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OBWIESZCZENIE MARSZA¸KA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 2 kwietnia 2004 r.

w sprawie og∏oszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie gruntów rolnych i leÊnych

1. Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze
ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og∏aszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
(Dz. U. Nr 62, poz. 718, z 2001 r. Nr 46, poz. 499,
z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 113, poz. 984, z 2003 r.
Nr 65, poz. 595 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959) og∏a-
sza si´ w za∏àczniku do niniejszego obwieszczenia
jednolity tekst ustawy z dnia 3 lutego 1995 r.
o ochronie gruntów rolnych i leÊnych (Dz. U. Nr 16,
poz. 78), z uwzgl´dnieniem zmian wprowadzo-
nych:

1) ustawà z dnia 22 maja 1997 r. o zmianie ustawy
o ochronie gruntów rolnych i leÊnych (Dz. U.
Nr 60, poz. 370), 

2) ustawà z dnia 17 lipca 1997 r. o zmianie ustawy
o ochronie gruntów rolnych i leÊnych (Dz. U.
Nr 80, poz. 505),

3) ustawà z dnia 11 grudnia 1997 r. zmieniajàcà usta-
w´ o zmianie ustawy o lasach oraz o zmianie nie-
których ustaw i ustaw´ o ochronie gruntów rol-
nych i leÊnych (Dz. U. Nr 160, poz. 1079),

4) ustawà z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych
ustaw okreÊlajàcych kompetencje organów admi-
nistracji publicznej — w zwiàzku z reformà ustrojo-
wà paƒstwa (Dz. U. Nr 106, poz. 668),

5) ustawà z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektó-
rych ustaw zwiàzanych z funkcjonowaniem admi-



nistracji publicznej (Dz. U. Nr 12, poz. 136 i Nr 122,
poz. 1323, z 2001 r. Nr 154, poz. 1802, z 2002 r.
Nr 208, poz. 1763 oraz z 2003 r. Nr 203, poz. 1966),

6) ustawà z dnia 22 grudnia 2000 r. o zmianie niektó-
rych upowa˝nieƒ ustawowych do wydawania ak-
tów normatywnych oraz o zmianie niektórych
ustaw (Dz. U. Nr 120, poz. 1268),

7) ustawà z dnia 21 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy
o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. Nr 81, poz. 875),

8) ustawà z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu
ustawy — Prawo ochrony Êrodowiska, ustawy
o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw
(Dz. U. Nr 100, poz. 1085),

9) ustawà z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpoÊrednim
wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta
(Dz. U. Nr 113, poz. 984),

10) ustawà z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717),

11) ustawà z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568),

12) ustawà z dnia 19 lutego 2004 r. o zmianie ustawy
— Prawo ochrony Êrodowiska oraz niektórych in-
nych ustaw (Dz. U. Nr 49, poz. 464)

oraz zmian wynikajàcych z przepisów og∏oszonych
przed dniem 2 kwietnia 2004 r. 

2. Podany w za∏àczniku do niniejszego obwieszcze-
nia tekst jednolity ustawy nie obejmuje:

1) art. 32a i 32b ustawy z dnia 3 lutego 1995 r.
o ochronie gruntów rolnych i leÊnych (Dz. U.
Nr 16, poz. 78), które stanowià:

„Art. 32a.a) W okresie do dnia 31 grudnia 1998 r.:
1) Fundusz centralny tworzy si´

z 50 % dochodów Funduszu, o któ-
rych mowa w art. 23 ust. 3 i 4,

2) Fundusz terenowy przekazuje,
w terminie 15 dni po zakoƒczeniu
ka˝dego miesiàca, 50 % zgroma-
dzonych dochodów, wymienionych
w art. 23 ust. 3 i 4, na rachunek Fun-
duszu centralnego.

Art. 32b.b) W okresie do dnia 31 grudnia 1998 r.
Êrodki Funduszu terenowego w pierw-
szej kolejnoÊci powinny byç przekaza-
ne na wykonywanie prac wymienio-
nych w art. 25 ust. 1 pkt 1—6 oraz
pkt 8 i 9, na obszarze gmin dotkni´-
tych powodzià z lipca 1997 r.”;

2) art. 2—4 ustawy z dnia 22 maja 1997 r. o zmianie
ustawy o ochronie gruntów rolnych i leÊnych
(Dz. U. Nr 60, poz. 370), które stanowià:

„Art. 2. Op∏aty roczne ustalone na podstawie prze-
pisów dotychczasowych, niewymagalne
do dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy, ulegajà
z mocy prawa umorzeniu, jeÊli grunty wy-
∏àczone z produkcji spe∏niajà warunki,
o których mowa w art. 1 pkt 4.

Art. 3. Do spraw wszcz´tych przed dniem wejÊcia
w ˝ycie ustawy, a niezakoƒczonych wyda-
niem decyzji ostatecznej, stosuje si´ prze-
pisy ustawy.

Art. 4. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.”;

3) art. 2 ustawy z dnia 17 lipca 1997 r. o zmianie usta-
wy o ochronie gruntów rolnych i leÊnych (Dz. U.
Nr 80, poz. 505), który stanowi:

„Art. 2. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem og∏osze-
nia.”;

4) art. 4 ustawy z dnia 11 grudnia 1997 r. zmieniajàcej
ustaw´ o zmianie ustawy o lasach oraz o zmianie
niektórych ustaw i ustaw´ o ochronie gruntów rol-
nych i leÊnych (Dz. U. Nr 160, poz. 1079), który sta-
nowi:

„Art. 4. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem og∏osze-
nia, z wyjàtkiem art. 2, który wchodzi w ˝y-
cie z dniem 1 stycznia 1999 r.”;

5) art. 150 ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie
niektórych ustaw okreÊlajàcych kompetencje or-
ganów administracji publicznej — w zwiàzku z re-
formà ustrojowà paƒstwa (Dz. U. Nr 106, poz. 668),
który stanowi:

„Art. 150. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 1999 r., z wyjàtkiem art. 26,
art. 128 pkt 2, art. 139 pkt 1 i 10, art. 145
ust. 2 i 4, art. 146 ust. 2 i 4 oraz art. 147
ust. 2 i 3, które wchodzà w ˝ycie z dniem
og∏oszenia, i art. 34 pkt 1, art. 36 pkt 23,
art. 48 pkt 1 i 3, art. 84, art. 97 pkt 1—3,
5—10 i 12—36 oraz art. 139 pkt 9 lit. a),
które wchodzà w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 2000 r.”; 

6) art. 75 ustawy z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie
niektórych ustaw zwiàzanych z funkcjonowaniem
administracji publicznej (Dz. U. Nr 12, poz. 136
i Nr 122, poz. 1323, z 2001 r. Nr 154, poz. 1802,
z 2002 r. Nr 208, poz. 1763 oraz z 2003 r. Nr 203,
poz. 1966), który stanowi:

„Art. 75. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia, z wyjàtkiem:
1) art. 71, który wchodzi w ˝ycie z dniem

og∏oszenia z mocà od dnia 1 stycznia
1999 r.,

2) art. 5 pkt 6 i 8, art. 8 pkt 3, art. 25 pkt 26
i art. 29 pkt 2, które wchodzà w ˝ycie
z dniem og∏oszenia z mocà od dnia
1 stycznia 2000 r.,
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———————
a) Dodany przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 lipca 1997 r.

o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leÊnych
(Dz. U. Nr 80, poz. 505), która wesz∏a w ˝ycie z dniem
18 lipca 1997 r. 

b) Dodany przez art. 1 pkt 2 ustawy, o której mowa w odno-
Êniku a.



3) art. 24 pkt 6—10 i art. 41 pkt 2, które
wchodzà w ˝ycie z dniem 1 kwietnia
2000 r.,

4) art. 63 ust. 2, który wchodzi w ˝ycie
z dniem 1 wrzeÊnia 2000 r.,

5) art. 2, art. 14 pkt 2 lit. a), c)—e), pkt 3, 4
i 5 lit. a), art. 15 pkt 10 lit. d), art. 26
pkt 1, art. 30 pkt 1, art. 39 pkt 1 lit. a),
art. 40 pkt 2 lit. b), art. 46 pkt 1 i 3
i art. 62, które wchodzà w ˝ycie
z dniem 1 stycznia 2001 r.,

6) art. 25 pkt 20, który wchodzi w ˝ycie
z dniem 1 wrzeÊnia 2001 r.,

7) (uchylony).”;

7) art. 79 ustawy z dnia 22 grudnia 2000 r. o zmianie
niektórych upowa˝nieƒ ustawowych do wydawa-
nia aktów normatywnych oraz o zmianie niektó-
rych ustaw (Dz. U. Nr 120, poz. 1268), który stano-
wi:

„Art. 79. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
3 miesi´cy od dnia og∏oszenia, z wyjàt-
kiem przepisów:

1) art. 74, który wchodzi w ˝ycie z dniem
30 grudnia 2000 r.,

2) art. 27 pkt 5 lit. b) i c), które wchodzà
w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2001 r.,

3) art. 61, który wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2001 r.”;

8) art. 11 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o zmianie
ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. Nr 81, poz. 875), który stanowi:

„Art. 11. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.”;

9) art. 62 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadze-
niu ustawy — Prawo ochrony Êrodowiska, ustawy
o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw
(Dz. U. Nr 100, poz. 1085), który stanowi:

„Art. 62. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 paê-
dziernika 2001 r., z wyjàtkiem:

1) art. 46 pkt 11, który wchodzi w ˝ycie
z dniem og∏oszenia ustawy,

2) art. 46 pkt 10, który wchodzi w ˝ycie
z dniem 1 stycznia 2002 r.”;

10) art. 102 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpo-
Êrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta
miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984), który stanowi:

„Art. 102. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia, z tym ˝e
przepisy art. 28—81, art. 82 pkt 1 i 6 oraz
art. 83—99 wchodzà w ˝ycie w dniu wy-
borów do organów stanowiàcych jed-
nostek samorzàdu terytorialnego prze-
prowadzonych w zwiàzku z zakoƒcze-
niem kadencji tych organów wybranych
w dniu 11 paêdziernika 1998 r.”;

11) art. 89 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
Nr 80, poz. 717), który stanowi:

„Art. 89. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
2 miesi´cy od dnia og∏oszenia.”;

12) art. 151 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162,
poz. 1568), który stanowi:

„Art. 151. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
60 dni od dnia og∏oszenia.”;

13) art. 4 ustawy z dnia 19 lutego 2004 r. o zmianie
ustawy — Prawo ochrony Êrodowiska oraz niektó-
rych innych ustaw (Dz. U. Nr 49, poz. 464), który
stanowi:

„Art. 4. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 3 mie-
si´cy od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem
art. 1 pkt 7 i art. 3, które wchodzà w ˝ycie
po up∏ywie 14 dni od dnia og∏oszenia.”.

