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Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 10 października 2008 r.

o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych

(druk nr 280)

USTAWA z dnia 3 lutego 1995 r. O OCHRONIE GRUNTÓW ROLNYCH I LEŚNYCH

(Dz.U.  z 2004 r. Nr 121, poz. 1266, z późn. zm.)

Art. 5a.
1. Ustawy nie stosuje się do gruntów rolnych i leśnych objętych decyzjami o ustaleniu

lokalizacji linii kolejowej, z tym że określone w ustawie należności oraz jednorazowe
odszkodowania w razie dokonania przedwczesnego wyrębu drzewostanu w odniesieniu
do gruntów leśnych i zadrzewionych przeznacza się na Fundusz Leśny w Dyrekcji
Generalnej Lasów Państwowych - z tytułu wyłączenia gruntów Skarbu Państwa,
zarządzanych przez Państwowe Gospodarstwo Leśne "Lasy Państwowe".

2. Należności oraz jednorazowe odszkodowania, w wysokości ustalonej przez organy
właściwe w sprawach ochrony gruntów leśnych, minister właściwy do spraw transportu
przekazuje na rachunek bankowy Funduszu, o którym mowa w ust. 1, po nabyciu przez
tego ministra gruntów w danym obrębie ewidencji gruntów, w terminie do dnia 30
czerwca każdego roku.

<Art. 5b.
Przepisów ustawy nie stosuje się do gruntów rolnych stanowiących użytki rolne
położonych w granicach administracyjnych miast.>

Art. 7.
1. Przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, wymagającego

zgody, o której mowa w ust. 2, dokonuje się w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego, sporządzonym w trybie określonym w przepisach o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym.

2.  Przeznaczenie na cele nierolnicze i nieleśne:
1) gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas I-III, jeżeli ich zwarty obszar

projektowany do takiego przeznaczenia przekracza 0,5 ha - wymaga uzyskania
zgody Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej,

2) gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa - wymaga uzyskania zgody
Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa lub upoważnionej
przez niego osoby,
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[3) gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas IV, jeżeli ich zwarty obszar
projektowany do takiego przeznaczenia przekracza 1 ha,

4) gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas V i VI, wytworzonych z gleb
pochodzenia organicznego i torfowisk, jeżeli ich zwarty obszar projektowany do
takiego przeznaczenia przekracza 1 ha,]

5) pozostałych gruntów leśnych
- wymaga uzyskania zgody marszałka województwa wyrażanej po uzyskaniu opinii izby
rolniczej.

[3. Wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 2 pkt 1-5, następuje na wniosek wójta
(burmistrza, prezydenta miasta). Do wniosku dotyczącego gruntów leśnych stanowiących
własność Skarbu Państwa wójt (burmistrz, prezydent miasta) dołącza opinię dyrektora
regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych, a w odniesieniu do gruntów parków
narodowych - opinię dyrektora parku.]

<3. Wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 2 pkt 1, 2 i 5, następuje na wniosek wójta
(burmistrza, prezydenta miasta). Do wniosku dotyczącego gruntów leśnych
stanowiących własność Skarbu Państwa wójt (burmistrz, prezydent miasta) dołącza
opinię dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych, a w odniesieniu do
gruntów parków narodowych - opinię dyrektora parku.>

4.  Do wniosku dotyczącego gruntów, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, marszałek
województwa dołącza swoją opinię i przekazuje wniosek odpowiedniemu ministrowi w
terminie do 30 dni od chwili złożenia wniosku przez wójta (burmistrza, prezydenta
miasta).

5. Organ wyrażający zgodę, o którym mowa w ust. 2, może żądać złożenia wniosku w kilku
wariantach, przedstawiających różne kierunki projektowanego przestrzennego rozwoju
zabudowy.

[6. W sprawach dotyczących wyrażania zgody, o której mowa w ust. 2 pkt 3 i 4, organem
wyższego stopnia jest minister właściwy do spraw rozwoju wsi.]

Art. 11.
[1. Wyłączenie z produkcji użytków rolnych wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego i

organicznego, zaliczonych do klas I, II, III, IIIa, IIIb, oraz użytków rolnych klas IV, IVa,
IVb, V i VI wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego, a także gruntów, o których
mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2-10, oraz gruntów leśnych, przeznaczonych na cele nierolnicze i
nieleśne - może nastąpić po wydaniu decyzji zezwalających na takie wyłączenie. W
decyzji określa się obowiązki związane z wyłączeniem.]

