
Decyduje nadleśniczy  

  

1 maja 2016 roku weszły w życie przepisy ustanawiające nowe zasady nabywania 

niepaństwowych gruntów leśnych. Zgodnie z ustawą o zmianie ustawy o lasach, wprowadzono 

pewne istotne ograniczenia w zakresie obrotu „lasami prywatnymi”, jak potocznie nazywa się 

takie grunty.  

  

Nowelizacja ustawy o lasach niewątpliwie ma duże znaczenie dla wszystkich właścicieli 

prywatnych lasów. Obejmie swoim zakresem znaczącą liczbę podmiotów, bowiem gruntów 

leśnych o niepaństwowym statusie mamy w Polsce blisko 2 mln ha.  

 

Nowe zasady nabywania takich gruntów zainteresują również, a może przede wszystkim, 

potencjalnych nabywców. W tym kontekście warto bliżej przyjrzeć się regulacjom, 

wprowadzają one bowiem daleko idące zmiany w omawianej materii.  

  

Prawo pierwokupu ma Skarb Państwa  

 

Do chwili wejścia w życie nowych przepisów, ograniczenia dotyczące nabywania lasów 

dotyczyły wyłącznie cudzoziemców. Zgodnie z ustawą z 24 marca 1920 r.  o nabywaniu 

nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. 2014 poz. 1380), nabycie nieruchomości leśnych 

(a także rolnych) przez cudzoziemców wymagało uzyskania przez niech zezwolenia 

wydawanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych  i Administracji. Przepisy te przestały 

obowiązywać 30 kwietnia br.  

  

Nowelizacja ustawy wprowadziła mechanizmy umożliwiające nabywanie gruntów leśnych 

przez Skarb Państwa. Działające w jego imieniu Państwowe Gospodarstwo Leśne „Lasy 

Państwowe” posiadać będzie bowiem prawo pierwokupu oraz prawo wykupu takich 

nieruchomości. Te dwa instrumenty prawne, stanowiące podstawę nowych zasad obrotu 

gruntami leśnymi, umożliwić mają w praktyce realizację celu przyświecającego ustawie, 

tj. powiększenia areału lasów państwowych.   

   

W razie sprzedaży gruntu leśnego przez jego dotychczasowego właściciela Skarb Państwa, 

z mocy ustawy, skorzystać będzie mógł z prawa pierwokupu takiego gruntu. Zasady realizacji 

takiego prawa uregulowane są w Kodeksie cywilnym (art. 596-602 k.c.), ustawa 

doprecyzowuje jedynie ten tryb w niezbędnym zakresie.   

  

W praktyce podmiot zobowiązany (właściciel gruntu leśnego, np. osoba fizyczna) zawiera 

umowę sprzedaży takiej nieruchomości z osobą trzecią (np. spółką z o. o.). Umowa taka 

zawarta zostaje pod warunkiem, że podmiot uprawniony (Skarb Państwa), który zostaje 

zawiadomiony o zawarciu takiej umowy, nie skorzysta  z prawa pierwokupu, tj. nie złoży 

w określonym terminie oświadczenia, że sam nabywa taką nieruchomość. W przypadku 

niezłożenia oświadczenia przez uprawnionego, umowa zawarta pomiędzy zobowiązanym 

a osobą trzecią  dalej wiąże (w takim wypadku do przejścia własności nieruchomości na osobę 

trzecią niezbędna jest dodatkowa umowa przenosząca własność). Natomiast w razie złożenia 

oświadczenia przez uprawnionego, to on nabywa własność nieruchomości od zobowiązanego.  



Decyduje nadleśniczy  

 

Opisany w pewnym uproszczeniu mechanizm realizacji prawa pierwokupu wykonany ma być 

według poniższych zasad: po zawarciu warunkowej umowy sprzedaży gruntu leśnego 

pomiędzy jego właścicielem a osobą trzecią (wymagana forma aktu notarialnego), notariusz 

sporządzający umowę zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o niej nadleśniczego (jako 

reprezentanta Lasów Państwowych) właściwego ze względu na miejsce położenia gruntu. 

O ile nadleśniczy dojdzie do przekonania, iż zasadnym jest nabycie takiego gruntu przez Skarb 

Państwa, kieruje – za pośrednictwem właściwego dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów 

Państwowych – pisemny wniosek do dyrektora generalnego Lasów Państwowych o wyrażenie 

zgody na nabycie tego gruntu przez Skarb Państwa. Wniosek do dyrektora generalnego musi 

być wysłany nie później niż przed upływem 10 dni od dnia otrzymania zawiadomienia od 

notariusza. Po otrzymaniu wniosku, dyrektor generalny zobowiązany jest w terminie siedmiu 

dni wyrazić zgodę na nabycie gruntu albo też odmówić wyrażenia takiej zgody.   

  

W przypadku wyrażenia zgody Lasy Państwowe wykonują prawo pierwokupu przez złożenie 

oświadczenia w formie aktu notarialnego u notariusza, który sporządził umowę sprzedaży. 

Notariusz zobowiązany jest następnie doręczyć takie oświadczenie sprzedawcy gruntu 

leśnego. Cała procedura winna zakończyć się  w terminie jednego miesiąca od dnia 

zawiadomienia nadleśniczego przez notariusza o zawarciu umowy sprzedaży z osobą trzecią. 