Marsza∏ek Sejmu: M. Borowski

Dziennik Ustaw Nr 121 — 8573 — Poz. 1266

Za∏àcznik do obwieszczenia Marsza∏ka Sej-
mu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
2 kwietnia 2004 r. (poz. 1266)

USTAWA

z dnia 3 lutego 1995 r.

o ochronie gruntów rolnych i leÊnych

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

Art. 1. Ustawa reguluje zasady ochrony gruntów
rolnych i leÊnych oraz rekultywacji i poprawiania war-
toÊci u˝ytkowej gruntów.

Art. 2. 1. Gruntami rolnymi, w rozumieniu ustawy,
sà grunty:

1) okreÊlone w ewidencji gruntów jako u˝ytki rolne;

2) pod stawami rybnymi i innymi zbiornikami wod-
nymi, s∏u˝àcymi wy∏àcznie dla potrzeb rolnictwa;



3) pod wchodzàcymi w sk∏ad gospodarstw rolnych
budynkami mieszkalnymi oraz innymi budynkami
i urzàdzeniami s∏u˝àcymi wy∏àcznie produkcji rol-
niczej oraz przetwórstwu rolno-spo˝ywczemu;

4) pod budynkami i urzàdzeniami s∏u˝àcymi bezpo-
Êrednio do produkcji rolniczej uznanej za dzia∏
specjalny, stosownie do przepisów o podatku do-
chodowym od osób fizycznych i podatku docho-
dowym od osób prawnych;

5) parków wiejskich oraz pod zadrzewieniami i za-
krzewieniami Êródpolnymi, w tym równie˝ pod
pasami przeciwwietrznymi i urzàdzeniami prze-
ciwerozyjnymi;

6) pracowniczych ogrodów dzia∏kowych i ogrodów
botanicznych;

7)1) pod urzàdzeniami: melioracji wodnych, przeciw-
powodziowych i przeciwpo˝arowych, zaopatrze-
nia rolnictwa w wod´, kanalizacji oraz utylizacji
Êcieków i odpadów dla potrzeb rolnictwa i miesz-
kaƒców wsi;

8) zrekultywowane dla potrzeb rolnictwa;

9) torfowisk i oczek wodnych;

10) pod drogami dojazdowymi do gruntów rolnych.

2. Gruntami leÊnymi, w rozumieniu ustawy, sà
grunty:

1) okreÊlone jako lasy w przepisach o lasach;

2) zrekultywowane dla potrzeb gospodarki leÊnej;

3) pod drogami dojazdowymi do gruntów leÊnych.

3. Nie uwa˝a si´ za grunty rolne gruntów znajdujà-
cych si´ pod parkami i ogrodami wpisanymi do reje-
stru zabytków.

Art. 3. 1. Ochrona gruntów rolnych polega na:

1) ograniczaniu przeznaczania ich na cele nierolnicze
lub nieleÊne;

2)2) zapobieganiu procesom degradacji i dewastacji
gruntów rolnych oraz szkodom w produkcji rolni-
czej, powstajàcym wskutek dzia∏alnoÊci nierolni-
czej;

2)3) zapobieganiu procesom degradacji i dewastacji grun-
tów rolnych oraz szkodom w produkcji rolniczej, po-
wstajàcym wskutek dzia∏alnoÊci nierolniczej i ruchów
masowych ziemi;

3) rekultywacji i zagospodarowaniu gruntów na cele
rolnicze;

4) zachowaniu torfowisk i oczek wodnych jako natu-
ralnych zbiorników wodnych.

2. Ochrona gruntów leÊnych polega na:

1) ograniczaniu przeznaczania ich na cele nieleÊne
lub nierolnicze;

2)4) zapobieganiu procesom degradacji i dewastacji
gruntów leÊnych oraz szkodom w drzewostanach
i produkcji leÊnej, powstajàcym wskutek dzia∏alno-
Êci nieleÊnej:

2)5) zapobieganiu procesom degradacji i dewastacji grun-
tów leÊnych oraz szkodom w drzewostanach i produk-
cji leÊnej, powstajàcym wskutek dzia∏alnoÊci nieleÊnej
i ruchów masowych ziemi;

3) przywracaniu wartoÊci u˝ytkowej gruntom, które
utraci∏y charakter gruntów leÊnych wskutek dzia-
∏alnoÊci nieleÊnej;

4) poprawianiu ich wartoÊci u˝ytkowej oraz zapobie-
ganiu obni˝ania ich produkcyjnoÊci.

Art. 4. Ilekroç w ustawie jest mowa o:

1) gruntach bez bli˝szego okreÊlenia — rozumie si´
przez to grunty rolne i leÊne;

2) budynkach i urzàdzeniach s∏u˝àcych wy∏àcznie
produkcji rolniczej oraz przetwórstwu rolno-spo-
˝ywczemu — rozumie si´ przez to budynki i urzà-
dzenia s∏u˝àce przechowywaniu Êrodków produk-
cji, prowadzeniu produkcji rolniczej, przetwarza-
niu i magazynowaniu wyprodukowanych w go-
spodarstwie produktów rolniczych;

3) osobach — rozumie si´ przez to osob´ fizycznà lub
prawnà albo jednostk´ organizacyjnà nieposiada-
jàcà osobowoÊci prawnej;

4) w∏aÊcicielu — rozumie si´ przez to równie˝ posia-
dacza samoistnego, zarzàdc´ lub u˝ytkownika,
u˝ytkownika wieczystego i dzier˝awc´;

5) wójcie — rozumie si´ przez to równie˝ burmistrza
lub prezydenta miasta;

6) przeznaczeniu gruntów na cele nierolnicze lub nie-
leÊne — rozumie si´ przez to ustalenie innego ni˝
rolniczy lub leÊny sposobu u˝ytkowania gruntów
rolnych oraz innego ni˝ leÊny sposobu u˝ytkowa-
nia gruntów leÊnych;

7) warstwie próchnicznej — rozumie si´ przez to
wierzchnià warstw´ gleby o zawartoÊci powy˝ej
1,5 % próchnicy glebowej; mià˝szoÊç tej warstwy
okreÊla si´ w decyzji, o której mowa w art. 11
ust. 1;

8)6) glebach pochodzenia organicznego — rozumie
si´ przez to wytworzone przy udziale materii orga-
nicznej, w warunkach nadmiernego uwilgotnienia,
gleby torfowe i murszowe;

Dziennik Ustaw Nr 121 — 8574 — Poz. 1266

———————
1) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia

22 maja 1997 r. o zmianie ustawy o ochronie gruntów rol-
nych i leÊnych (Dz. U. Nr 60, poz. 370), która wesz∏a w ˝y-
cie z dniem 29 czerwca 1997 r.

2) W brzmieniu tym obowiàzuje do dnia wejÊcia w ˝ycie
zmiany, o której mowa w odnoÊniku 3.

3) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 1 lit. a ustawy
z dnia 19 lutego 2004 r. o zmianie ustawy — Prawo ochro-
ny Êrodowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 49,
poz. 464), która wejdzie w ˝ycie z dniem 27 czerwca
2004 r.

———————
4) W brzmieniu tym obowiàzuje do dnia wejÊcia w ˝ycie

zmiany, o której mowa w odnoÊniku 5.
5) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 1 lit. b ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 3.
6) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 ustawy, o której

mowa w odnoÊniku 1.



9) glebach pochodzenia mineralnego — rozumie si´
przez to inne gleby ni˝ wymienione w pkt 8;

10) oczkach wodnych — rozumie si´ przez to natural-
ne Êródpolne i ÊródleÊne zbiorniki wodne o po-
wierzchni do 1 ha, niepodlegajàce klasyfikacji gle-
boznawczej;

11) wy∏àczeniu gruntów z produkcji — rozumie si´
przez to rozpocz´cie innego ni˝ rolnicze lub leÊne
u˝ytkowanie gruntów; nie uwa˝a si´ za wy∏àczenie
z produkcji gruntów, o których mowa w art. 2 ust. 1
pkt 3, je˝eli przerwa w rolniczym u˝ytkowaniu tych
obiektów jest spowodowana zmianà kierunków
produkcji rolniczej i trwa nie d∏u˝ej ni˝ 5 lat;

12) nale˝noÊci — rozumie si´ przez to jednorazowà
op∏at´ z tytu∏u trwa∏ego wy∏àczenia gruntów z pro-
dukcji;

13)7) op∏acie rocznej — rozumie si´ przez to op∏at´
rocznà z tytu∏u u˝ytkowania na cele nierolnicze lub
nieleÊne gruntów wy∏àczonych z produkcji, w wy-
sokoÊci 10 % nale˝noÊci wyra˝onej w tonach ziar-
na ˝yta lub w m3 drewna, uiszczanà: w razie trwa-
∏ego wy∏àczenia — przez lat 10, a w przypadku nie-
trwa∏ego wy∏àczenia — przez okres tego wy∏àcze-
nia, nie d∏u˝ej jednak ni˝ przez 20 lat od chwili wy-
∏àczenia tych gruntów z produkcji;

14)8) obszarach ograniczonego u˝ytkowania — rozu-
mie si´ przez to obszary tworzone na podstawie
przepisów o ochronie Êrodowiska;

15) utracie albo ograniczeniu wartoÊci u˝ytkowej
gruntów — rozumie si´ przez to ca∏kowity zanik al-
bo zmniejszenie zdolnoÊci produkcyjnej gruntów;

16) gruntach zdegradowanych — rozumie si´ przez to
grunty, których rolnicza lub leÊna wartoÊç u˝ytko-
wa zmala∏a, w szczególnoÊci w wyniku pogorsze-
nia si´ warunków przyrodniczych albo wskutek
zmian Êrodowiska oraz dzia∏alnoÊci przemys∏owej,
a tak˝e wadliwej dzia∏alnoÊci rolniczej;

17) gruntach zdewastowanych — rozumie si´ przez to
grunty, które utraci∏y ca∏kowicie wartoÊç u˝ytkowà
w wyniku przyczyn, o których mowa w pkt 16;

18) rekultywacji gruntów — rozumie si´ przez to nada-
nie lub przywrócenie gruntom zdegradowanym
albo zdewastowanym wartoÊci u˝ytkowych lub
przyrodniczych przez w∏aÊciwe ukszta∏towanie
rzeêby terenu, poprawienie w∏aÊciwoÊci fizycz-
nych i chemicznych, uregulowanie stosunków
wodnych, odtworzenie gleb, umocnienie skarp
oraz odbudowanie lub zbudowanie niezb´dnych
dróg;

19) zagospodarowaniu gruntów — rozumie si´ przez
to rolnicze, leÊne lub inne u˝ytkowanie gruntów
zrekultywowanych;

