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2. W przypadku okreÊlonym w ust. 1 orzekanie na-
st´puje w trybie przepisów o post´powaniu w spra-
wach o wykroczenia.

Rozdzia∏ 9
Przepisy przejÊciowe i koƒcowe

Art. 62. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw pracy w po-
rozumieniu z istniejàcymi ogólnopolskimi stowarzy-
szeniami zrzeszajàcymi psychologów i zwiàzkami za-
wodowymi psychologów powo∏a w terminie 3 miesi´-
cy od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy Komitet Organiza-
cyjny Izb Psychologów, zwany dalej „Komitetem”.

2. Zadaniem Komitetu, o którym mowa w ust. 1,
jest:

1) opracowanie regulaminów wyborów delegatów na
pierwszy Krajowy Zjazd Psychologów i wyboru
tymczasowych organów izb oraz projektu regula-
minu pierwszego Krajowego Zjazdu Psychologów,

2) zwo∏anie, zgodnie z przepisami ustawy, pierwszych
regionalnych zjazdów oraz Krajowego Zjazdu Psy-
chologów.

3. Do czasu wyboru krajowych organów samorzà-
du psychologów Komitet ma uprawnienia Krajowej
Rady Psychologów.

Art. 63. 1. Psychologów, którzy w dniu wejÊcia
w ˝ycie ustawy posiadali dyplom magistra psychologii
lub dyplom magistra filozofii chrzeÊcijaƒskiej ze spe-
cjalizacjà filozoficzno-psychologicznà uzyskany na Ka-
tolickim Uniwersytecie Lubelskim do 1 paêdziernika
1981 r. lub dyplom magistra filozofii chrzeÊcijaƒskiej
w zakresie psychologii uzyskany w Akademii Teologii
Katolickiej do koƒca 1992 r. oraz pracowali w zawodzie
co najmniej dwa lata, wpisuje si´ na list´ psychologów
Regionalnej Izby Psychologów, na której obszarze wy-
konujà zawód.

2. Osoby zatrudnione na stanowiskach psycholo-
gów, które nie spe∏niajà warunków okreÊlonych
w ust. 1, mogà w okresie 1 roku od wejÊcia w ˝ycie
ustawy wystàpiç do Krajowej Rady Psychologów
z wnioskiem o przyznanie prawa wykonywania zawo-
du, który zostanie rozpatrzony w terminie 3 miesi´cy
od dnia jego wp∏yni´cia.

Art. 64. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2002 r., z wyjàtkiem art. 62 ust. 1, który wchodzi w ˝y-
cie po up∏ywie 14 dni od dnia og∏oszenia.
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USTAWA

z dnia 8 czerwca 2001 r.

o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia.

Art. 1. Ustawa reguluje zasady przeznaczania grun-
tów rolnych do zalesienia.

Art. 2. Starosta, po zasi´gni´ciu opinii w∏aÊciwego
nadleÊniczego oraz w uzgodnieniu z wójtami (burmi-
strzami), Wojewódzkim Funduszem Ochrony Ârodowi-
ska i Gospodarki Wodnej oraz Agencjà Restrukturyza-
cji i Modernizacji Rolnictwa, ka˝dego roku w terminie
do 31 stycznia, okreÊla ogólnà powierzchni´ gruntów
rolnych — zwanà dalej „rocznym limitem zalesienia”,
które w danym roku mogà byç przeznaczone do zale-
sienia na obszarze powiatu.

Art. 3. 1. Grunt rolny b´dàcy cz´Êcià gospodarstwa
rolnego lub stanowiàcy jego ca∏oÊç mo˝e byç przezna-
czony do zalesienia, je˝eli spe∏nia co najmniej jeden
z ni˝ej wymienionych warunków:

1) jest gruntem klasy VI lub V, 

2) jest gruntem po∏o˝onym na stoku o Êrednim nachy-
leniu powy˝ej 15%, 

3) jest gruntem okresowo zalewanym, 

4) jest gruntem zdegradowanym w rozumieniu usta-
wy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rol-
nych i leÊnych (Dz. U. Nr 16, poz. 78, z 1997 r. Nr 60,
poz. 370, Nr 80, poz. 505 i Nr 160, poz. 1079,
z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 2000 r. Nr 12,
poz. 136 i Nr 120, poz. 1268).

