


PROJEKT
Ustawa

z dnia .......................
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) w art. 3 wprowadza się następujące zmiany:

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"1. Grunt rolny będący częścią gospodarstwa rolnego lub stanowiący jego

całość może być przeznaczony do zalesienia, jeżeli spełnia co najmniej jeden
z niżej wymienionych warunków:

1) jest gruntem klasy VI lub V,
2) jest gruntem położonym na stoku o średnim nachyleniu powyżej 15%,
3) jest gruntem zdegradowanym w rozumieniu ustawy z dnia 3 lutego 1995

r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (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.";

2) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
"1a.Za gospodarstwo rolne uważa się gospodarstwo w rozumieniu przepisów
o ubezpieczeniu społecznym rolników, którego właściciel w chwili złożenia
wniosku, o którym mowa w ust.4,

1) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników co najmniej od 5 lat", albo
2) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników, a gospodarstwo to zostało
nabyte od rolnika, który:

a) z tytułu posiadania tego gospodarstwa podlegał ubezpieczeniu
społecznemu rolników co najmniej od 5 lat lub
b) po zbyciu tego gospodarstwa uzyskał emeryturę rolniczą lub rentę
inwalidzką rolniczą,

3) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników i jest byłym pracownikiem
państwowego przedsiębiorstwa gospodarki rolnej, w którym był zatrudniony
przez okres co najmniej 5 lat.";

3) w ust. 6 skreśla się wyrazy "pkt 1-4".

Art. 2.

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



Uzasadnienie
Zmiana ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia

podyktowana jest potrzebą jednolitego jej stosowania przez organy
administracji samorządowej.

Ustawa w swoim założeniu stwarza z jednej strony warunki
zabezpieczenia socjalnego tym rolnikom, którzy gospodarują na słabych
gruntach i z działalności rolniczej uzyskują znikome dochody, z drugiej zaś
powoduje zintensyfikowanie pożądanego procesu zalesienia gruntów
marginalnych i zwiększenia stopnia lesistości kraju.

Ustawa spowodowała zainteresowanie nie tylko ze strony rolników, do
których głównie jest skierowana, ale również ze strony osób pracujących poza
rolnictwem, które nabywają słabe grunty tylko w celu zalesienia i skorzystania
z ekwiwalentów przewidzianych z tego tytułu. Doprecyzowanie definicji
pojęcia gospodarstwa rolnego na użytek tej ustawy powinno wyeliminować
próby wykorzystania dobrodziejstwa wynikającego z przepisów ustawy przez
osoby nieuprawnione. Ujednolicenia wymaga również kwestia dopuszczalności
zalesienia gruntów w aspekcie powiązania tych działań z planem
zagospodarowania przestrzennego gminy. Brak w ustawie jednoznacznego
określenia, że zalesienie gruntów rolnych jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy
jest on przeznaczony do zalesienia w miejscowym planie przestrzennego
zagospodarowania lub w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu powodowałoby chaos przestrzenny i niekorzystne skutki z punktu
widzenia interesu ogólnego. Według obecnego brzmienia ustawy mogłyby
bowiem być zalesiane również grunty przewidziane w planie przestrzennego
zagospodarowania pod inwestycje, np. pod budowę autostrady lub obwodnicy
drogowej, co w przyszłości spowodowałoby wzrost kosztów pozyskania tych
gruntów pod realizację tych inwestycji. Proponowana zmiana ustawy ma
w założeniu wyeliminować takie przypadki.
Projekt nie niesie za sobą obciążeń finansowych dla budżetu państwa.
Projekt jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.