20) drogach dojazdowych do gruntów rolnych i le-
Ênych — rozumie si´ przez to drogi zak∏adowe
prowadzàce do gospodarstw rolnych i leÊnych
oraz drogi wiejskie w rozumieniu przepisów o dro-
gach publicznych;

21) urzàdzeniach turystycznych — rozumie si´ przez to
parkingi, pola biwakowe, wie˝e widokowe, k∏adki,
szlaki turystyczne (Êcie˝ki dydaktyczne) i miejsca
widokowe;

22) planie urzàdzenia lasu — rozumie si´ przez to plan
urzàdzenia lasu, okreÊlony w przepisach o lasach;

23) typie siedliskowym lasu — rozumie si´ przez to
jednostk´ klasyfikacji siedlisk leÊnych, stosowanà
w planie urzàdzenia lasu;

24) inwestycji — rozumie si´ przez to budow´, jak
równie˝ modernizacj´ budowli lub urzàdzeƒ, które
wymagajà wy∏àczenia gruntów z produkcji;

25) zak∏adzie przemys∏owym — rozumie si´ przez to
osob´, której dzia∏alnoÊç mo˝e powodowaç utrat´
lub ograniczenie wartoÊci u˝ytkowej gruntów;

26) dzia∏alnoÊci przemys∏owej — rozumie si´ przez to
dzia∏alnoÊç nierolniczà i nieleÊnà, powodujàcà
utrat´ albo ograniczenie wartoÊci u˝ytkowej grun-
tów;

27) przep∏ywie nienaruszalnym — rozumie si´ przez
to przep∏yw minimalnej iloÊci wody, niezb´dnej
do utrzymania ˝ycia biologicznego w cieku wod-
nym;

28)9) ruchach masowych ziemi — rozumie si´ przez to
ruchy masowe ziemi w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochro-
ny Êrodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z póên.
zm.10)). 

Art. 5. 1.11) Je˝eli przepisy niniejszej ustawy nie
stanowià inaczej, w∏aÊciwym w sprawach ochrony
gruntów rolnych jest starosta, a gruntów leÊnych —

Dziennik Ustaw Nr 121 — 8575 — Poz. 1266

———————
7) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 2 ustawy z dnia

11 grudnia 1997 r. zmieniajàcej ustaw´ o zmianie ustawy
o lasach oraz o zmianie niektórych ustaw i ustaw´
o ochronie gruntów rolnych i leÊnych (Dz. U. Nr 160,
poz. 1079), który wszed∏ w ˝ycie z dniem 1 stycznia
1999 r.

8) W brzmieniu ustalonym przez art. 51 pkt 1 ustawy z dnia
27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy — Prawo ochro-
ny Êrodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektó-
rych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085), która wesz∏a w ˝y-
cie z dniem 1 paêdziernika 2001 r.

———————
9) Dodany przez art. 2 pkt 2 ustawy, o której mowa w odno-

Êniku 3.
10) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2001 r. Nr 115, poz. 1229, z 2002 r. Nr 74, poz. 676,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 233, poz. 1957,
z 2003 r. Nr 46, poz. 392, Nr 80, poz. 717 i 721, Nr 162,
poz. 1568, Nr 175, poz. 1693, Nr 190, poz. 1865 i Nr 217,
poz. 2124 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 49, poz. 464,
Nr 70, poz. 631, Nr 91, poz. 875, Nr 92, poz. 880 i Nr 96,
poz. 959. 

11) Oznaczenie ust. 1 i zmiana wprowadzone przez art. 98
pkt 1 lit. a ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektó-
rych ustaw okreÊlajàcych kompetencje organów admini-
stracji publicznej — w zwiàzku z reformà ustrojowà paƒ-
stwa (Dz. U. Nr 106, poz. 668), która wesz∏a w ˝ycie
z dniem 1 stycznia 1999 r.; ze zmianà wprowadzonà przez
art. 37 pkt 1 ustawy z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie
niektórych ustaw zwiàzanych z funkcjonowaniem admini-
stracji publicznej (Dz. U. Nr 12, poz. 136), która wesz∏a
w ˝ycie z dniem 23 lutego 2000 r.



dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Paƒstwowych,
z wyjàtkiem obszarów parków narodowych, gdzie
w∏aÊciwym jest dyrektor parku.

2.12) Zadania starosty, o których mowa w ustawie,
sà zadaniami z zakresu administracji rzàdowej. 

Rozdzia∏ 2

Ograniczanie przeznaczania gruntów na cele 
nierolnicze i nieleÊne

Art. 6. 1. Na cele nierolnicze i nieleÊne mo˝na prze-
znaczaç przede wszystkim grunty oznaczone w ewi-
dencji gruntów jako nieu˝ytki, a w razie ich braku —
inne grunty o najni˝szej przydatnoÊci produkcyjnej.

2. Przy budowie, rozbudowie lub modernizacji
obiektów zwiàzanych z dzia∏alnoÊcià przemys∏owà,
a tak˝e innych obiektów budowlanych nale˝y stoso-
waç takie rozwiàzania, które ograniczajà skutki ujem-
nego oddzia∏ywania na grunty.

Art. 7. 1.13) Przeznaczenia gruntów rolnych i le-
Ênych na cele nierolnicze i nieleÊne, wymagajàcego
zgody, o której mowa w ust. 2, dokonuje si´ w miej-
scowym planie zagospodarowania przestrzennego,
sporzàdzonym w trybie okreÊlonym w przepisach
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

2.14) Przeznaczenie na cele nierolnicze i nieleÊne:

1) gruntów rolnych stanowiàcych u˝ytki rolne 
klas I—III, je˝eli ich zwarty obszar projektowany do
takiego przeznaczenia przekracza 0,5 ha — wyma-
ga uzyskania zgody Ministra Rolnictwa i Gospo-
darki ˚ywnoÊciowej15),

2) gruntów leÊnych stanowiàcych w∏asnoÊç Skarbu
Paƒstwa — wymaga uzyskania zgody Ministra
Ochrony Ârodowiska, Zasobów Naturalnych i Le-
Ênictwa16) lub upowa˝nionej przez niego osoby,

3) gruntów rolnych stanowiàcych u˝ytki rolne klas IV,
je˝eli ich zwarty obszar projektowany do takiego
przeznaczenia przekracza 1 ha,

4)17) gruntów rolnych stanowiàcych u˝ytki rolne
klas V i VI, wytworzonych z gleb pochodzenia or-
ganicznego i torfowisk, je˝eli ich zwarty obszar
projektowany do takiego przeznaczenia przekracza
1 ha,

5) pozosta∏ych gruntów leÊnych

— wymaga uzyskania zgody wojewody wyra˝anej
po uzyskaniu opinii izby rolniczej. 

3.18) Wyra˝enie zgody, o której mowa w ust. 2
pkt 1—5, nast´puje na wniosek wójta (burmistrza,
prezydenta miasta). Do wniosku dotyczàcego gruntów
leÊnych stanowiàcych w∏asnoÊç Skarbu Paƒstwa wójt
(burmistrz, prezydent miasta) do∏àcza opini´ dyrekto-
ra regionalnej dyrekcji Lasów Paƒstwowych, a w od-
niesieniu do gruntów parków narodowych — opini´
dyrektora parku.

4.19) Do wniosku dotyczàcego gruntów, o których
mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, wojewoda do∏àcza swojà opi-
ni´ i przekazuje wniosek odpowiedniemu ministrowi
w terminie do 30 dni od chwili z∏o˝enia wniosku przez
wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

5. Organ wyra˝ajàcy zgod´, o którym mowa
w ust. 2, mo˝e ˝àdaç z∏o˝enia wniosku w kilku warian-
tach, przedstawiajàcych ró˝ne kierunki projektowane-
go przestrzennego rozwoju zabudowy.

Art. 8. Przepisów art. 7 nie stosuje si´ do okreso-
wego wy∏àczania gruntów z produkcji, zwiàzanego
z podj´ciem natychmiastowych dzia∏aƒ interwencyj-
nych wynikajàcych z kl´sk ˝ywio∏owych lub wypad-
ków losowych.

Art. 9. 1. Zasady zaliczania lasów do lasów ochron-
nych okreÊlajà przepisy o lasach.

2. W lasach ochronnych mogà byç wznoszone bu-
dynki i budowle s∏u˝àce gospodarce leÊnej, obronno-
Êci lub bezpieczeƒstwu paƒstwa, oznakowaniu nawi-
gacyjnemu, geodezyjnemu, ochronie zdrowia oraz
urzàdzenia s∏u˝àce turystyce.

3.20) W przypadkach uzasadnionych wa˝nymi
wzgl´dami spo∏ecznymi i brakiem innych gruntów la-
sy ochronne mogà byç przeznaczone na inne cele ni˝
okreÊlone w ust. 2, po uzyskaniu zgody w∏aÊciwego
organu wymienionego w art. 7 ust. 2.
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12) Dodany przez art. 98 pkt 1 lit. b ustawy wymienionej

w odnoÊniku 11 jako pierwsza.
13) W brzmieniu ustalonym przez art. 76 pkt 1 lit. a ustawy

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717), która wesz∏a
w ˝ycie z dniem 11 lipca 2003 r.

14) Zdanie koƒcowe ze zmianà wprowadzonà przez art. 6
pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy
o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.
Nr 81, poz. 875), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 22 sierpnia
2001 r. 

15) Obecnie: ministra w∏aÊciwego do spraw rozwoju wsi,
stosownie do art. 4 ust. 1, art. 5 pkt 18 i art. 23 ustawy
z dnia 4 wrzeÊnia 1997 r. o dzia∏ach administracji rzàdo-
wej (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1548, Nr 162, poz. 1568
i Nr 190, poz. 1864 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 69,
poz. 624, Nr 91, poz. 875, Nr 96, poz. 959 i Nr 116,
poz. 1206). 

16) Obecnie: ministra w∏aÊciwego do spraw Êrodowiska, sto-
sownie do art. 4 ust. 1, art. 5 pkt 23 i art. 28 ustawy, o któ-
rej mowa w odnoÊniku 15.

———————
17) W brzmieniu ustalonym przez art. 76 pkt 1 lit. b ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 13.
18) Ze zmianami wprowadzonymi przez art. 61 pkt 1

lit. a ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpoÊrednim
wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U.
Nr 113, poz. 984), który wszed∏ w ˝ycie w dniu wyborów
do organów stanowiàcych jednostek samorzàdu teryto-
rialnego przeprowadzonych w zwiàzku z zakoƒczeniem
kadencji tych organów wybranych w dniu 11 paêdzierni-
ka 1998 r., stosownie do art. 102 tej ustawy.

19) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 61 pkt 1 lit. b ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 18.

20) W brzmieniu ustalonym przez art. 76 pkt 2 ustawy, o któ-
rej mowa w odnoÊniku 13.



