
 
Druk nr 1907

SEJM 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

VI kadencja 

 

 
 
 

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

KOMISJI OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH  
I  LEŚNICTWA   

 

o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie 
ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych 
(druk nr 721) 

 

 

Marszałek Sejmu, zgodnie z art. 37 ust. 1 i art. 40 ust. 1 regulaminu Sejmu – po 

zasięgnięciu opinii Prezydium Sejmu – skierował w dniu 8 lipca 2008 r. powyższy 

projekt ustawy do Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa do 

pierwszego czytania. 

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa po 

przeprowadzeniu pierwszego czytania oraz rozpatrzeniu tego projektu ustawy na 

posiedzeniach w dniach: 2 października 2008r. oraz 18 marca i 21 kwietnia 2009 r. 

 

wnosi: 
 
 
W y s o k i  S e j m     uchwalić raczy załączony projekt ustawy. 

 

Warszawa, dnia 21 kwietnia 2009 r. 

 

 

 Sprawozdawca Przewodniczący Komisji 

 

 /-/Ewa Wolak /-/Marek Kuchciński 
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projekt 

 

 

 

 

USTAWA  

z dnia  2009 r.  

 

o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych 

 

Art. 1. 

W ustawie z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 
2004 r. Nr 121, poz. 1266, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 4 pkt 13 otrzymuje brzmienie: 

„13) opłacie rocznej - rozumie się przez to opłatę roczną z tytułu użytkowania 
na cele nierolnicze lub nieleśne gruntów wyłączonych z produkcji, w 
wysokości 10% należności, uiszczaną: w razie trwałego wyłączenia - przez 
lat 10, a w przypadku nietrwałego wyłączenia - przez okres tego 
wyłączenia, nie dłużej jednak niż przez 20 lat od chwili wyłączenia tych 
gruntów z produkcji;”; 

2) w art. 12:  

a) ust. 7 otrzymuje brzmienie:  

 „7. Należność za wyłączenie z produkcji 1 ha gruntów rolnych wymienio-
nych 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 za-
drzewieniami i zakrzewieniami śród-
polnymi, w tym pod pasami przeciw-
wietrznymi i urządzeniami przeciwe-
rozyjnymi 
 

Łąki i pastwiska trwałe, pod bu-
dynkami i urządzeniami wchodzą-
cymi w skład gospodarstw rolnych 
oraz pod zadrzewieniami i zakrze-
wieniami śródpolnymi, w tym pod 
pasami przeciwwietrznymi i urzą-
dzeniami przeciwerozyjnymi 
 

klasa  należność (w zł) klasa  należność (w zł) 

wytworzone z gleb pochodzenia mineralnego i organicznego 

I 
II 
IIIa 

437 175 
378 885 
320 595 

Ł i Ps I 
Ł i Ps II 
Ł i Ps III 

437 175 
361 398 
291 450 

                                                 
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U.  z 2005 r. Nr 175, poz. 1462, z 2006 r. 

Nr 12, poz. 63, z 2007 r. Nr 75, poz. 493, Nr 80, poz. 541 i Nr 191 poz. 1374, z 2008 r. Nr 237, poz. 
1657 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 3. 
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IIIb 262 305   

wytworzone z gleb pochodzenia organicznego 

IVa 
IVb 
V 
VI 
 

204 015 
145 725 
116 580 
87 435 

 

Ł i Ps IV 
Ł V 
Ps V 
Ł i Ps VI 
 

174 870 
145 725 
116 580 

87 435”, 
 

 
b) uchyla się ust. 8, 

c) ust. 10 otrzymuje brzmienie: 

„10. Należność za wyłączenie z produkcji 1 ha gruntów pod stawami ryb-
nymi oraz za grunty wymienione w art. 2 ust. 1 pkt 6-9 wynosi 233 160 
zł.”, 

d) ust. 14 otrzymuje brzmienie: 

 „14. Opłatę roczną za dany rok uiszcza się w terminie do dnia 30 czerwca 
tego roku, przyjmując: 

