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SENAT
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VII KADENCJA

_______________________________________________________________________________________
Warszawa, dnia 4 stycznia 2011 r.

Druk nr 1073 A

_______________________________________________________________________________________

SPRAWOZDANIE
KOMISJI ŚRODOWISKA
oraz

KOMISJI GOSPODARKI NARODOWEJ
(wraz z wnioskami mniejszości komisji)

o uchwalonej przez Sejm w dniu 17 grudnia 2010 r.
ustawie o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody

Marszałek Senatu dnia 23 grudnia 2010 r. skierował ustawę do komisji.
Po rozpatrzeniu ustawy na posiedzeniu w dniu 4 stycznia 2011 r.
- komisje wnoszą:
Wysoki Senat uchwalić raczy załączony projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji
Środowiska
(-) Zdzisław Pupa

Przewodniczący Komisji
Gospodarki Narodowej
(-) Jan Wyrowiński

projekt

UCHWAŁA
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2010 r.
ustawy o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody, przyjmuje tę ustawę bez
poprawek.

Wnioski mniejszości

1)

w art. 1, w art. 39a po ust. 2 dodaje się ust. … w brzmieniu:
"….

Koszty

wydzieleń

geodezyjnych,

sporządzania

aktów

notarialnych

oraz

postępowania wieczystoksięgowego, związane z ustanawianiem służebności
przesyłu, o której mowa w ust. 2, obciążają przedsiębiorstwo energetyczne.";

2)

w art. 1, w art. 39a dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
"4. Przepisy ust. 1–3 stosuje się odpowiednio do bezumownego lub na podstawie innych
tytułów niż służebność przesyłu korzystania z nieruchomości lub części
nieruchomości

Skarbu

Państwa

w

zarządzie

Lasów

Państwowych

przez

przedsiębiorstwo energetyczne na potrzeby przesyłu energii elektrycznej.";

3)

w art. 2 w pkt 1 w lit. a, w ust. 1 skreśla się wyrazy ", z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a,";

4)

po art. 2 dodaje się art. … w brzmieniu:
"Art. …. Dotychczas zawarte umowy o korzystanie z nieruchomości lub części
nieruchomości Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa
Leśnego Lasy Państwowe zachowują moc i stosuje się do nich przepisy
dotychczasowe, chyba że strony postanowią inaczej.";

5)

skreśla się art. 3.

……………………………………………………………………………………………………………
Tłoczono z polecenia Marszałka Senat u
…………………………………………………………………………………………............................