Art. 10. 1. Wniosek, o którym mowa w art. 7 ust. 4,
powinien zawieraç:

1) uzasadnienie potrzeby zmiany przeznaczenia grun-
tów, o których mowa w art. 7 ust. 2;

2) wykaz powierzchni gruntów, o których mowa
w pkt 1, z uwzgl´dnieniem klas bonitacyjnych
gruntów rolnych i typów siedliskowych gruntów
leÊnych;

3) ekonomiczne uzasadnienie projektowanego prze-
znaczenia, uwzgl´dniajàce w szczególnoÊci:

a) sum´ nale˝noÊci i op∏at rocznych za grunty pro-
jektowane do przeznaczenia na cele nierolnicze
i nieleÊne,

b) przewidywany rozmiar strat, które poniesie rol-
nictwo i leÊnictwo w wyniku ujemnego oddzia-
∏ywania inwestycji lokalizowanych na gruntach
projektowanych do przeznaczenia na cele nie-
rolnicze i nieleÊne.

2. Do wniosku powinna byç do∏àczona mapa gmi-
ny lub miasta, z oznaczeniem gruntów zabudowa-
nych, z wyjàtkiem gruntów, o których mowa w art. 2
ust. 1 pkt 3 i 4 oraz ust. 2 pkt 1, klas bonitacyjnych
gruntów rolnych i typów siedliskowych gruntów le-
Ênych oraz granic gruntów, o których mowa w ust. 1
pkt 1, wykonana w skali takiej jak mapa planu zago-
spodarowania gminy lub miasta. W odniesieniu do
gruntów leÊnych mapa stanowiàca za∏àcznik do wnio-
sku zawiera treÊç mapy gospodarczej lasów.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, dotyczàcy
gruntów o obszarze ponad 10 ha na cele inwestycji
górniczych, powinien zawieraç oprócz danych okre-
Êlonych w ust. 1 i 2 tak˝e wariantowe rozwiàzania
w zakresie rekultywacji i zagospodarowania gruntów
w trakcie i po zakoƒczeniu dzia∏alnoÊci przemys∏owej,
okreÊlajàce dla ka˝dego wariantu koszty rekultywacji
i zagospodarowania oraz straty, które poniesie rolnic-
two i leÊnictwo.

4. Organ wyra˝ajàcy zgod´, o którym mowa
w art. 7 ust. 2, mo˝e w szczególnie uzasadnionym
przypadku odstàpiç od wymogu przedk∏adania uza-
sadnienia ekonomicznego oraz rozwiàzaƒ warianto-
wych, o których mowa w ust. 3.

Rozdzia∏ 3

Wy∏àczanie gruntów z produkcji rolniczej lub leÊnej

Art. 11. 1.21) Wy∏àczenie z produkcji u˝ytków rol-
nych wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego
i organicznego, zaliczonych do klas I, II, III, IIIa, IIIb,
oraz u˝ytków rolnych klas IV, IVa, IVb, V i VI wytworzo-
nych z gleb pochodzenia organicznego, a tak˝e grun-
tów, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2—10, oraz
gruntów leÊnych, przeznaczonych na cele nierolnicze
i nieleÊne — mo˝e nastàpiç po wydaniu decyzji zezwa-

lajàcych na takie wy∏àczenie. W decyzji okreÊla si´
obowiàzki zwiàzane z wy∏àczeniem.

2. W odniesieniu do gruntów wchodzàcych
w sk∏ad parków narodowych decyzje, o których mowa
w ust. 1, wydajà dyrektorzy tych parków, z zastrze˝e-
niem art. 7 ust. 5.

3. Decyzje, o których mowa w ust. 1 i 2, dotyczàce
gruntów wymienionych w art. 8, mogà byç wydane po
dniu faktycznego wy∏àczenia gruntów z produkcji.

4. Wydanie decyzji, o których mowa w ust. 1 i 2,
nast´puje przed uzyskaniem pozwolenia na budow´.

5. Osoba ubiegajàca si´ o wydanie decyzji, o któ-
rych mowa w ust. 1 i 2, celem wydobywania torfów
jest obowiàzana przedstawiç w∏aÊciwemu organowi
nast´pujàce dokumenty:

1) dokumentacj´ okreÊlajàcà po∏o˝enie, powierzchni´
i mià˝szoÊç torfowiska oraz rodzaj wyst´pujàcego
tam torfu;

2) projekt eksploatacji, uwzgl´dniajàcy podzia∏ na
etapy i termin jej zakoƒczenia;

3) projekt rekultywacji torfowiska i termin jej zakoƒ-
czenia;

4) ocen´ wp∏ywu eksploatacji torfowiska na Êrodowi-
sko przyrodnicze, ze szczególnym uwzgl´dnie-
niem gospodarki wodnej.

6. Nie wymaga si´ decyzji, o których mowa
w ust. 1 i 2, je˝eli grunty rolne majà byç u˝ytkowane
na cele leÊne.

Art. 12. 1. Osoba, która uzyska∏a zezwolenie na wy-
∏àczenie gruntów z produkcji, jest obowiàzana uiÊciç
nale˝noÊç i op∏aty roczne, a w odniesieniu do gruntów
leÊnych — tak˝e jednorazowe odszkodowanie w razie
dokonania przedwczesnego wyr´bu drzewostanu.
Obowiàzek taki powstaje od dnia faktycznego wy∏à-
czenia gruntów z produkcji.

2. W∏aÊciciel, który w okresie 2 lat zrezygnuje w ca-
∏oÊci lub w cz´Êci z uzyskanego prawa do wy∏àczenia
gruntów z produkcji rolniczej lub leÊnej, otrzymuje
zwrot nale˝noÊci, jakà uiÊci∏, odpowiednio do po-
wierzchni gruntów niewy∏àczonych z produkcji. Zwrot
uiszczonej nale˝noÊci nast´puje w terminie do trzech
miesi´cy od dnia zg∏oszenia rezygnacji.

3. W razie zbycia gruntów, co do których wydano
decyzje, o których mowa w art. 11 ust. 1 i 2, a niewy-
∏àczonych jeszcze z produkcji, obowiàzek uiszczenia
nale˝noÊci i op∏at rocznych cià˝y na nabywcy, który
wy∏àczy∏ grunt z produkcji. Zbywajàcy jest obowiàza-
ny uprzedziç nabywc´ o tym obowiàzku.

4. W razie zbycia gruntów wy∏àczonych z produk-
cji, obowiàzek uiszczania op∏at rocznych przechodzi na
nabywc´. Zbywajàcy jest obowiàzany uprzedziç o tym
nabywc´.
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21) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 76 pkt 3 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 13.



5.22) WysokoÊç jednorazowego odszkodowania za
przedwczesny wyràb drzewostanu stanowi ró˝nic´ mi´-
dzy spodziewanà wartoÊcià drzewostanu w wieku r´b-
noÊci, okreÊlonym w planie urzàdzania lasu, a wartoÊcià
w chwili jego wyr´bu. W drzewostanach m∏odszych,
w których nie mo˝na pozyskaç sortymentów drzew-
nych, odszkodowanie to stanowi wartoÊç kosztów po-
niesionych na za∏o˝enie i piel´gnacj´ drzewostanów.

5a.23) Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska
okreÊla, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe zasa-
dy ustalania jednorazowego odszkodowania, o któ-
rym mowa w ust. 5, za przedwczesny wyràb drzewo-

stanu, uwzgl´dniajàc wartoÊç drzewostanów, stopieƒ
zadrzewienia drzewostanu w wieku wyr´bu faktyczne-
go, powierzchni´ drzewostanu oraz aktualnà cen´
sprzeda˝y 1 m3 drewna. 

6. Nale˝noÊç pomniejsza si´ o wartoÊç gruntu,
ustalonà wed∏ug cen rynkowych stosowanych w da-
nej miejscowoÊci w obrocie gruntami, w dniu faktycz-
nego wy∏àczenia tego gruntu z produkcji.

7. Nale˝noÊç za wy∏àczenie z produkcji 1 ha grun-
tów rolnych wymienionych w art. 2 ust. 1 pkt 1, 3 i 5
wynosi:
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Grunty orne i sady, pod budynkami i urzàdzeniami
wchodzàcymi w sk∏ad gospodarstw rolnych oraz pod

zadrzewieniami i zakrzewieniami Êródpolnymi,
w tym pod pasami przeciwwietrznymi i urzàdzeniami

przeciwerozyjnymi

¸àki i pastwiska trwa∏e, pod budynkami i urzàdzenia-
mi wchodzàcymi w sk∏ad gospodarstw rolnych oraz
pod zadrzewieniami i zakrzewieniami Êródpolnymi,

w tym pod pasami przeciwwietrznymi i urzàdzeniami
przeciwerozyjnymi

klasa równowartoÊç ton ziarna
˝yta klasa równowartoÊç ton ziarna

˝yta

wytworzone z gleb pochodzenia mineralnego

I
II

IIIa
IIIb

750
650
550
450

¸ i Ps I
¸ i Ps II
¸ i Ps III

750
620
500

wytworzone z gleb pochodzenia organicznego

8. RównowartoÊç tony ziarna ˝yta ustala si´ 
w wysokoÊci stosowanej do wymierzania podatku 
rolnego, og∏aszanej przez G∏ówny Urzàd Statystycz-
ny.

9. Nale˝noÊç za wy∏àczenie z produkcji parków
wiejskich oraz gruntów wymienionych w art. 2 ust. 1
pkt 4 i 10 ustala si´ jak za grunty pod budynkami
i urzàdzeniami wchodzàcymi w sk∏ad gospodarstw

rolnych oraz grunty pod zadrzewieniami i zakrzewie-
niami Êródpolnymi.

10. Nale˝noÊç za wy∏àczenie z produkcji 1 ha grun-
tów pod stawami rybnymi oraz za grunty wymienione
w art. 2 ust. 1 pkt 6—9 wynosi równowartoÊç 400 ton
ziarna ˝yta.

11.7) Nale˝noÊç za wy∏àczenie z produkcji 1 ha
gruntu leÊnego bez drzewostanu wynosi:

IVa
IVb
V
VI

350
250
200
150

¸ i Ps IV
¸ V
Ps V

¸ i Ps VI

300
250
200
150

———————
22) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 57 lit. a ustawy z dnia 22 grudnia 2000 r. o zmianie niektórych upowa˝nieƒ ustawo-

wych do wydawania aktów normatywnych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 120, poz. 1268), która wesz∏a w ˝y-
cie z dniem 30 marca 2001 r.

23) Dodany przez art. 57 lit. b ustawy, o której mowa w odnoÊniku 22.

