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Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt przesłać 
Panu Marszałkowi do rozpatrzenia przez Senat uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 
na 81. posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2010 r. ustawę  

o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody. 

 
 

Z wyrazami szacunku 
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USTAWA 

z dnia 17 grudnia 2010 r. 

 

o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody 

 

Art. 1. 

W ustawie z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435, z 
późn. zm.1)) po art. 39 dodaje się art. 39a w brzmieniu: 

„Art. 39a. 1. Nadleśniczy może za zgodą dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów 
Państwowych obciążyć, za wynagrodzeniem, nieruchomości pozosta-
jące w zarządzie Lasów Państwowych służebnością drogową lub słu-
żebnością przesyłu, z uwzględnieniem zasad gospodarki leśnej. Wy-
nagrodzenie to stanowi własny przychód Lasów Państwowych. 

2. Wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu na rzecz przed-
siębiorstwa energetycznego zajmującego się przesyłaniem lub dystry-
bucją energii elektrycznej ustala się w wysokości odpowiadającej 
wartości podatków i opłat ponoszonych przez Lasy Państwowe od 
części nieruchomości, z której korzystanie jest ograniczone w związ-
ku z obciążeniem tą służebnością. 

3. Przedsiębiorca, na rzecz którego ustanowiono służebność przesyłu, 
jest obowiązany do usuwania drzew, krzewów lub gałęzi zagrażają-
cych funkcjonowaniu urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Ko-
deksu cywilnego.”. 

 

Art. 2. 

W ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, 
poz. 1220, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany: 

                                                
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 157, 

poz. 1315, Nr 167, poz. 1399 i Nr 175, poz. 1460 i 1462, z 2006 r. Nr 227, poz. 1658 i Nr 245, 
poz. 1775, z 2007 r. Nr 59, poz. 405, Nr 64, poz. 427 i Nr 181, poz. 1286, z 2008 r. Nr 163, poz. 
1011 i Nr 199, poz. 1227, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 42, poz. 340, Nr 69, poz. 595, Nr 92, poz. 753 
i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 143, poz. 963. 

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, 
poz. 1241 i Nr 215, poz. 1664 oraz z 2010 r. Nr 76, poz. 489 i Nr 119, poz. 804. 



 

 

2  

 

1) w art. 83: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić, 
z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a, po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez wój-
ta, burmistrza albo prezydenta miasta na wniosek: 

1) posiadacza nieruchomości − za zgodą właściciela tej nieruchomości; 

2) właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywil-
nego − jeżeli drzewa lub krzewy zagrażają funkcjonowaniu tych 
urządzeń.”, 

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Zgoda właściciela nieruchomości, o której mowa w ust. 1 pkt 1, nie jest 
wymagana w przypadku wniosku złożonego przez użytkownika wieczyste-
go nieruchomości.”, 

c) w ust. 4 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„1) imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieru-
chomości albo właściciela urządzeń, o którym mowa w ust. 1 pkt 2; 

2) tytuł prawny władania nieruchomością, z tym że wymóg ten nie dotyczy 
wniosku właściciela urządzeń, o którym mowa w ust. 1 pkt 2;”, 

d) dodaje się ust. 7–9 w brzmieniu: 

„7. Usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości, na wniosek właści-
ciela urządzeń, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, następuje za odszkodowa-
niem na rzecz właściciela nieruchomości, a w przypadku gdy na nierucho-
mości jest ustanowione prawo użytkowania wieczystego – na rzecz użyt-
kownika wieczystego nieruchomości. Odszkodowanie przysługuje od wła-
ściciela urządzeń. 

8. Ustalenie wysokości odszkodowania za drzewa i krzewy oraz za ich usu-
nięcie następuje w drodze umowy stron. 

9. W przypadku gdy strony nie zawrą umowy w terminie 30 dni od dnia usu-
nięcia drzew lub krzewów, odszkodowanie ustala organ, który wydał ze-
zwolenie na ich usunięcie, stosując odpowiednio przepisy ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami dotyczące odszkodowania 
za wywłaszczenie nieruchomości.”; 

2) w art. 86 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) które zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w  istniejących obiektach 
budowlanych lub funkcjonowaniu urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 
Kodeksu cywilnego;”. 

 

Art. 3. 

Do spraw wszczętych i niezakończonych decyzją ostateczną przed dniem wejścia w ży-
cie niniejszej ustawy stosuje się przepisy tej ustawy. 
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Art. 4. 

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

 

 

 

 

 MARSZAŁEK SEJMU 

 

 

 (-) Grzegorz Schetyna 

 
 
 
 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 

T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u 

…………………………………………………………………………………………...........................


