dyrekcji I asów

Pństwowych, na podstawie projektu planu urządzenia lasu, co zlikwiduje lukę prawną

dotyczącąprowadzenia gospodarki leśnej, w sytuacji, gdy brak jest zatwierdzonego planu.

Ilość przewidzianego do pozyskania drewna zostanie określona w planie urządzenia lasu

odrębnie jako etat miązszościowy uzytków rębnych oraz etat powierzchniowy użytków

przedrębnych.

2. Powołana zostanie Rada Lasów Pańsfwowych, jako 9-cio osobowy organ opiniodawczo-

doradczy, w skład którego wejdą przedstawiciele ministrów: Środowiska, Skarbu Państwa,

Finansów, Gospodarki, Rolnictwa i RW, Nauki oraz organizacjipozarządowych.

Kompetencje Rady będą doĘczyĘ zatvłierdzania strategii i kierunków rozwoju leŚnictwa,

oceny efektywności gospodarowania mieniem SP w zarządzie PGL LP, oceny realizacji
polityki leśnej pństwa przez PGL LP, opiniowania cotocmych raportów o stanie lasów oraz

sprawozdń finansowo-gospodarczych PGL LP, opiniowania wielkości odpisu na fundusz

leśny oraz oceny ustalanych corocznie ptzez Dyrektora Generalnego Lasów

Państwowych kierunków wydatkowania środków funduszu leśnego (lub ustalania
priorytetów rwdątkowania funduszu leśnego na danv rok), opiniowania możliwoŚci

użytkowania zasobów leśnych i in. Powołanie Rady nie wiąźe się z jakąkolwiek zrrńaną

formy organizacyjno-prawnej PGL LP.

3. pGL LP zobowiryane jest na mocy dotychczasowych przepisów ustawy o lasach

do prowadzenia banku rianych o zasobaeh ieśnyeh i stanie iasów wszystkich form własnoŚci.

Brak jest uregulowań u-rkreśiającyclr sposób pozysk-iwania danych i prowadzenia banku.

Ustawa będzie nakładała obowią7ki dostarczania danych do prowadzenia banku na: starostów

sprawujących nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu

Pańsfwa, dyrektorów parków narociowych, Agencję l.iieruchomości R.olnych i irrrre podrrrioty

viład,ające lasami oraz będzie zawierała delegację dla ministra właściwego do spraw

środowiska do określenia sposobu, zakresu i formy prowadzenia banku.

3. W ustawie zaulartezostanie upowaznienie dla Dyrektora Generalnego Lasów Pństwowych

do ustalani a zasad sprzedaĘ drewna w PGL LP. Gospodarkę leśną w nadleśnictwie prowadzi

samodzielnie nadleśnicry. Ze względu na konieczność utrzymania jednolitych waruŃÓw

konkurencji na ryŃu surowca drzewnego i wyrobów drzewnych niezbędne jest ustalenie

jednolitych zasadsprzeóaĘ drewna w PGL LP.



4. W zakresie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w zarządzie PGL LP

wzmocnione zostaną kompetencje i odpowiedzialność nadleśniczega po9rzez umozliwienie

przekazywania nieruchomości oraz gruntów nieleśnych nieprzydatnych do prowadzenia

gospodarki leśnej _ staroście gospodarującemu zasobem nieruchomoŚci Skarbu Pństwa,

samodzieln e wydzierżawianie i wynajmowania nieruchomości,

Uchylona zostanie regulacja 
'doty"rą"u 

przękazywania okreŚlonYch nieruchomoŚci

w ufikowanie wieczyste.

5. W zakresie ochrony lasów przed pozarami jednoznaczrtie okreŚlone zostaną PodmiotY

zobowiązane do zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów wraz z zakresem ich obowią2ków,

w tym wykonywania pasów przeciwpozarowych.

6, Zmięniona zostanie rangaaktu nadającego Statut PGL LP z zarządzenia na rozPorządzenie

ministra właściwego do spraw środowiska oraz określone będą szczegółowe wYtYczne

do wydania r ozporządzenia.

7. Dotychczasowe zatrudnianie pracowników PGL LP na podstawie Powołania zostanie

zastąpione zatrudnianiem na podstawie umowy o pracę, z wyjątkiem Dyrektora Generalnego

Lasów Państwowych, który będzie powoływany i odwoływany przęz Prezesa Rady

Ministrów.

8. Uregulowania dotyczące gospodarki finansowej PGL LP, szczegó|nie w zakresie

przepisów doĘczących fuŃcjonowania funduszu leśnego, funduszu stabilizacji, dotacji

Óelowych na zadania zlecone przęz administrację rządowąoraz do§czące rczpo.ządzenia

Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej w PGL LP zostaną

zaktualizow ane orazdostosowane do wymogów ustawy o rachuŃowości i wniosków de lege

fęrenda zgloszonych przez NIK.

9.Rozszęrzone zostanąmożliwości udostępniania lasów dlapodmiotów świadczącYch usfugi

narzeczPci. I.P oraz dlapodmiotów wyl,vozących drewno,

10. Rozszerzony zostanie katalog osób, które mogą byó zaliczone do SłużbY LeŚnej, PoPtzeZ

wyeliminowanie wymogu posiadania obywatelstwa polskiego oraz konięcznoŚci zatrudnienia

w pełnym wymiarze czasu prucy, w tym osób powracających do pracy po urlopie

macierzyńskim.

11. Ujednolieone zostaną zasady przyznawania odprawy emerytalnej i rentowej dlu

pracowników PGL LP zaliczonych do Służby Leśnej i zatrudnionych poza nią- stosownie do

uregulowń obowiązuj ącego Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników

PGL LP zdnia}9 sĘcznia1998 r, zpóżniejsrymi zirianami,

D. W ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych zostanie uregulowana mozliwoŚÓ i sPosób

dochodzenia odsetek od należności i opłat rocznych z tytufu wyłączania gruntów leŚnYch

z produkcji i jednorazowego odszkodowania za przedwczesny wyró drzewostanów,



gromadzonych na rachunku funduszu leśnego oraz możliwości rozkładania na ratY

i umarzania takich nalemości, analogicznie jak to ma miejsce przy dochodzęniu należnoŚci

skarbu pństwa.

E. Regulacje przejściowe i dostosowujące polegać będąna:

1/ czasowym utrzymaniu w mocy przepisów wykonawczych określających szczegółowe

zasady gospodarki finansowej w PGL LP tj. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 grudnia

1994 r.= nie dłuzej jednak niżprzezokres 6 miesięcy od wejścia w Ęcie ustawy,

2l czlsowym utrzymaniu w mocy zarządzenia nadającego Statut PGL LP - do czasu wYdania

rozpoirządzenia przez Ministra Środowiska, nie dfuzej niż 6 miesięcy od wejścia w zycie

ustawy,
3l przeksńałceniu zatrudnienia pracowników PGL LP z dotychczasowego powołania na

zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, w okresie 2 miesięcy od wejścia w Ęcie ustawY.

F. Wejście w życie ustawy

Zakłada się, że przepisy ustawy wejdą w Ęcie z dniem 1 stycznia 2014 r., a PrzePisY

złłiązane z wdrńaniem prawa UE powinny wejść w Ęcie z dniem 3 marca 2013 r.

tj. z dniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr ggstŻOrc.


