
 

UCHWAŁA NR XLII/838/14 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

z dnia 27 stycznia 2014 r. 

w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy 
o lasach 

 
Na podstawie art. 18 pkt. 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie 

województwa (Dz. U. z 20013 r. Nr 596 z późn. zm.) w związku z § 19 ust. 2 Statutu 
Sejmiku województwa Podkarpackiego stanowiącego załącznik do Uchwały  
Nr X/103/99 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 września 1999 r.  
w sprawie uchwalenia Statutu Województwa Podkarpackiego (Dz. Urz. Woj. Podk.  
z 1999 r. Nr 28, poz. 1247 z późn. zm.)  
 

Sejmik Województwa Podkarpackiego  
uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

 
Przyjmuje się stanowisko Województwa Podkarpackiego w sprawie projektu ustawy 
o zmianie ustawy o lasach z dnia 7 stycznia 2014 r. w brzmieniu stanowiącym 
załącznik do uchwały. 

§ 2 
 

Uchwała podlega przekazaniu zgodnie z rozdzielnikiem w załączniku.  

 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do uchwały NR XLII/838/14 

Sejmiku Województwa Podkarpackiego 

z dnia 27 stycznia 2014 r. 

 

Stanowisko Sejmiku Województwa Podkarpackiego  w sprawie projektu ustawy 
o zmianie ustawy o lasach  

 

Lasy Państwowe pełnią bardzo ważną rolę między innymi w systemie ochrony  
środowiska i ochrony przyrody w Polsce. Szczególnie istotne zadania realizują 
w zakresie zapewnienia prawidłowego funkcjonowania  powierzchniowych form 
ochrony przyrody: Obszarów Natura 2000, leśnych rezerwatów przyrody, parków 
krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu. Lasy Państwowe jako podmiot 
realizujący zadania związane z pozaprodukcyjną funkcją lasu wspierają swoją 
działalnością administrację publiczną. W związku z faktem, że zdecydowana 
większość Obszarów Natura 2000 położona jest na terenach Lasów Państwowych 
sporządzane obecnie przez regionalnych dyrektorów ochrony środowiska Plany 
Zadań Ochronnych dla Obszarów Natura 2000 nakładają na Lasy Państwowe wiele 
zadań związanych z ochroną czynną przedmiotów ochrony w danym Obszarze. Na 
zadania te nie przeznacza się dodatkowych środków finansowych z budżetu 
państwa, wg projektów Planów Zadań Ochronnych powinny być one realizowane 
w ramach statutowych działań tego podmiotu. Polska z dużym opóźnieniem 
wprowadzała na terenie naszego kraju Europejską Sieć Ekologiczną obszarów 
ochrony Natura 2000, co wiązało się z wieloma negatywnymi konsekwencjami np. we 
wdrażaniu programów operacyjnych. Obecnie bardzo powoli sporządzane są Plany 
Zadań Ochronnych dla tych obszarów. Proponowana nowelizacja ustawy o lasach 
spowoduje opóźnienia w realizacji zatwierdzanych Planów i tym samym trudności we 
właściwym funkcjonowaniu Obszarów Natura 2000, co może wiązać się 
z konsekwencjami finansowymi wobec Polski. 
Nasze obawy budzi zaliczenie Lasów Państwowych do sektora finansów 
publicznych, gdyż spowoduje to utratę samodzielności finansowej. Byłoby zjawiskiem 
bardzo niekorzystnym gdyby nowelizacja ustawy o lasach została wprowadzona 
z naruszeniem procedur legislacyjnych oraz zubożyła lub uniemożliwiła prawidłowe 
i jak najpełniejsze realizowanie zadań statutowych przez Lasy Państwowe, 
w szczególności prowadzenie prawidłowej gospodarki leśnej. 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują

1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 

: 

2. Prezes Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej 

3. Minister Środowiska 

4. Europosłowie z Województwa Podkarpackiego 

5. Parlamentarzyści z Województwa Podkarpackiego 

6. Krajowy Sekretariat Zasobów Naturalnych Ochrony Środowiska i Leśnictwa NSZZ „Solidarność” 
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