Lp. Typy siedliskowe lasów

RównowartoÊç ceny 1 m3 drew-
na w wysokoÊci og∏aszanej

przez G∏ówny Urzàd 
Statystyczny

1 Lasy: Êwie˝y, wilgotny, ∏´gowy i górski oraz ols jesionowy i ols górski 2000
2 Lasy mieszane: Êwie˝y, wilgotny i bagienny, wy˝ynny, górski i ols 1500
3 Bory mieszane: Êwie˝y, wilgotny, bagienny, wy˝ynny i górski 1150
4 Bory: Êwie˝y, wilgotny, górski 600

5 Bory: suchy i bagienny 250



12. Nale˝noÊç i op∏aty roczne za wy∏àczenie z pro-
dukcji gruntów leÊnych w lasach ochronnych sà wy˝-
sze o 50 % od nale˝noÊci i op∏at, o których mowa
w ust. 11.

13. Nale˝noÊç uiszcza si´ w terminie do 60 dni od
dnia, w którym decyzja sta∏a si´ ostateczna.

14.7) Op∏at´ rocznà za dany rok uiszcza si´ w termi-
nie do dnia 30 czerwca tego roku, przyjmujàc za pod-
staw´ ustalenia równowartoÊç ceny tony ziarna ˝yta,
stosowanej przy wymierzaniu podatku rolnego za

pierwsze pó∏rocze w tym roku, a w odniesieniu do
gruntów leÊnych — cen´ 1 m3 drewna, stosowanà
przy wymiarze podatku leÊnego w danym roku.

15. Rada gminy mo˝e podjàç uchwa∏´ o obj´ciu
na jej obszarze ochronà równie˝ gruntów rolnych
wymienionych w art. 2 ust. 1 pkt 1, 3 i 5, zaliczonych
do klas IV, IVa i IVb, wytworzonych z gleb pochodze-
nia mineralnego. Wówczas przepisy ust. 1—4, 6, 8,
9, 13 i 14 stosuje si´ odpowiednio, a nale˝noÊç z ty-
tu∏u wy∏àczenia z produkcji 1 ha tych gruntów wy-
nosi:
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Grunty orne i sady, pod budynkami i urzàdzeniami
wchodzàcymi w sk∏ad gospodarstw rolnych oraz pod
zadrzewieniami i zakrzewieniami Êródpolnymi, w tym
pod pasami przeciwwietrznymi i urzàdzeniami prze-
ciwerozyjnymi

¸àki i pastwiska trwa∏e, pod budynkami i urzàdzenia-
mi wchodzàcymi w sk∏ad gospodarstw rolnych oraz
pod zadrzewieniami i zakrzewieniami Êródpolnymi,
w tym pod pasami przeciwwietrznymi i urzàdzeniami
przeciwerozyjnymi

klasa równowartoÊç ton ziarna
˝yta klasa równowartoÊç ton ziarna

˝yta

wytworzone z gleb pochodzenia mineralnego

IVa 350
¸ i Ps IV 300

IVb 250

16.24) Na wniosek organu wykonawczego jed-
nostki samorzàdu terytorialnego marsza∏ek woje-
wództwa — w odniesieniu do gruntów rolnych, dy-
rektor regionalnej dyrekcji Lasów Paƒstwowych —
w odniesieniu do gruntów leÊnych, a w odniesieniu
do obszarów wchodzàcych w sk∏ad parków narodo-
wych — dyrektor parku mogà umorzyç ca∏oÊç lub
cz´Êç nale˝noÊci i op∏at rocznych, a w odniesieniu do
gruntów leÊnych równie˝ jednorazowe odszkodowa-
nie w razie dokonania przedwczesnego wyr´bu drze-
wostanu w przypadku inwestycji o charakterze u˝y-
tecznoÊci publicznej z zakresu oÊwiaty i wychowania,
kultury, kultu religijnego oraz ochrony zdrowia i opie-
ki spo∏ecznej, je˝eli inwestycja ta s∏u˝y zaspokojeniu
potrzeb lokalnej spo∏ecznoÊci, oraz dotyczàcej po-
wi´kszenia lub za∏o˝enia cmentarza, je˝eli obszar
gruntu podlegajàcy wy∏àczeniu nie przekracza 1 ha
i nie ma mo˝liwoÊci zrealizowania inwestycji na
gruncie nieobj´tym ochronà.

Art. 12a.25) Obowiàzek uiszczenia nale˝noÊci
i op∏at rocznych, a w odniesieniu do gruntów leÊnych
równie˝ jednorazowego odszkodowania, o którym
mowa w art. 12 ust. 1, nie dotyczy wy∏àczenia gruntów
z produkcji rolniczej lub leÊnej na cele budownictwa
mieszkaniowego:

1) do 0,05 ha w przypadku budynku jednorodzinne-
go;

2) do 0,02 ha, na ka˝dy lokal mieszkalny, w przypad-
ku budynku wielorodzinnego.

Art. 13. 1. Przy wy∏àczaniu gruntów z produkcji
w celu budowy zbiorników wodnych nale˝noÊç i op∏a-
ty roczne okreÊla si´ proporcjonalnie do udzia∏u osób
w eksploatacji tych zbiorników.

2.26) Je˝eli w eksploatacji zbiorników wodnych,
o których mowa w ust. 1, przewiduje si´ udzia∏ osób
wykorzystujàcych wod´ na cele produkcji rolniczej, le-
Ênej, wytwarzania energii elektrycznej w elektrow-
niach wodnych o mocy zainstalowanej nie wi´kszej
ni˝ 10 MW lub ochrony przeciwpowodziowej, zawie-
sza si´ na lat 10 uiszczenie proporcjonalnej cz´Êci su-
my nale˝noÊci i op∏at rocznych. Proporcjonalnà cz´Êç
sumy nale˝noÊci i op∏at rocznych ustala si´ stosownie
do udzia∏u tych osób, okreÊlonego w dokumentacji
technicznej eksploatacji zbiornika, z tym ˝e ustalony
w tej dokumentacji przep∏yw nienaruszalny zalicza si´
do eksploatacji zbiornika dla potrzeb rolnictwa. Zawie-
szonà cz´Êç sumy nale˝noÊci i op∏at rocznych umarza
si´ po up∏ywie 10 lat.

3. W razie zmniejszenia udzia∏u osób, o których
mowa w ust. 2, w eksploatacji zbiornika w okresie
10 lat od rozpocz´cia jego eksploatacji, osoby przej-
mujàce cz´Êç lub ca∏oÊç tego udzia∏u uiszczajà nale˝-
noÊci i op∏aty roczne proporcjonalnie do wielkoÊci
przej´tego udzia∏u w eksploatacji zbiornika w oparciu
o protokó∏ zdawczo-odbiorczy.

Art. 14. 1. W razie wy∏àczania gruntów z produkcji,
w decyzji o wy∏àczeniu, o której mowa w art. 11 ust. 1

———————
24) Dodany przez art. 1 pkt 3 ustawy, o której mowa w odno-

Êniku 1, w brzmieniu ustalonym przez art. 37 pkt 2 usta-
wy wymienionej w odnoÊniku 11 jako druga, i ze zmianà
wprowadzonà przez art. 61 pkt 2 ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 18.

25) Dodany przez art. 1 pkt 4 ustawy, o której mowa w odno-
Êniku 1.

———————
26) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 5 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 1.



i 2, mo˝na, po zasi´gni´ciu opinii wójta, na∏o˝yç obo-
wiàzek zdj´cia oraz wykorzystania na cele poprawy
wartoÊci u˝ytkowej gruntów próchnicznej warstwy
gleby z gruntów rolnych klas I, II, IIIa, IIIb, III, IVa i IV
oraz z torfowisk.

2. W razie niewykonania obowiàzku okreÊlonego
w ust. 1, osoba wy∏àczajàca grunty z produkcji uiszcza
za ka˝dy 1 m3 wykorzystanej niew∏aÊciwie próchnicz-
nej warstwy gleby op∏at´ w wysokoÊci odpowiadajà-
cej równowartoÊci ceny ziarna ˝yta, obowiàzujàcej
w dniu wydania decyzji o ustaleniu wysokoÊci op∏aty,
która wynosi:

1) z gleb klas I i II oraz gleb pochodzenia organiczne-
go — 5 q;

2) z gleb pochodzenia mineralnego, zaliczonych do
klas III, IIIa i IIIb — 4 q;

3) z gleb pochodzenia mineralnego, zaliczonych do
klas IVa i IV — 3 q.

Rozdzia∏ 4

Zapobieganie degradacji gruntów

Art. 15. 1.27) W∏aÊciciel gruntów stanowiàcych
u˝ytki rolne oraz gruntów zrekultywowanych na cele
rolne obowiàzany jest do przeciwdzia∏ania degradacji
gleb, w tym szczególnie erozji.

1.28) W∏aÊciciel gruntów stanowiàcych u˝ytki rolne oraz
gruntów zrekultywowanych na cele rolne jest obowiàzany
do przeciwdzia∏ania degradacji gleb, w tym szczególnie
erozji i ruchom masowym ziemi.

2.27) W∏aÊciwy organ wymieniony w art. 5, ze
wzgl´du na ochron´ gleb przed erozjà, mo˝e, w dro-
dze decyzji, nakazaç w∏aÊcicielowi zalesienie, zadrze-
wienie czy zakrzewienie gruntów lub za∏o˝enie na nich
trwa∏ych u˝ytków zielonych. W∏aÊcicielowi gruntów
przys∏uguje zwrot kosztów zakupu niezb´dnych na-
sion i sadzonek ze Êrodków Funduszu Ochrony Grun-
tów Rolnych.

2.28) W∏aÊciwy organ wymieniony w art. 5, ze wzgl´du
na ochron´ gleb przed erozjà i ruchami masowymi ziemi,
mo˝e, w drodze decyzji, nakazaç w∏aÊcicielowi gruntów,
o których mowa w ust. 1, zalesienie, zadrzewienie lub za-
krzewienie gruntów, lub za∏o˝enie na nich trwa∏ych u˝yt-
ków zielonych. W∏aÊcicielowi gruntów przys∏uguje zwrot
kosztów zakupu niezb´dnych nasion i sadzonek ze Êrod-
ków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

3. Je˝eli wykonanie nakazu, o którym mowa
w ust. 2, spowoduje szkody wynikajàce ze zmniejsze-
nia produkcji roÊlinnej, w∏aÊcicielowi gruntów przy-
s∏uguje odszkodowanie ze Êrodków Funduszu Ochro-
ny Gruntów Rolnych, wyp∏acane przez okres 10 lat.

4. Obowiàzek utrzymywania w stanie sprawnoÊci
technicznej urzàdzeƒ przeciwerozyjnych oraz urzàdzeƒ
melioracji szczegó∏owych cià˝y na w∏aÊcicielu grun-
tów, na których znajdujà si´ te urzàdzenia.