1) w odniesieniu do gruntów rolnych kwoty określone na podstawie 
ust. 7;  

2) w odniesieniu do gruntów leśnych za podstawę ustalenia cenę 1 
m3 drewna, stosowaną przy wymiarze podatku leśnego w danym 
roku.”, 

e) dodaje się ust. 17 w brzmieniu:  

„17. Na wniosek organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialne-
go marszałek województwa może umorzyć całość lub część należności 
i opłat rocznych w odniesieniu do gruntów rolnych w przypadku inwe-
stycji, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o go-
spodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z 
późn. zm.2)), o charakterze użyteczności publicznej przeznaczonej na 
cele inne niż określone w ust. 16, jeżeli inwestycja ta służy zaspokoje-
niu potrzeb lokalnej społeczności.”; 

3) w art. 14 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. W razie niewykonania obowiązku określonego w ust. 1, osoba wyłączająca 
grunty z produkcji uiszcza za każdy 1 m3 wykorzystanej niewłaściwie 
próchnicznej warstwy gleby opłatę w wysokości obowiązującej w dniu wy-
dania decyzji o ustaleniu wysokości opłaty, która wynosi: 

1) z gleb klasy I i II oraz gleb pochodzenia organicznego – 291,45 zł; 

2) z gleb pochodzenia mineralnego, zaliczonych do klas III, IIIa i IIIb – 
233,16 zł; 

3) z gleb pochodzenia mineralnego, zaliczonych do klas IVa i IV – 174,87 
zł.”. 

                                                 
2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 

2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459, z 2006 r. Nr 64, poz. 
456, Nr 104, poz. 708 i Nr 220, poz. 1600 i 1601, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 59, 
poz. 369 i Nr 220, poz. 1412 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100. 
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Art. 2. 

1. Do spraw wszczętych i niezakończonych decyzją ostateczną, przed dniem wej-
ścia w życie ustawy, dotyczącą naliczenia wysokości należności i opłat rocz-
nych, stosuje się przepisy niniejszej ustawy. 

2. Do spraw, w których wydano decyzję ostateczną o wyłączeniu z produkcji rolni-
czej gruntów rolnych do ustalenia kwoty należności oraz opłaty rocznej do uisz-
czenia w danym roku, stosuje się przepisy dotychczasowe. 

 

Art. 3. 

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. 

 



URZĄD
KOMTTETU INTEGRACJI EUROPEJSKIBJ

SEKRETARZ
KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ

SEKRETARZ STANU
Mikolaj Dowgielewicz

Min.MD/ 40+O t}etDPtdk
I

Warszawa, dnia/f,kwietnia 2009 r.

Pan
Marek Kuchciński
Przewodniczący
Komisji Ochrony Srodowiska,
Zasobów Naturalnych i Leśnictwa
Sej m Rzecrypospolitej Polskiej

opinia o zgodności z prawem Unii Europejskiej komisyjnego projektu ustawy o zmianie
ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, zawartego w sprawozdaniu Komisji
Ochrony Srodowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa Sejmu Rzecrypospolitej
Polskiej z dnia 2l kwietnia 2009 r. (druk nr 1907)' wyrażona na podstawie art. 9 pkt 3
wz rv iązkuza r t ,2us t .  1pk t2 ius t .2pk t2aus tawyzdn ia8s i e rpn ia1996r .oKomi tec i e
Integracji Europejskiej (Dz. U. Nr 106, poz. 491,zpóŹn. zm.) i art.42 ust. 4 Regulaminu
Sejmu przez Sekretarza Komitetu Integracji Europejskiej Mikolaja Dowgielewicza

Sz anow ny P anie P r zew o dni c Zący,

W związku z przedłoŻonym sprawozdaniem (pismo sygn. oSZ.0150-72109; druk nr

1907), pozwalam sobie wyrazić następującąopinię:

Projekt ustawy będący przedmiotem przedłożonego sprawozdania nie jest objęĘ

zakresem prawa Unii Europejskiej.

Z poważaniem,

Do uprzeimej wiadomości:

Pan Maciej Nowicki
Minister Srodowiska