2. ¸àczna powierzchnia gruntu przeznaczonego do
zalesienia nie mo˝e byç mniejsza ni˝ 0,4 ha i nie mo˝e
przekraczaç 30 ha, przy czym minimalna powierzchnia
wydzielenia musi wynosiç co najmniej 0,10 ha.

3. Do ∏àcznej powierzchni gruntów przeznaczonych
do zalesienia zalicza si´ tak˝e grunt nale˝àcy do najwy-
˝ej trzech gospodarstw rolnych, pod warunkiem istnie-
nia wspólnej granicy pomi´dzy co najmniej dwoma par-
celami stanowiàcymi grunt przeznaczony do zalesienia,
a nale˝àcymi do odr´bnych gospodarstw rolnych.

4. W∏aÊciciel gruntu mo˝e z∏o˝yç pisemny wniosek
do starosty, w∏aÊciwego ze wzgl´du na miejsce po∏o˝e-
nia gruntu, o wyra˝enie zgody na przeznaczenie grun-
tu rolnego do zalesienia.

5. W przypadku gruntów, o których mowa w ust. 3,
z wnioskiem, o którym mowa w ust. 4, wyst´pujà
wspólnie w∏aÊciciele gruntów.

6. Wniosek, o którym mowa w ust. 4, powinien za-
wieraç:
1) wykaz powierzchni gruntów, o których mowa

w ust. 1 pkt 1—4, z uwzgl´dnieniem klas bonitacyj-
nych,

2) wypisy z rejestru gruntów wraz z mapkami zawie-
rajàcymi numery dzia∏ek i ich po∏o˝enie,
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3) przewidywane terminy rozpocz´cia i zakoƒczenia
zalesiania.

7. Starosta rozpatruje wnioski wed∏ug kolejnoÊci
ich wp∏ywu i wydaje decyzje w terminie 60 dni od dnia
otrzymania wniosku. Starosta prowadzi rejestr wnio-
sków uwzgl´dniajàcy terminy ich wp∏ywu. O otrzyma-
nych wnioskach starosta informuje w∏aÊciwego ze
wzgl´du na miejsce po∏o˝enia gruntu wójta, burmi-
strza lub prezydenta miasta, wyst´pujàc z proÊbà o ak-
ceptacj´ przez rad´ gminy zmiany charakteru u˝ytko-
wania gruntu z rolnego na leÊny. Brak stanowiska rady
gminy w terminie 30 dni uznaje si´ za akceptacj´ rady
gminy dla wniosku.

8. Je˝eli zg∏oszone wnioski przekraczajà roczny li-
mit zalesienia, starosta powiadamia w∏aÊcicieli grun-
tów, których wnioski nie zosta∏y rozpatrzone, o termi-
nie ich rozpatrzenia oraz planowanym rozpocz´ciu za-
lesienia w kolejnych latach.

9. Decyzja starosty o przeznaczeniu gruntu rolnego
do zalesienia przekazywana jest do wiadomoÊci wójta,
burmistrza lub prezydenta miasta, w∏aÊciwemu ze
wzgl´du na po∏o˝enie gruntu nadleÊniczemu, a tak˝e
zarzàdowi wojewódzkiego funduszu ochrony Êrodowi-
ska i gospodarki wodnej.

Art. 4. 1. Zalesienie gruntu rolnego jest dokonywa-
ne na podstawie planu zalesienia, a uprawa leÊna jest
prowadzona przez w∏aÊciciela gruntu zgodnie z uprosz-
czonym planem urzàdzenia lasu lub decyzjà starosty
okreÊlajàcà zadania z zakresu gospodarki leÊnej. Prze-
pisy ustawy z dnia 28 wrzeÊnia 1991 r. o lasach (Dz. U.
z 2000 r. Nr 56, poz. 679, Nr 86, poz. 958 i Nr 120,
poz. 1268) stosuje si´ odpowiednio.

2. Uprawa leÊna mo˝e byç za∏o˝ona w odleg∏oÊci
1,5 metra od granicy sàsiedniej parceli gruntowej
w przypadku, gdy sàsiednie parcele stanowià grunt,
o którym mowa w art. 3 ust. 1, albo stanowià teren le-
Êny. W pozosta∏ych przypadkach uprawa leÊna mo˝e
byç za∏o˝ona w odleg∏oÊci 3 metrów od sàsiedniej par-
celi gruntowej.