5. W razie wystàpienia z winy w∏aÊciciela innych
form degradacji gruntów, o których mowa w ust. 1,
w tym równie˝ spowodowanej nieprzestrzeganiem
przepisów o ochronie roÊlin uprawnych przed choro-
bami, szkodnikami i chwastami, wójt w drodze decyzji
nakazuje w∏aÊcicielowi gruntów wykonanie w okreÊlo-
nym terminie odpowiednich zabiegów. W razie niewy-
konania decyzji, wójt zleca wykonanie zast´pcze tych
zabiegów na koszt w∏aÊciciela gruntów, wykorzystujàc
do czasu zwrotu kosztów wykonania zast´pczego
Êrodki Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Art. 16. 1.29) Dla gruntów po∏o˝onych na obszarach
ograniczonego u˝ytkowania, istniejàcych wokó∏ zak∏a-
dów przemys∏owych, opracowuje si´, na koszt odpo-
wiedzialnych zak∏adów, plany gospodarowania na
tych gruntach.

2. Projekt planu gospodarowania na gruntach,
o których mowa w ust. 1, powinien okreÊlaç:

1) rodzaje wyst´pujàcych zanieczyszczeƒ i ich st´˝e-
nie;

2) wp∏yw zanieczyszczeƒ lub innego szkodliwego od-
dzia∏ywania na istniejàcy sposób zagospodarowa-
nia, z ewentualnym podzia∏em strefy ochronnej na
cz´Êci;

3) aktualne kierunki produkcji roÊlinnej oraz wielkoÊç
tej produkcji;

4) roÊliny, które mogà byç uprawiane, zalecenia doty-
czàce ich uprawy oraz proponowany sposób ich
gospodarczego wykorzystania;

5) sposób przeciwdzia∏ania zmniejszeniu wartoÊci
u˝ytkowej gleb;

6) spodziewany poziom globalnej produkcji rolniczej
lub leÊnej;

7) wykaz gospodarstw rolnych prowadzàcych pro-
dukcj´ rolniczà;

8) wysokoÊç przewidywanych odszkodowaƒ z tytu∏u
obni˝enia poziomu produkcji lub zmiany kierunku
produkcji;

9) ewentualne obowiàzki zwiàzane z prowadzeniem
produkcji zwierz´cej, w tym równie˝ rybackiej;

10) ewentualne nak∏ady niezb´dne do zmiany kierun-
ków produkcji;

11) przewidywany obszar i koszty nabycia gruntów
przez zak∏ad przemys∏owy.

3. Projekt planu powinien byç wy∏o˝ony w urz´-
dzie gminy do wglàdu w∏aÊcicieli gruntów na okres
30 dni w celu zg∏oszenia uwag i wniosków. O wy∏o˝e-
niu projektu planu do wglàdu urzàd gminy powiada-
mia w∏aÊcicieli gruntów na piÊmie.

4.30) Rada gminy podejmuje jako zadanie w∏asne
uchwa∏´ w przedmiocie zatwierdzenia planu, po uzy-
skaniu opinii izby rolniczej, a tak˝e placówek nauko-
wych lub innych osób upowa˝nionych przez ministra
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27) W brzmieniu tym obowiàzuje do dnia wejÊcia w ˝ycie

zmiany, o której mowa w odnoÊniku 28.
28) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 3 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 3.

———————
29) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 51 pkt 2 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 8.
30) W brzmieniu ustalonym przez art. 6 pkt 2 ustawy, o której

mowa w odnoÊniku 14.



w∏aÊciwego do spraw rozwoju wsi w porozumieniu
z ministrem w∏aÊciwym do spraw Êrodowiska. Koszty
sporzàdzenia opinii pokrywa zak∏ad przemys∏owy.

5.31) W razie prowadzenia produkcji w sposób na-
ruszajàcy ustalenia planu, o których mowa w ust. 2
pkt 4 i 9, wójt, w porozumieniu z wojewódzkim in-
spektorem sanitarnym32), nakazuje w∏aÊcicielowi
gruntów w oznaczonym terminie zniszczenie okreÊlo-
nych upraw, przemieszczenie zwierzàt poza obszar
ograniczonego u˝ytkowania lub dokonanie ich uboju.

6. Wykonanie decyzji, o której mowa w ust. 5, na-
st´puje bez odszkodowania.

Art. 17. 1. Je˝eli w∏aÊciciel gruntów, o których mo-
wa w art. 16 ust. 1, poniós∏ szkod´ przez obni˝enie po-
ziomu produkcji rolniczej lub leÊnej, przys∏uguje mu
z tego tytu∏u odszkodowanie od zak∏adu przemys∏o-
wego. W przypadku obni˝enia poziomu produkcji
w okresie trzech lat co najmniej o jednà trzecià dotych-
czasowej wartoÊci, zak∏ad jest obowiàzany, na wnio-
sek w∏aÊciciela, wykupiç ca∏oÊç lub cz´Êç tych grun-
tów wed∏ug cen wolnorynkowych.

2. Je˝eli w wyniku realizacji planu, o którym mowa
w art. 16 ust. 1, zachodzi potrzeba zmiany kierunku
produkcji rolniczej lub leÊnej, zak∏ad przemys∏owy jest
obowiàzany zwróciç w∏aÊcicielowi gruntów poniesio-
ne z tego tytu∏u nak∏ady i koszty oraz wyp∏aciç równo-
wartoÊç szkód wynik∏ych ze zmiany kierunków pro-
dukcji.

Art. 18. 1.33) Na gruntach, o których mowa w art. 16
ust. 1, starosta zapewnia prowadzenie co 3 lata okre-
sowych badaƒ poziomu ska˝enia gleb i roÊlin. Je˝eli
okresowe badania wyka˝à, ˝e uzyskiwane p∏ody nie
nadajà si´ do spo˝ycia lub przetworzenia, kosztami
badaƒ nale˝y obcià˝yç zak∏ad przemys∏owy, a ska˝one
grunty wy∏àcza si´ z produkcji w trybie okreÊlonym
w art. 11 ust. 1. Skutki tych decyzji obcià˝ajà zak∏ad
przemys∏owy odpowiedzialny za ska˝enie.

2. Na ˝àdanie w∏aÊciciela gruntów wy∏àczonych
z produkcji, zak∏ad przemys∏owy, o którym mowa
w ust. 1, jest obowiàzany nabyç te grunty wraz z bu-
dynkami i urzàdzeniami. Przepis art. 17 stosuje si´ od-
powiednio.

3. Je˝eli wy∏àczenie gruntów z produkcji nast´pu-
je w wyniku ujemnego oddzia∏ywania obiektów lub
urzàdzeƒ nale˝àcych do kilku osób, odpowiedzialnoÊç
tych osób jest solidarna.

4. Pierwsze badania okresowe, o których mowa
w ust. 1, nale˝y przeprowadziç do koƒca 1996 r.

Art. 19.34) Przepisy art. 16—18 stosuje si´ odpo-
wiednio tak˝e do gruntów zdewastowanych i zdegra-
dowanych, po∏o˝onych poza obszarami ograniczone-
go u˝ytkowania.

Rozdzia∏ 5

Rekultywacja i zagospodarowanie gruntów

Art. 20. 1. Osoba powodujàca utrat´ albo ograni-
czenie wartoÊci u˝ytkowej gruntów jest obowiàzana
do ich rekultywacji na w∏asny koszt.

2.35) Rekultywacji na cele rolnicze gruntów po∏o˝o-
nych, w rozumieniu przepisów o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym, na obszarach rolniczej
przestrzeni produkcyjnej, zdewastowanych lub zde-
gradowanych przez nieustalone osoby lub w wyniku
kl´sk ˝ywio∏owych, dokonuje w∏aÊciwy organ wymie-
niony w art. 5 przy wykorzystaniu Êrodków Funduszu
Ochrony Gruntów Rolnych, a rekultywacji gruntów le-
Ênych i gruntów przeznaczonych do zalesienia —
Êrodków bud˝etu paƒstwa na zasadach okreÊlonych
w przepisach o lasach.

2.36) Rekultywacji na cele rolnicze gruntów po∏o˝onych,
w rozumieniu przepisów o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym, na obszarach rolniczej przestrzeni pro-
dukcyjnej, zdewastowanych lub zdegradowanych przez
nieustalone osoby, w wyniku kl´sk ˝ywio∏owych lub ru-
chów masowych ziemi, dokonuje w∏aÊciwy organ wymie-
niony w art. 5, przy wykorzystaniu Êrodków Funduszu
Ochrony Gruntów Rolnych, a rekultywacji gruntów leÊnych
i gruntów przeznaczonych do zalesienia — przy wykorzy-
staniu Êrodków pochodzàcych z bud˝etu paƒstwa, na zasa-
dach okreÊlonych w przepisach o lasach.

2a.37) Rekultywacji na cele inne ni˝ wymienione
w ust. 2 pozosta∏ych gruntów zdewastowanych lub
zdegradowanych przez nieustalone osoby lub w wyni-
ku kl´sk ˝ywio∏owych dokonuje w∏aÊciwy organ wy-
mieniony w art. 5 przy wykorzystaniu Êrodków bud˝etu
paƒstwa lub Êrodków osób zainteresowanych prowa-
dzeniem dzia∏alnoÊci na zrekultywowanych gruntach.

2a.38) Rekultywacji na cele inne ni˝ wymienione w ust. 2
pozosta∏ych gruntów zdewastowanych lub zdegradowa-
nych przez nieustalone osoby, w wyniku kl´sk ˝ywio∏o-
wych lub ruchów masowych ziemi, dokonuje w∏aÊciwy or-
gan wymieniony w art. 5, przy wykorzystaniu Êrodków po-
chodzàcych z bud˝etu paƒstwa lub Êrodków osób zaintere-
sowanych prowadzeniem dzia∏alnoÊci na zrekultywowa-
nych gruntach.
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31) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 51 pkt 2 lit. b ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 8.
32) Obecnie: paƒstwowym wojewódzkim inspektorem sani-

tarnym, stosownie do art. 5 ustawy z dnia 1 marca
2002 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Sanitarnej oraz
o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 37, poz. 329), która we-
sz∏a w ˝ycie z dniem 27 kwietnia 2002 r.

33) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 98 pkt 3 ustawy wy-
mienionej w odnoÊniku 11 jako pierwsza.

———————
34) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 51 pkt 3 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 8.
35) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 6 lit. a ustawy, o

której mowa w odnoÊniku 1, ze zmianà wprowadzonà
przez art. 76 pkt 4 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 13.
W brzmieniu tym obowiàzuje do dnia wejÊcia w ˝ycie
zmiany, o której mowa w odnoÊniku 36.

36) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 4 ustawy, o któ-
rej mowa w odnoÊniku 3.

37) Dodany przez art. 1 pkt 6 lit. b ustawy, o której mowa w
odnoÊniku 1. W brzmieniu tym obowiàzuje do dnia
wejÊcia w ˝ycie zmiany, o której mowa w odnoÊniku 38.