<1. Wyłączenie z produkcji użytków rolnych wytworzonych z gleb pochodzenia
mineralnego i organicznego, zaliczonych do klas I, II, III, IIIa, IIIb, oraz użytków
rolnych klas IV, IVa, IVb, V i VI wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego, a
także gruntów, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2-10, oraz gruntów leśnych,
przeznaczonych na cele nierolnicze i nieleśne - może nastąpić po wydaniu decyzji
zezwalających na takie wyłączenie.>

<1a. W decyzji dotyczącej wyłączenia z produkcji użytków rolnych wytworzonych z gleb
pochodzenia mineralnego i organicznego, zaliczonych do klas I, II, III, IIIa, IIIb, a
także gruntów, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2-10, oraz gruntów leśnych,
przeznaczonych na cele nierolnicze i nieleśne określa się obowiązki związane z
wyłączeniem.



- 3 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

1b. Wniosek o wyłączenie z produkcji użytków rolnych klas IV, IVa, IVb, V i VI
wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego jest wiążący, a decyzja ma
charakter deklaratoryjny.>

[2. W odniesieniu do gruntów wchodzących w skład parków narodowych decyzje, o których
mowa w ust. 1, wydają dyrektorzy tych parków, z zastrzeżeniem art. 7 ust. 5.]

<2. W odniesieniu do gruntów wchodzących w skład parków narodowych decyzje, o
których mowa w ust. 1 i 1a, wydają dyrektorzy tych parków, z zastrzeżeniem art. 7
ust. 5.>

[3. Decyzje, o których mowa w ust. 1 i 2, dotyczące gruntów wymienionych w art. 8, mogą
być wydane po dniu faktycznego wyłączenia gruntów z produkcji.

4. Wydanie decyzji, o których mowa w ust. 1 i 2, następuje przed uzyskaniem pozwolenia na
budowę.]

<3. Decyzje, o których mowa w ust. 1-2, dotyczące gruntów wymienionych w art. 8,
mogą być wydane po dniu faktycznego wyłączenia gruntów z produkcji.

4. Wydanie decyzji, o których mowa w ust. 1-2, następuje przed uzyskaniem
pozwolenia na budowę.>

5. [Osoba ubiegająca się o wydanie decyzji, o których mowa w ust. 1 i 2, celem
wydobywania torfów jest obowiązana przedstawić właściwemu organowi następujące
dokumenty:] <Osoba ubiegająca się o wydanie decyzji, o których mowa w ust. 1-2,
celem wydobywania torfów jest obowiązana przedstawić właściwemu organowi
następujące dokumenty:>

1) dokumentację określającą położenie, powierzchnię i miąższość torfowiska oraz
rodzaj występującego tam torfu;

2) projekt eksploatacji, uwzględniający podział na etapy i termin jej zakończenia;
3) projekt rekultywacji torfowiska i termin jej zakończenia;
4) ocenę wpływu eksploatacji torfowiska na środowisko przyrodnicze, ze szczególnym

uwzględnieniem gospodarki wodnej.
[6. Nie wymaga się decyzji, o których mowa w ust. 1 i 2, jeżeli grunty rolne mają być

użytkowane na cele leśne.]
<6. Nie wymaga się decyzji, o których mowa w ust. 1-2, jeżeli grunty rolne mają być

użytkowane na cele leśne.>

Art. 12.
1. Osoba, która uzyskała zezwolenie na wyłączenie gruntów z produkcji, jest obowiązana

uiścić należność i opłaty roczne, a w odniesieniu do gruntów leśnych - także jednorazowe
odszkodowanie w razie dokonania przedwczesnego wyrębu drzewostanu. Obowiązek taki
powstaje od dnia faktycznego wyłączenia gruntów z produkcji.

2. Właściciel, który w okresie 2 lat zrezygnuje w całości lub w części z uzyskanego prawa
do wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej lub leśnej, otrzymuje zwrot należności, jaką
uiścił, odpowiednio do powierzchni gruntów niewyłączonych z produkcji. Zwrot
uiszczonej należności następuje w terminie do trzech miesięcy od dnia zgłoszenia
rezygnacji.

[3. W razie zbycia gruntów, co do których wydano decyzje, o których mowa w art. 11 ust. 1 i
2, a niewyłączonych jeszcze z produkcji, obowiązek uiszczenia należności i opłat
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rocznych ciąży na nabywcy, który wyłączył grunt z produkcji. Zbywający jest obowiązany
uprzedzić nabywcę o tym obowiązku.]

<3. W razie zbycia gruntów, co do których wydano decyzje, o których mowa w art. 11
ust. 1-2, a niewyłączonych jeszcze z produkcji, obowiązek uiszczenia należności i
opłat rocznych ciąży na nabywcy, który wyłączył grunt z produkcji. Zbywający jest
obowiązany uprzedzić nabywcę o tym obowiązku.>

4. W razie zbycia gruntów wyłączonych z produkcji, obowiązek uiszczania opłat rocznych
przechodzi na nabywcę. Zbywający jest obowiązany uprzedzić o tym nabywcę.