3. Zalesienie jest prawid∏owe, je˝eli:

1) zosta∏o wykonane zgodnie z planem zalesienia,

2) spe∏nia warunki okreÊlone w ust. 1 i 2,

3) stopieƒ udatnoÊci uprawy jest nie mniejszy ni˝
70%.

Art. 5. 1. W∏aÊciwy ze wzgl´du na po∏o˝enie gruntu
nadleÊniczy w terminie 30 dni od dnia otrzymania de-
cyzji starosty sporzàdza plan zalesienia oraz dostarcza
w∏aÊcicielowi gruntu odpowiednià iloÊç sadzonek
drzew.

2. Koszty sadzonek oraz koszty sporzàdzenia planu
zalesienia pokrywa Wojewódzki Fundusz Ochrony Âro-
dowiska i Gospodarki Wodnej, rozliczajàc si´ z w∏aÊci-
wymi nadleÊnictwami w terminie do 30 czerwca ka˝de-
go roku.

Art. 6. 1. Starosta w terminie trzech miesi´cy od
dnia otrzymania zawiadomienia o zakoƒczeniu zalesia-

nia sprawdza wykonanie zalesienia i wydaje decyzj´
administracyjnà o stwierdzeniu prowadzenia przez
w∏aÊciciela gruntu uprawy leÊnej.

2. W przypadku stwierdzenia niespe∏nienia warun-
ków okreÊlonych w art. 4 ust. 3 starosta odmawia wy-
dania decyzji administracyjnej, o której mowa w ust. 1,
a na wniosek nadleÊniczego, w przypadku winy umyÊl-
nej w∏aÊciciela gruntu, obcià˝a go kosztami sporzàdze-
nia planu zalesienia oraz kosztami sadzonek.

3. Decyzje administracyjne, o których mowa
w ust. 1 i 2, wraz z uzasadnieniem starosta dor´cza w∏a-
Êcicielowi gruntu.

Art. 7. 1. W∏aÊciciel gruntu, który otrzyma∏ decyzj´
administracyjnà o prowadzeniu uprawy leÊnej, zwanà
dalej „decyzjà”, nabywa prawo do miesi´cznego ekwi-
walentu za wy∏àczenie gruntu z upraw rolnych i prowa-
dzenie uprawy leÊnej, zwanego dalej „ekwiwalentem”.

2. Ekwiwalent wyp∏acany jest w∏aÊcicielowi gruntu
miesi´cznie do dnia 10 ka˝dego miesiàca poczàwszy
od miesiàca nast´pujàcego po miesiàcu, w którym
w∏aÊciciel gruntu otrzyma∏ decyzj´, w wysokoÊci:

1) 150 z∏ za 1 ha gruntu — przy obszarze zalesienia od
0,4 ha do 10 ha,

2) 50 z∏ za ka˝dy zalesiony hektar powy˝ej 10 ha —
przy obszarze zalesienia do 20 ha,

3) 25 z∏ za ka˝dy zalesiony hektar powy˝ej 20 ha —
przy obszarze zalesienia do 30 ha.

3. Je˝eli decyzja administracyjna o prowadzeniu
uprawy leÊnej wynika z wniosku, o którym mowa
w art. 3 ust. 5, ekwiwalent, o którym mowa w ust. 2, wy-
p∏acany jest w∏aÊcicielom gruntów w wysokoÊci pro-
porcjonalnej do powierzchni gruntów obj´tych decy-
zjà, a nale˝àcych do poszczególnych w∏aÊcicieli.

4. Ekwiwalent podwy˝sza si´ o 50%, je˝eli równo-
czeÊnie z przeznaczeniem gruntu do zalesienia nast´-
puje likwidacja gospodarstwa rolnego, a w∏aÊciciel za-
lesionego gruntu nie jest ponadto w∏aÊcicielem gruntu
rolnego lub dzia∏ki siedliskowej wi´kszej ni˝ 0,8 ha.

5. Ekwiwalent podlega rocznej waloryzacji w wyso-
koÊci okreÊlonej wskaênikiem inflacji og∏aszanej przez
Prezesa G∏ównego Urz´du Statystycznego.