38) Dodany przez art. 1 pkt 6 lit. b ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 1, i w brzmieniu ustalonym przez art. 2
pkt 4 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.



3. Rekultywacj´ i zagospodarowanie gruntów pla-
nuje si´, projektuje i realizuje na wszystkich etapach
dzia∏alnoÊci przemys∏owej.

4. Rekultywacj´ gruntów prowadzi si´ w miar´ jak
grunty te stajà si´ zb´dne ca∏kowicie, cz´Êciowo lub
na okreÊlony czas do prowadzenia dzia∏alnoÊci prze-
mys∏owej oraz koƒczy si´ w terminie do 5 lat od za-
przestania tej dzia∏alnoÊci.

5. Je˝eli dzia∏alnoÊç przemys∏owa powodujàca
obowiàzek rekultywacji gruntów prowadzona jest
przez kilka osób, obowiàzek ten cià˝y na ka˝dej z nich,
odpowiednio do zakresu dzia∏alnoÊci powodujàcej po-
trzeb´ rekultywacji.

6.39) W przypadku zmiany osoby zobowiàzanej do
rekultywacji gruntów, w drodze decyzji w∏aÊciwego
organu wymienionego w art. 5, nast´puje przekazanie
praw i obowiàzków wynikajàcych z wczeÊniej wyda-
nych decyzji.

Art. 21. Na terenach przewidywanego osiadania
gruntów na skutek dzia∏alnoÊci górniczej zak∏ad prze-
mys∏owy, na wniosek w∏aÊciciela, rozpoczyna rekulty-
wacj´ przed wystàpieniem degradacji gruntów.

Art. 22. 1. Decyzje w sprawach rekultywacji i zago-
spodarowania okreÊlajà:
1) stopieƒ ograniczenia lub utraty wartoÊci u˝ytkowej

gruntów, ustalony na podstawie opinii, o których
mowa w art. 28 ust. 5;

2) osob´ obowiàzanà do rekultywacji gruntów;
3) kierunek i termin wykonania rekultywacji gruntów;
4) uznanie rekultywacji gruntów za zakoƒczonà.

2. W sprawach, o których mowa w ust. 1, decyzje
wydaje starosta, po zasi´gni´ciu opinii:40)

1) dyrektora w∏aÊciwego terenowo okr´gowego urz´-
du górniczego — w odniesieniu do dzia∏alnoÊci
górniczej;

2) dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Paƒstwo-
wych lub dyrektora parku narodowego — w od-
niesieniu do gruntów o projektowanym leÊnym
kierunku rekultywacji;

3)41) wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

3. Osoby obowiàzane do rekultywacji gruntów za-
wiadamiajà organ, o którym mowa w ust. 2, w termi-
nie do dnia 28 lutego ka˝dego roku o powsta∏ych
w ubieg∏ym roku zmianach w zakresie gruntów podle-
gajàcych rekultywacji.

Rozdzia∏ 6

Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

Art. 23. 1. Tworzy si´ Fundusz Ochrony Gruntów
Rolnych, zwany dalej „Funduszem”.

2. Regulamin funkcjonowania Funduszu ustala Mi-
nister Rolnictwa i Gospodarki ˚ywnoÊciowej15) w po-
rozumieniu z Ministrem Ochrony Ârodowiska, Zaso-
bów Naturalnych i LeÊnictwa16), po zasi´gni´ciu opinii
w∏aÊciwych komisji sejmowych.

3. Dochodami Funduszu sà zwiàzane z wy∏àcza-
niem z produkcji gruntów rolnych:
1) nale˝noÊci;
2) op∏aty roczne;
3) op∏aty z tytu∏u niewykonania obowiàzku zdj´cia

i wykorzystania próchnicznej warstwy gleby;
4) op∏aty oraz nale˝noÊci i op∏aty roczne podwy˝szo-

ne, okreÊlone w art. 28 ust. 1—3.

4. Dochodami Funduszu mogà byç tak˝e darowi-
zny i inne dochody.

Art. 24. 1. Fundusz dzieli si´ na terenowy i central-
ny.

2. Fundusz centralny tworzy si´ z 20 % dochodów
Funduszu, o których mowa w art. 23 ust. 3 i 4.

3. Ârodkami Funduszu centralnego dysponuje Mi-
nister Rolnictwa i Gospodarki ˚ywnoÊciowej15).

4.42) Ârodkami Funduszu terenowego dysponuje
samorzàd województwa.

5. Fundusz terenowy przekazuje, w terminie 15 dni
po zakoƒczeniu ka˝dego kwarta∏u, 20 % zgromadzo-
nych dochodów, wymienionych w art. 23 ust. 3, na ra-
chunek Funduszu centralnego.

Art. 25. 1. Ârodki Funduszu przeznacza si´ na
ochron´, rekultywacj´ i popraw´ jakoÊci gruntów rol-
nych oraz na wyp∏at´ odszkodowaƒ przewidzianych
ustawà, a w szczególnoÊci na:

1) rekultywacj´ na cele rolnicze gruntów, które utra-
ci∏y lub zmniejszy∏y wartoÊç u˝ytkowà wskutek
dzia∏alnoÊci nieustalonych osób;

2) rolnicze zagospodarowanie gruntów zrekultywo-
wanych;

3) u˝yênianie gleb o niskiej wartoÊci produkcyjnej,
ulepszanie rzeêby terenu i struktury przestrzennej
gleb, usuwanie kamieni i odkrzaczanie;

4)43) przeciwdzia∏anie erozji gleb na gruntach rol-
nych, w tym zwrot kosztów zakupu nasion i sadzo-
nek, utrzymania w stanie sprawnoÊci technicznej
urzàdzeƒ przeciwerozyjnych, oraz odszkodowania,
o których mowa w art. 15 ust 3;

4)44) przeciwdzia∏anie erozji gleb i ruchom masowym zie-
mi na gruntach rolnych, w tym zwrot kosztów zakupu
nasion i sadzonek, utrzymanie w stanie sprawnoÊci
technicznej urzàdzeƒ przeciwerozyjnych oraz odszko-
dowania, o których mowa w art. 15 ust. 3;
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39) Dodany przez art. 1 pkt 6 lit. c ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 1.
40) Zdanie wst´pne ze zmianà wprowadzonà przez art. 98

pkt 4 ustawy wymienionej w odnoÊniku 11 jako pierwsza.
41) W brzmieniu ustalonym przez art. 61 pkt 3 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 18.

———————
42) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 98 pkt 5 ustawy wy-

mienionej w odnoÊniku 11 jako pierwsza.
43) W brzmieniu tym obowiàzuje do dnia wejÊcia w ˝ycie

zmiany, o której mowa w odnoÊniku 44.
44) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 5 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 3.



5) budow´ i renowacj´ zbiorników wodnych s∏u˝à-
cych ma∏ej retencji;

6) budow´ i modernizacj´ dróg dojazdowych do
gruntów rolnych;

7) wdra˝anie i upowszechnianie wyników prac na-
ukowo-badawczych zwiàzanych z ochronà grun-
tów rolnych;

8)45) wykonywanie badaƒ p∏odów rolnych uzyskiwa-
nych na obszarach ograniczonego u˝ytkowania,
o których mowa w art. 16, oraz niezb´dnych doku-
mentacji i ekspertyz z zakresu ochrony gruntów
rolnych;

9) wykonywanie zast´pcze obowiàzków okreÊlonych
w ustawie;

10) rekultywacj´ nieu˝ytków i u˝yênianie gleb na po-
trzeby nowo zak∏adanych pracowniczych ogrodów
dzia∏kowych;

11) zakup sprz´tu pomiarowego i informatycznego
oraz oprogramowania, niezb´dnego do zak∏ada-
nia i aktualizowania operatów ewidencji gruntów
oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rol-
nych, do wysokoÊci 5 % rocznych dochodów Fun-
duszu.

2. Ârodki Funduszu centralnego przeznacza si´ na
zasilanie Funduszu terenowego oraz na zadania wy-
mienione w ust. 1 pkt 7 i 11.

3. Ârodki Funduszu terenowego powinny byç
w pierwszej kolejnoÊci przeznaczane na wykonywanie
prac wymienionych w ust. 1 na obszarze tych gmin,
w których powstajà dochody Funduszu oraz istniejà
warunki uzyskania wzrostu produkcji rolniczej, rekom-
pensujàcej straty poniesione w wyniku zmniejszenia
obszaru gruntów rolnych.

4. Przy przydzielaniu Êrodków Funduszu terenowe-
go w∏aÊcicielom gruntów, na ich wniosek, nale˝y
uwzgl´dniaç udzia∏ w∏asny tych w∏aÊcicieli w kosztach
robót oraz efektywnoÊç projektowanych przedsi´-
wzi´ç.

5. Skutki finansowe decyzji, o których mowa
w art. 15 ust. 2 i 3 oraz art. 20 ust. 2, wymagajà uzgod-
nienia z dysponentem Funduszu.

Rozdzia∏ 7

Kontrola wykonania przepisów ustawy

Art. 26. 1.46) Kontrol´ stosowania przepisów usta-
wy sprawujà Minister Rolnictwa i Gospodarki ˚ywno-
Êciowej15), Minister Ochrony Ârodowiska, Zasobów
Naturalnych i LeÊnictwa16), wojewodowie oraz pod-
mioty wymienione w art. 5 oraz art. 15 ust. 5 i art. 16
ust. 5.

2. Osoby przeprowadzajàce kontrol´ sà uprawnio-
ne do:

1) wst´pu na grunt i teren zak∏adu przemys∏owego;

2) wglàdu do dokumentów oraz ˝àdania sporzàdze-
nia ich odpisów;

3) sprawdzania to˝samoÊci osób w zwiàzku z prowa-
dzonà kontrolà;

4) ˝àdania wyjaÊnieƒ i zasi´gania informacji;

5) pobierania próbek gleby lub roÊlin do analizy.

3. Kontrol´ stosowania przepisów ustawy w od-
niesieniu do gruntów u˝ytkowanych na cele obronno-
Êci lub bezpieczeƒstwa paƒstwa mo˝na przeprowa-
dzaç po uprzednim uzgodnieniu jej zakresu z jednost-
kà nadrz´dnà u˝ytkownika tych gruntów. 

Art. 27. 1. Kontrola obejmuje wykonanie nast´pu-
jàcych obowiàzków:

1) zdj´cia i wykorzystania próchnicznej warstwy gle-
by;

2) rekultywacji gruntów zdewastowanych i zdegrado-
wanych;

3) rolniczego zagospodarowania gruntów zrekulty-
wowanych, je˝eli zagospodarowanie odbywa si´
przy wykorzystaniu Êrodków Funduszu;

4)47) przeciwdzia∏ania erozji gleb i innym zjawiskom
powodujàcym trwa∏e pogarszanie wartoÊci u˝yt-
kowej gruntów;

4)48) przeciwdzia∏ania erozji gleb i ruchom masowym zie-
mi oraz innym zjawiskom powodujàcym trwa∏e pogar-
szanie wartoÊci u˝ytkowej gruntów;

5) okreÊlonych w art. 16—19.

