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SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

IV kadencja

S P R A W O Z D A N I E

KOMISJI  ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o przeznaczeniu gruntów
rolnych do zalesienia / druk nr 363/

Marsza ek Sejmu, zgodnie z art. 37 ust. 1 i art. 40 ust. 1 Regulaminu Sejmu - po
zasi gni ciu opinii Prezydium Sejmu - skierowa  w dniu 10 kwietnia 2002 r. powy szy
projekt ustawy do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi do pierwszego czytania.

Do prac nad projektem ustawy Prezydium Komisji Ustawodawczej wyznaczy o
przedstawicieli Komisji.

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi po przeprowadzeniu pierwszego czytania oraz
rozpatrzeniu tego projektu ustawy na posiedzeniach w dniach 15 maja i 29 pa dziernika
2002 r.

wnosi:

W y s o k i   S e j m   uchwali  raczy za czony projekt ustawy.

Warszawa, dnia 29 pa dziernika 2002 r.

Sprawozdawca                                                  Przewodnicz cy Komisji 

/-/ Stanis aw Stec                                                                /-/ Wojciech Mojzesowicz
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Projekt

USTAWA

z dnia ............ 2002 r.

o zmianie ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia

Art. 1.
W ustawie z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia (Dz.U. Nr
73, poz. 764) wprowadza si  nast puj ce zmiany:

1) art. 2 otrzymuje brzmienie:

„Art. 2. Starosta, po zasi gni ciu opinii w a ciwego nadle niczego oraz w
uzgodnieniu z wójtami (burmistrzami), Wojewódzkim Funduszem Ochrony

rodowiska i Gospodarki Wodnej oraz Agencj  Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa, ka dego roku w terminie do 31 maja, okre la ogóln
powierzchni  gruntów rolnych - zwan  dalej „rocznym limitem zalesienia”,
które w nast pnym roku mog  by  przeznaczone do zalesienia na obszarze
powiatu.”;

2) w art. 3:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Grunt rolny b d cy cz ci  gospodarstwa rolnego lub stanowi cy jego ca o
mo e by  przeznaczony do zalesienia, je eli spe nia co najmniej jeden z ni ej
wymienionych warunków:

1) jest gruntem klasy VIz, VI lub V,

2) jest gruntem po o onym na stoku o rednim nachyleniu powy ej 15%,

3) jest gruntem zdegradowanym w rozumieniu ustawy z dnia 3 lutego 1995 r.
o ochronie gruntów rolnych i le nych (Dz.U. Nr 16, poz. 78, z 1997 r. Nr
60, poz. 370, Nr 80, poz. 505 i Nr 160, poz. 1079, z 1998 r. Nr 106, poz.
668 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 120, poz. 1268)

o ile jest przewidziany do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego lub w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
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„4. W a ciciel gruntu rolnego, który uzyska  pe noletno  i wykazuje si  tytu em
prawnym do nieruchomo ci w sk ad której wchodzi grunt rolny, mo e z o y
pisemny wniosek do starosty, w a ciwego ze wzgl du na miejsce po o enia
gruntu, o wyra enie zgody na przeznaczenie gruntu rolnego do zalesienia.”;

3) po art. 3 dodaje si  art. 3a w brzmieniu:

„Art. 3a. Za gospodarstwo rolne uwa a si  gospodarstwo rolne w rozumieniu
przepisów Kodeksu cywilnego, którego w a ciciel lub jego poprzednik
prawny prowadzi  je lub prowadzi osobi cie co najmniej od 5 lat.”;

4) w art. 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Koszty sadzonek oraz koszty sporz dzenia planu zalesienia pokrywa
Wojewódzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej, rozliczaj c
si  z w a ciwymi nadle nictwami w terminach do 30 czerwca  i do 30 listopada
ka dego roku.”;

5) w art. 6 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Koszty wskazania w terenie granic gruntów klasy VIz, VI lub V, sprawdzenia
zalesienia i wykonania pomiaru powierzchni zalesionej pokrywa starosta.”;

6) w art. 7:

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Ekwiwalent podwy sza si  o 50%, je eli równocze nie z przeznaczeniem gruntu
do zalesienia nast puje likwidacja gospodarstwa rolnego, a w a ciciel
zalesionego gruntu nie jest w a cicielem gruntu rolnego lub dzia ki siedliskowej
wi kszej ni  0,8 ha fizycznego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.”,

b) dodaje si  ust. 9 w brzmieniu:

„9. rodki przeznaczone na wyp at  ekwiwalentu niewykorzystane w danym roku
przechodz  na rok nast pny.”;

7) w art. 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wyp acenie podwy szonego o 50% ekwiwalentu, o którym mowa w art. 7 ust. 4,
nast puje po uzyskaniu pierwszej pozytywnej oceny udatno ci upraw. Wyp ata
nast puje na wniosek zainteresowanego, corocznie jednorazowo.”;

8) w art. 10 po ust. 2 dodaje si  ust. 2a i 2b w brzmieniu:

„2a. Przepis ust. 2 stosuje si  odpowiednio w przypadku, kiedy jeden z ma onków
b d cych wspó w a cicielami gruntu przewidzianego do zalesiania naby  prawo
do emerytury lub renty przed zalesieniem gruntu rolnego.

2b. W przypadku gdy w a ciciel gruntów otrzymuje wiadczenie emerytalne lub
rentowne, nie nabywa prawa do ekwiwalentu z tytu u przeznaczenia gruntów
rolnych do zalesienia.”;

9) w art. 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Uprawnienie do ekwiwalentu mo na naby  w drodze dziedziczenia
nieruchomo ci, w sk ad której wchodzi grunt zalesiony na podstawie przepisów
o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia, pod warunkami e stan uprawy
le nej spe nia kryteria okre lone w przepisach niniejszej ustawy, a spadkobierca
nieruchomo ci pracowa  w gospodarstwie rolnym, w sk ad którego wchodzi a ta
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nieruchomo  lub by  cz onkiem gospodarstwa domowego spadkodawcy i nie
posiada innych dochodów. Korzystanie z nabytych w ten sposób uprawnie  jest
kontynuowane w ramach ustalonego terminu 20 lat.”;

10) art. 14 otrzymuje brzmienie:

„Art. 14. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony rodowiska (Dz.U. Nr
62, poz. 627 i Nr 115, poz. 1229 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113,
poz. 984 i Nr 153, poz. 1271) w art. 409 w pkt 1 po przecinku dodaje si
wyrazy „w tym pokrywanie kosztów planów zalesie  oraz kosztów
sadzonek przekazanych rolnikom w celu zalesienia gruntów rolnych, o
których mowa w ustawie z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczaniu gruntów
rolnych do zalesienia (Dz.U. Nr 73, poz. 764).”.

Art. 2.
W 2003 r. roczny limit zalesienia ustala si  w terminie do 28 lutego 2003 r.

Art. 3.
Do spraw wszcz tych przed dniem wej cia w ycie ustawy, a niezako czonych decyzj
ostateczn , stosuje si  przepisy niniejszej ustawy.

Art. 4.
Ustawa wchodzi w ycie po up ywie 14 dni od dnia og oszenia.