5. Wysokość jednorazowego odszkodowania za przedwczesny wyrąb drzewostanu stanowi
różnicę między spodziewaną wartością drzewostanu w wieku rębności, określonym w
planie urządzania lasu, a wartością w chwili jego wyrębu. W drzewostanach młodszych,
w których nie można pozyskać sortymentów drzewnych, odszkodowanie to stanowi
wartość kosztów poniesionych na założenie i pielęgnację drzewostanów.

5a. Minister właściwy do spraw środowiska określa, w drodze rozporządzenia, szczegółowe
zasady ustalania jednorazowego odszkodowania, o którym mowa w ust. 5, za
przedwczesny wyrąb drzewostanu, uwzględniając wartość drzewostanów, stopień
zadrzewienia drzewostanu w wieku wyrębu faktycznego, powierzchnię drzewostanu oraz
aktualną cenę sprzedaży 1 m3 drewna.

6. Należność pomniejsza się o wartość gruntu, ustaloną według cen rynkowych stosowanych
w danej miejscowości w obrocie gruntami, w dniu faktycznego wyłączenia tego gruntu z
produkcji.

7. Należność za wyłączenie z produkcji 1 ha gruntów rolnych wymienionych w art. 2 ust. 1
pkt 1, 3 i 5 wynosi:

Grunty orne i sady, pod budynkami i

urządzeniami wchodzącymi w skład

gospodarstw rolnych oraz pod

zadrzewieniami i zakrzewieniami

śródpolnymi, w tym pod pasami

przeciwwietrznymi i urządzeniami

przeciwerozyjnymi

 Łąki i pastwiska trwałe, pod budynkami i
urządzeniami wchodzącymi w skład

gospodarstw rolnych oraz pod

zadrzewieniami i zakrzewieniami

śródpolnymi, w tym pod pasami

przeciwwietrznymi i urządzeniami

przeciwerozyjnymi

klasa  równowartość ton
ziarna żyta

 klasa  równowartość ton
ziarna żyta

wytworzone z gleb pochodzenia mineralnego

I

II

IIIa

IIIb

 750
650

550

450

 Ł i Ps I
Ł i Ps II

Ł i Ps III

 750
620

500

wytworzone z gleb pochodzenia organicznego

IVa

IVb

V

VI

 350
250

200

150

 Ł i Ps IV
Ł V

Ps V

Ł i Ps VI

 300
250

200

150

8. Równowartość tony ziarna żyta ustala się w wysokości stosowanej do wymierzania
podatku rolnego, ogłaszanej przez Główny Urząd Statystyczny.
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9. Należność za wyłączenie z produkcji parków wiejskich oraz gruntów wymienionych w
art. 2 ust. 1 pkt 4 i 10 ustala się jak za grunty pod budynkami i urządzeniami
wchodzącymi w skład gospodarstw rolnych oraz grunty pod zadrzewieniami i
zakrzewieniami śródpolnymi.

10. Należność za wyłączenie z produkcji 1 ha gruntów pod stawami rybnymi oraz za grunty
wymienione w art. 2 ust. 1 pkt 6-9 wynosi równowartość 400 ton ziarna żyta.

11. Należność za wyłączenie z produkcji 1 ha gruntu leśnego bez drzewostanu wynosi:

Lp.  Typy siedliskowe lasów  Równowartość ceny 1 m3
drewna w wysokości

ogłaszanej przez Główny

Urząd Statystyczny

1  Lasy: świeży, wilgotny, łęgowy i górski oraz ols
jesionowy i ols górski

 2.000

2  Lasy mieszane: świeży, wilgotny i bagienny,
wyżynny, górski i ols

 1.500

3  Bory mieszane: świeży, wilgotny, bagienny, wyżynny
i górski

 1.150

4  Bory: świeży, wilgotny, górski  600
5  Bory: suchy i bagienny  250

12. Należność i opłaty roczne za wyłączenie z produkcji gruntów leśnych w lasach
ochronnych są wyższe o 50 % od należności i opłat, o których mowa w ust. 11.

13. Należność uiszcza się w terminie do 60 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.
14. Opłatę roczną za dany rok uiszcza się w terminie do dnia 30 czerwca tego roku,

przyjmując za podstawę ustalenia równowartość ceny tony ziarna żyta, stosowanej przy
wymierzaniu podatku rolnego za pierwsze półrocze w tym roku, a w odniesieniu do
gruntów leśnych - cenę 1 m3 drewna, stosowaną przy wymiarze podatku leśnego w
danym roku.

