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Art. 1. W ustawie z dnia 28 września 1991 r. o la-
sach (Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59) po art. 39 dodaje 
się art. 39a w brzmieniu:

„Art. 39a. 1.  Nadleśniczy może za zgodą dyrektora re-
gionalnej dyrekcji Lasów Państwowych 
obciążyć, za wynagrodzeniem, nie- 
ruchomości pozostające w zarządzie La-
sów Państwowych służebnością drogo-
wą lub służebnością przesyłu, z uwzględ-
nieniem zasad gospodarki leśnej. Wyna-
grodzenie to stanowi własny przychód 
Lasów Państwowych.

2.  Wynagrodzenie za ustanowienie służeb-
ności przesyłu na rzecz przedsiębiorstwa 
energetycznego zajmującego się przesy-
łaniem lub dystrybucją energii elektrycz-
nej ustala się w wysokości odpowiada-
jącej wartości podatków i opłat pono-
szonych przez Lasy Państwowe od części 
nieruchomości, z której korzystanie jest 
ograniczone w związku z obciążeniem tą 
służebnością.

3.  Przedsiębiorca, na rzecz którego ustano-
wiono służebność przesyłu, jest obowią-
zany do usuwania drzew, krzewów lub 
gałęzi zagrażających funkcjonowaniu 
urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 
Kodeksu cywilnego.”.

Art. 2. W ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochro-
nie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. 
zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 83:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.  Usunięcie drzew lub krzewów z terenu nie-
ruchomości może nastąpić, z zastrzeżeniem 
ust. 2 i 2a, po uzyskaniu zezwolenia wydane-
go przez wójta, 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 cywilnego — jeżeli 
drzewa lub krzewy zagrażają funkcjono-
waniu 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 użyt-
kownika wieczystego nieruchomości.”,

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

„1)  imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę 
posiadacza i właściciela nieruchomości 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 nie-
ruchomości, na wniosek właściciela urzą-
dzeń, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nastę-
puje za odszkodowaniem na rzecz właścicie-
la nieruchomości, a w przypadku gdy na 
nieruchomości jest ustanowione prawo 
użytkowania wieczystego — na rzecz użyt-
kownika wieczystego nieruchomości. Od-
szkodowanie przysługuje od właściciela 
urządzeń.

 8.  Ustalenie wysokości odszkodowania za drze-
wa i krzewy oraz za ich usunięcie następuje 
w drodze umowy stron.

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

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

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

Art. 3. Do spraw wszczętych i niezakończonych de-
cyzją ostateczną przed dniem wejścia w życie niniej-
szej ustawy stosuje się przepisy tej ustawy.

Art. 4. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia.
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USTAWA

z dnia 17 grudnia 2010 r.

o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody

1)  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.