6. W∏aÊciciel gruntu otrzymuje ekwiwalent do cza-
su nabycia prawa do emerytury lub renty, nie d∏u˝ej
jednak ni˝ przez okres 20 lat.

7. Starosta, w drodze decyzji administracyjnej,
wstrzymuje wyp∏at´ ekwiwalentu, je˝eli stwierdzi, ˝e
uprawa leÊna jest prowadzona niezgodnie z planem za-
lesienia, a nast´pnie uproszczonym planem urzàdze-
nia lasu, o których mowa w art. 4. W uzasadnieniu de-
cyzji administracyjnej starosta wskazuje warunki przy-
wrócenia wyp∏aty ekwiwalentu.

8. W przypadku zniszczenia uprawy leÊnej w wyni-
ku celowego dzia∏ania w∏aÊciciela gruntu starosta po-
dejmuje decyzj´ administracyjnà o wstrzymaniu wy-
p∏aty ekwiwalentu oraz nakazuje zwrot pobranego
ekwiwalentu wraz z odsetkami ustawowymi.
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Art. 8. 1. Starosta lub w ramach zadania zleconego
w∏aÊciwy nadleÊniczy dokonuje oceny udatnoÊci
upraw:
1) pierwszej — po up∏ywie 2 lat od zalesienia gruntu

rolnego,
2) nast´pnych — co 3 lata.

2. Po uzyskaniu pierwszej pozytywnej oceny, o któ-
rej mowa w ust. 1 pkt 1, w∏aÊciciel gruntu mo˝e wystà-
piç z wnioskiem do w∏aÊciwego starosty o wyp∏acanie
50% podwy˝ki ekwiwalentu, o której mowa w art. 7
ust. 4, corocznie jednorazowo.

Art. 9. W∏aÊciwy ze wzgl´du na po∏o˝enie gruntu
starosta przekwalifikuje z urz´du zalesiony grunt rolny
na grunt leÊny po wydaniu pierwszej pozytywnej oce-
ny udatnoÊci upraw, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1.

Art. 10. 1. Ma∏˝onkowie — wspó∏w∏aÊciciele zale-
sianego gruntu otrzymujà ekwiwalent, o którym mowa
w art. 7, w dwóch równych cz´Êciach.

2. W przypadku nabycia prawa do emerytury lub
renty przez jednego z ma∏˝onków b´dàcych wspó∏w∏a-
Êcicielami gruntu zalesionego, emerytur´ lub rent´ ob-
licza si´ od wysokoÊci p∏acy minimalnej, a wspó∏ma∏-
˝onek uzyskuje nale˝ny ma∏˝onkom ekwiwalent
zmniejszony o 25%.

3. Je˝eli wspó∏w∏aÊciciele gruntu przeznaczonego
do zalesienia nie sà ma∏˝onkami, ekwiwalent uzyskuje
wy∏àcznie jeden ze wspó∏w∏aÊcicieli na podstawie upo-
wa˝nienia udzielonego przez pozosta∏ych wspó∏w∏a-
Êcicieli, z∏o˝onego w formie oÊwiadczenia.

4. Cofni´cie upowa˝nienia mo˝e byç dokonane je-
dynie w drodze post´powania sàdowego nieproceso-
wego, w przypadku kiedy osoba upowa˝niona nie wy-
wiàzuje si´ nale˝ycie z obowiàzku opieki nad gruntem
zalesionym.

5. Upowa˝nienie okreÊlone w ust. 3 mo˝e byç prze-
niesione na innego wspó∏w∏aÊciciela tylko w przypad-
ku, kiedy by∏ on wspó∏w∏aÊcicielem gruntu w chwili je-
go zalesienia oraz nie posiada innych êróde∏ dochodu.

Art. 11. 1. Uprawnienia do ekwiwalentu mo˝na na-
byç w drodze spadkobrania tylko w przypadku, kiedy
grunt okreÊlony w art. 3 nab´dzie w drodze spadku al-
bo dzia∏u spadku jedna osoba nieposiadajàca innych
dochodów. Korzystanie z nabytych w ten sposób
uprawnieƒ jest kontynuowane w ramach ustalonego
terminu 20 lat.