[15. Rada gminy może podjąć uchwałę o objęciu na jej obszarze ochroną również gruntów
rolnych wymienionych w art. 2 ust. 1 pkt 1, 3 i 5, zaliczonych do klas IV, IVa i IVb,
wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego. Wówczas przepisy ust. 1-4, 6, 8, 9, 13 i
14 stosuje się odpowiednio, a należność z tytułu wyłączenia z produkcji 1 ha tych
gruntów wynosi:

Grunty orne i sady, pod budynkami i

urządzeniami wchodzącymi w skład gospodarstw

rolnych oraz pod zadrzewieniami i

zakrzewieniami śródpolnymi, w tym pod pasami

przeciwwietrznymi i urządzeniami

przeciwerozyjnymi

Łąki i pastwiska trwałe, pod budynkami i

urządzeniami wchodzącymi w skład gospodarstw

rolnych oraz pod zadrzewieniami i

zakrzewieniami śródpolnymi, w tym pod pasami

przeciwwietrznymi i urządzeniami

przeciwerozyjnymi

klasa  równowartość ton
ziarna żyta

 klasa  równowartość ton
ziarna żyta

wytworzone z gleb pochodzenia mineralnego

IVa  350  Ł i Ps IV  300
IVb  250

]
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16. Na wniosek organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego marszałek
województwa - w odniesieniu do gruntów rolnych, dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów
Państwowych - w odniesieniu do gruntów leśnych, a w odniesieniu do obszarów
wchodzących w skład parków narodowych - dyrektor parku mogą umorzyć całość lub
część należności i opłat rocznych, a w odniesieniu do gruntów leśnych również
jednorazowe odszkodowanie w razie dokonania przedwczesnego wyrębu drzewostanu w
przypadku inwestycji o charakterze użyteczności publicznej z zakresu oświaty i
wychowania, kultury, kultu religijnego oraz ochrony zdrowia i opieki społecznej, jeżeli
inwestycja ta służy zaspokojeniu potrzeb lokalnej społeczności, oraz dotyczącej
powiększenia lub założenia cmentarza, jeżeli obszar gruntu podlegający wyłączeniu nie
przekracza 1 ha i nie ma możliwości zrealizowania inwestycji na gruncie nieobjętym
ochroną.

Art. 28.
1. W razie stwierdzenia, że grunty zostały wyłączone z produkcji niezgodnie z przepisami

niniejszej ustawy, sprawcy wyłączenia ustala się opłatę w wysokości dwukrotnej
należności.

2. W razie stwierdzenia, że grunty przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego na cele nierolnicze lub nieleśne zostały wyłączone z produkcji bez
decyzji, o której mowa w art. 11 ust. 1 i 2, decyzję taką wydaje się z urzędu,
podwyższając jednocześnie wysokość należności o 10 %.

3. W razie niezakończenia rekultywacji gruntów zdewastowanych w okresie, o którym
mowa w art. 20 ust. 4, stosuje się opłatę roczną podwyższoną o 200 % od dnia, w którym
rekultywacja gruntów powinna zostać zakończona.

4. W razie niewykonania obowiązku rekultywacji gruntów zdegradowanych, ustala się, w
drodze decyzji, obowiązek corocznego wpłacania na Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych
lub na Fundusz Leśny, przez osobę powodującą ograniczenie wartości użytkowej
gruntów, równowartości opłaty rocznej w takiej części, w jakiej nastąpiło ograniczenie
wartości użytkowej gruntów. Do ustalenia wysokości opłaty rocznej za zdegradowanie
gruntów stosuje się wartości wymienione:

[1) w art. 12 ust. 7 i odpowiednio w art. 12 ust. 15 w odniesieniu do gruntów rolnych
klas I-IV,]

<1) w art. 12 ust. 7 w odniesieniu do gruntów rolnych klas I-IV,>
2) w art. 12 ust. 11 w odniesieniu do gruntów leśnych;

opłaty te uiszcza się do czasu wykonania obowiązku rekultywacji.
5. Rozmiar ograniczenia wartości użytkowej gruntów ustala się na podstawie dwóch

odrębnych opinii rzeczoznawców.
6. W razie ograniczenia wartości użytkowej gruntów w wyniku zasadzenia drzew

przydrożnych, nie pobiera się opłat, o których mowa w ust. 4.
7. Przepisy ust. 1-5 stosuje się odpowiednio w odniesieniu do gruntów leśnych, z tym że

decyzję wydaje dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych, a w parkach
narodowych dyrektor parku.

8. Opłaty, o których mowa w ust. 1-4, stosuje się niezależnie od kar przewidzianych w
przepisach o ochronie środowiska oraz innych obowiązujących przepisach.