2. Je˝eli obj´toÊç próchnicznej warstwy gleby
zdejmowanej z gruntów wy∏àczanych z produkcji prze-
kracza 1 000 m3, kontrol´ przeprowadza si´ z wykorzy-
staniem pomiarów geodezyjnych.

3. Kontrola wykonania obowiàzku rekultywacji
gruntów polega na sprawdzeniu co najmniej raz w ro-
ku zgodnoÊci wykonywanych zabiegów z dokumenta-
cjà rekultywacji tych gruntów, a zw∏aszcza wymagaƒ
technicznych oraz ich terminowoÊci, ze szczególnym
uwzgl´dnieniem obowiàzku zakoƒczenia rekultywacji
w okresie 5 lat od zaprzestania dzia∏alnoÊci przemy-
s∏owej.

4. O terminie kontroli wymienionych w ust. 1—3,
na obszarach górniczych, morskiego pasa nadbrze˝-
nego, kolejowych i lotnisk komunikacyjnych, powia-
damia si´ odpowiednio, nie póêniej ni˝ 3 dni przed za-
mierzonà kontrolà:

1) okr´gowy urzàd górniczy;
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45) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 51 pkt 4 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 8.
46) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 37 pkt 3 ustawy wy-

mienionej w odnoÊniku 11 jako druga.

———————
47) W brzmieniu tym obowiàzuje do dnia wejÊcia w ˝ycie

zmiany, o której mowa w odnoÊniku 48.
48) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 6 ustawy, o której

mowa w odnoÊniku 3.



2) urzàd morski;

3) organ kolejowy lub zarzàd lotniska.

Art. 28. 1. W razie stwierdzenia, ˝e grunty zosta∏y
wy∏àczone z produkcji niezgodnie z przepisami niniej-
szej ustawy, sprawcy wy∏àczenia ustala si´ op∏at´
w wysokoÊci dwukrotnej nale˝noÊci.

2. W razie stwierdzenia, ˝e grunty przeznaczone
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzen-
nego na cele nierolnicze lub nieleÊne zosta∏y wy∏àczo-
ne z produkcji bez decyzji, o której mowa w art. 11
ust. 1 i 2, decyzj´ takà wydaje si´ z urz´du, podwy˝-
szajàc jednoczeÊnie wysokoÊç nale˝noÊci o 10 %.

3. W razie niezakoƒczenia rekultywacji gruntów
zdewastowanych w okresie, o którym mowa w art. 20
ust. 4, stosuje si´ op∏at´ rocznà podwy˝szonà o 200 %
od dnia, w którym rekultywacja gruntów powinna zo-
staç zakoƒczona.

4. W razie niewykonania obowiàzku rekultywacji
gruntów zdegradowanych, ustala si´, w drodze decy-
zji, obowiàzek corocznego wp∏acania na Fundusz
Ochrony Gruntów Rolnych lub na Fundusz LeÊny,
przez osob´ powodujàcà ograniczenie wartoÊci u˝yt-
kowej gruntów, równowartoÊci op∏aty rocznej w takiej
cz´Êci, w jakiej nastàpi∏o ograniczenie wartoÊci u˝yt-
kowej gruntów. Do ustalenia wysokoÊci op∏aty rocznej
za zdegradowanie gruntów stosuje si´ wartoÊci wy-
mienione:

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

2) w art. 12 ust. 11 w odniesieniu do gruntów le-
Ênych;

op∏aty te uiszcza si´ do czasu wykonania obowiàzku
rekultywacji.

5. Rozmiar ograniczenia wartoÊci u˝ytkowej grun-
tów ustala si´ na podstawie dwóch odr´bnych opinii
rzeczoznawców.

6. W razie ograniczenia wartoÊci u˝ytkowej grun-
tów w wyniku zasadzenia drzew przydro˝nych, nie po-
biera si´ op∏at, o których mowa w ust. 4.

7. Przepisy ust. 1—5 stosuje si´ odpowiednio
w odniesieniu do gruntów leÊnych, z tym ˝e decyzj´
wydaje dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Paƒstwo-
wych, a w parkach narodowych dyrektor parku.

8.49) Op∏aty, o których mowa w ust. 1—4, stosuje
si´ niezale˝nie od kar przewidzianych w przepisach
o ochronie Êrodowiska oraz innych obowiàzujàcych
przepisach.

Art. 29. 1. Op∏aty, o których mowa w art. 28, nie
mogà byç wliczane do kosztów dzia∏alnoÊci osób, na
które na∏o˝ono te op∏aty.

2. Je˝eli op∏aty, o których mowa w art. 28, dotyczà
jednostek organizacyjnych, na kierowników tych jed-

nostek nak∏ada si´ kar´ w wysokoÊci ich wynagrodze-
nia za okres 3 ostatnich miesi´cy.

Art. 30. W przypadkach niewykonywania obowiàz-
ków okreÊlonych w ustawie stosuje si´ przepisy o po-
st´powaniu egzekucyjnym w administracji.

Art. 31. 1. Dochody Funduszu, o których mowa
w art. 23, wynikajàce z niniejszej ustawy, sà nale˝no-
Êciami paƒstwowymi w rozumieniu przepisów o uma-
rzaniu i udzielaniu ulg w sp∏acaniu nale˝noÊci paƒ-
stwowych.

2. Âwiadczenia pieni´˝ne, o których mowa
w ust. 1, przedawniajà si´ z up∏ywem 5 lat od dnia ich
wymagalnoÊci.

3.50) Przepisy ust. 1 nie dotyczà dochodów fundu-
szy terenowych, w stosunku do których umarzanie
i udzielanie ulg w sp∏acie nale˝noÊci funduszu nast´-
puje wed∏ug zasad i trybu okreÊlonych przez w∏aÊciwy
sejmik województwa.

Rozdzia∏ 8

Przepisy przejÊciowe i koƒcowe

Art. 32. 1. Dzia∏ajàcy na podstawie ustawy z dnia
26 marca 1982 r. o ochronie gruntów rolnych i leÊnych
(Dz. U. Nr 11, poz. 79) Fundusz Ochrony Gruntów Rol-
nych staje si´ Funduszem Ochrony Gruntów Rolnych
w rozumieniu niniejszej ustawy.

2. Dochody, o których mowa w art. 12 ust. 1 oraz
w art. 28 ust. 1—4, dotyczàce gruntów leÊnych sà do-
chodami Funduszu LeÊnego, o którym mowa w przepi-
sach o lasach. Przepisy art. 31 stosuje si´ odpowiednio.

Art. 32a. (pomini´ty).51)

Art. 32b. (pomini´ty).51)

Art. 33. W∏aÊciwy w sprawach ochrony gruntów
organ, o którym mowa w art. 5, prowadzi sprawoz-
dawczoÊç z zakresu:

1) obszaru gruntów wy∏àczanych z produkcji,

2) ustalonych nale˝noÊci, op∏at rocznych i innych,
wymienionych w niniejszej ustawie, dochodów
Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych lub Fundu-
szu LeÊnego,

3) wielkoÊci obszarów i po∏o˝enia gruntów zdewasto-
wanych i zdegradowanych, podlegajàcych rekulty-
wacji i zagospodarowaniu,

4) wyników rekultywacji i zagospodarowania grun-
tów,

5) istniejàcych zasobów i eksploatacji z∏ó˝ torfów,

wed∏ug zasad okreÊlonych przez Ministra Rolnictwa
i Gospodarki ˚ywnoÊciowej15) w porozumieniu z Mi-
nistrem Ochrony Ârodowiska, Zasobów Naturalnych
i LeÊnictwa16) i z Prezesem G∏ównego Urz´du Staty-
stycznego.
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49) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 51 pkt 5 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 8.

———————
50) Dodany przez art. 37 pkt 4 ustawy wymienionej w odno-

Êniku 11 jako druga.
51) Zamieszczony w obwieszczeniu.



Art. 34.52) W stosunku do gruntów, na których
znajdujà si´ zabytki archeologiczne, wojewódzki kon-
serwator zabytków mo˝e okreÊliç, w drodze decyzji,
zakres i sposób eksploatacji takich gruntów.

Art. 35. 1. Do spraw wszcz´tych przed dniem wej-
Êcia w ˝ycie ustawy, a niezakoƒczonych decyzjà osta-
tecznà, stosuje si´ przepisy niniejszej ustawy.

2. Do spraw, w których wydano decyzj´ ostatecznà
o wy∏àczeniu z produkcji rolniczej gruntów rolnych
klas I—III, a wy∏àczenie takie faktycznie jeszcze nie na-
stàpi∏o, stosuje si´ przepisy dotychczasowe.

3. Tracà wa˝noÊç niewykonane do dnia wejÊcia
w ˝ycie ustawy decyzje ostateczne, dotyczàce:

1) op∏at z tytu∏u od∏ogowania gruntów rolnych;

2) wy∏àczenia z produkcji rolniczej gruntów 
klas IV—VI, na mocy których nie nastàpi∏o jeszcze
faktyczne wy∏àczenie.

4. Sta∏e op∏aty roczne, ustalone na podstawie do-
tychczasowych przepisów, ulegajà z mocy prawa

umorzeniu, o ile ich kwota jest równa lub ni˝sza od
10 z∏.

5. Do wznowienia post´powania w sprawach,
w których na podstawie dotychczasowych przepisów
wydano decyzje ostateczne, dotyczàce:

1) wy∏àczenia gruntów z produkcji bez zezwolenia,

2) rekultywacji i zagospodarowania gruntów, w tym
niewykonania rekultywacji gruntów w wyznaczo-
nym terminie,

stosuje si´ przepisy niniejszej ustawy.

6. Niewykonane do dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy
decyzje ostateczne w sprawach przeciwdzia∏ania ero-
zji gleb pozostajà w mocy.

Art. 36. Traci moc ustawa z dnia 26 marca 1982 r.
o ochronie gruntów rolnych i leÊnych (Dz. U. Nr 11,
poz. 79, z 1984 r. Nr 35, poz. 185, z 1988 r. Nr 24,
poz. 169, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1991 r. Nr 101,
poz. 444, Nr 103, poz. 446 i Nr 114, poz. 494 oraz
z 1994 r. Nr 27, poz. 96).

Art. 37. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 30 dni
od dnia jej og∏oszenia.53)
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52) W brzmieniu ustalonym przez art. 131 ustawy z dnia

23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabyt-
kami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568), która wesz∏a w ˝ycie
z dniem 17 listopada 2003 r.

———————
53) Ustawa zosta∏a og∏oszona dnia 22 lutego 1995 r.