2. Ograniczenia trwania uprawnienia okreÊlonego
w ust. 1 nie stosuje si´, gdy spadkobiercà w∏aÊciciela
gruntu jest ma∏oletnie dziecko albo inwalida I lub II grupy.

3. Ma∏oletni spadkobierca otrzymuje uprawnienia
okreÊlone w art. 7 do czasu osiàgni´cia pe∏noletnoÊci
lub do czasu ukoƒczenia nauki, nie d∏u˝ej jednak ni˝ do
ukoƒczenia 24 roku ˝ycia.

Art. 12. 1. Wyp∏aty ekwiwalentu finansowane sà ze
Êrodków b´dàcych w dyspozycji Agencji Restruktury-
zacji i Modernizacji Rolnictwa.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów w porozu-
mieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw rolnictwa

i rozwoju wsi okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szcze-
gó∏owe zasady rozliczania Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa z w∏aÊciwymi starostami
w zakresie przekazywania Êrodków finansowych na
wyp∏aty ekwiwalentów, sposób i terminy p∏atnoÊci,
uwzgl´dniajàc roczne rozmiary zalesieƒ.

Art. 13. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska
w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw rol-
nictwa i rozwoju wsi, w terminie 3 miesi´cy od dnia
og∏oszenia ustawy, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
zasady wspó∏dzia∏ania Lasów Paƒstwowych ze staro-
stami w zakresie sporzàdzania planów zalesienia
i uproszczonych planów urzàdzenia lasu, szkoleƒ, nad-
zoru nad wykonywaniem prac zalesieniowych oraz do-
starczania sadzonek, bioràc pod uwag´ roczne rozmia-
ry zalesieƒ, jakoÊç gleb przeznaczonych do zalesienia,
dobór gatunków drzew i krzewów na poszczególnych
klasach gruntów.

Art. 14. W ustawie z dnia 31 stycznia 1980 r.
o ochronie i kszta∏towaniu Êrodowiska (Dz. U. z 1994 r.
Nr 49, poz. 196, z 1995 r. Nr 90, poz. 446, z 1996 r. Nr 106,
poz. 496 i Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 46, poz. 296,
Nr 96, poz. 592, Nr 121, poz. 770 i Nr 133, poz. 885,
z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 101, poz. 1178,
z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 62, poz. 718
i Nr 109, poz. 1157 oraz z 2001 r. Nr 38, poz. 452, Nr 45,
poz. 497 i Nr 63, poz. 634) w art. 88a w pkt 1 na koƒcu
dodaje si´ wyrazy „w tym pokrywanie kosztów planów
zalesienia oraz kosztów sadzonek przekazanych w celu
zalesienia gruntów rolnych, o których mowa w ustawie
z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rol-
nych do zalesienia (Dz. U. Nr 73, poz. 764),”.

Art. 15. W ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubez-
pieczeniu spo∏ecznym rolników (Dz. U. z 1998 r. Nr 7,
poz. 25, Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 756, z 1999 r.
Nr 60, poz. 636 oraz z 2000 r. Nr 45, poz. 531) wprowa-
dza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 6 w pkt 1 na koƒcu dodaje si´ wyrazy „a tak-

˝e osoby, które przeznaczy∏y grunty prowadzonego
przez siebie gospodarstwa rolnego do zalesienia,”;

2) w art. 7 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Przepis ust. 2 stosuje si´ odpowiednio tak˝e do

osoby, która b´dàc rolnikiem przeznaczy∏a
grunty prowadzonego gospodarstwa rolnego
do zalesienia na zasadach okreÊlonych w usta-
wie z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu
gruntów rolnych do zalesienia (Dz. U. Nr 73,
poz. 764) i dla której g∏ównym êród∏em utrzy-
mania jest ekwiwalent uzyskany z tego tytu∏u.”

Art. 16. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r.
Nr 14, poz. 176, Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 703, Nr 70,
poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122,
poz. 1324 oraz z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 8, poz. 64
i Nr 52, poz. 539) w art. 2 w ust. 1 w pkt 2 na koƒcu do-
daje si´ wyrazy „oraz ustawy o przeznaczeniu gruntów
rolnych do zalesienia”.

Art. 17. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2002 r.
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