W razie bezskutecznego upływu tego terminu, jak również w przypadku braku zgody dyrektora 

generalnego na nabycie, umowa sprzedaży gruntu leśnego  dalej wiąże pierwotne strony 

(sprzedawcę i osobę trzecią.).  

  

Nie można podarować  

 

Drugi instrument nabywania gruntów leśnych przez Skarb Państwa, tj. wykup nieruchomości, 

znajdzie zastosowanie w przypadku zawarcia pomiędzy właścicielem gruntu leśnego a osobą 

trzecią umowy przeniesienia własności gruntu innej niż umowa sprzedaży, przykładowo 

umowy darowizny lub zamiany. Dodatkowo mechanizm ten (wykup) będzie miał miejsce 

w przypadku dokonania przez właściciela jednostronnej czynności prawnej, np. zrzeczenia się 

udziału we własności gruntu leśnego. W takiej sytuacji, na analogicznych zasadach, przy 

udziale tych samym podmiotów jak przy prawie pierwokupu, Lasy Państwowe reprezentujące 

Skarb Państwa będą mogły złożyć oświadczenie o nabyciu takiego gruntu za zapłatą 

równowartości pieniężnej.    

  

Celem zapewnienia możliwości złożenia przez Skarb Państwa oświadczenia  o wykonaniu 

prawa pierwokupu lub wykupu ustawa przewiduje, że omówione czynności prawne (sprzedaż, 

darowizna itp.) dokonane niezgodnie z opisanymi zasadami, a w szczególności bez 

zawiadomienia nadleśniczego, są bezwzględnie nieważne.  

  

  



Zmiana wartości gruntu 

  

W przypadku skorzystania z prawa pierwokupu przez podmiot uprawniony, umowa sprzedaży 

dochodzi do skutku między pierwotnym właścicielem, a uprawnionym, który złożył w terminie 

stosowne oświadczenie. Zgodnie z regułą wyrażoną w Kc, umowa taka będzie miała tę samą 

treść co pierwotna umowa między sprzedawcą  a osobą trzecią. Zatem gdy Skarb Państwa 

zrealizuje prawo pierwokupu, nabywa grunt leśny na zasadach określonych w umowie 

pierwotnej, a w szczególności za cenę tam ustaloną.   

  

Od powyższego ustawa wprowadza istotny wyłom. Mianowicie, po zawiadomieniu 

nadleśniczego przez notariusza o zawarciu umowy sprzedaży gruntu leśnego nadleśniczy, 

przed wystąpieniem do dyrektora generalnego Lasów Państwowych  o wyrażenie zgody na 

nabycie tego gruntu, może zlecić określenie jego wartości przez rzeczoznawcę majątkowego. 

Następnie, w przypadku realizacji prawa pierwokupu, jeżeli nadleśniczy uzna, że cena 

określona w umowie sprzedaży rażąco odbiega od jej wartości rynkowej, w szczególności 

przekracza wartość określoną przez rzeczoznawcę majątkowego, może w terminie 14 dni od 

złożenia oświadczenia o nabyciu gruntu przez Skarb Państwa, wystąpić do sądu o ustalenie 

ceny tego gruntu. Sąd ustali cenę w oparciu o wartość nieruchomości określoną zgodnie  

z przepisami o gospodarce nieruchomościami.   

  

W przypadku, gdy do nabycia gruntu leśnego przez Skarb Państwa miałoby dojść  w wyniku 

wykonania prawa wykupu, Skarb Państwa składa oświadczenie o nabyciu gruntu za zapłatą 

równowartości pieniężnej. Jednakże, jeżeli równowartość pieniężna nie wynika z treści 

czynności prawnej (np. umowy darowizny), nadleśniczy ustala ją w oparciu o wartość 

nieruchomości określoną zgodnie z przepisami o gospodarce nieruchomościami. Z kolei, jeżeli 

sprzedawca nie zgadza się z ustaloną w ten sposób równowartością pieniężną, sam może, 

w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia  o wykonaniu prawa wykupu, wystąpić do sądu 

o jej ustalenie. W takim wypadu sąd ustala równowartość pieniężną w oparciu o wartość 

nieruchomości określoną zgodnie z przepisami o gospodarce nieruchomościami.  

  

W opinii krytyków ustawy, powyższe rozwiązania, dotyczące ustalenia wartości gruntów 

leśnych, ograniczać mogą ich wolnorynkowe ceny, a zatem prawo właściciela gruntu do 

czerpania maksymalnego zysku ze sprzedaży swojej własności. Nie da się bowiem ukryć, 

że nawet w przypadku, gdy cena gruntu ustalona w umowie sprzedaży zawartej z osobą 

trzecią jest wyższa niż rynkowa, to skoro strony tej transakcji godzą się na nią, wszelkie próby 

ingerencji w przyjętą przez strony wartość wpływają niewątpliwie na pogorszenie sytuacji 

ekonomicznej zbywcy.   

  

W uzasadnieniu projektu ustawy te zarzuty uznane zostały za niezasadne.  W szczególności 

wskazywano, że proponowane rozwiązanie zapobiegać ma sztucznemu zawyżaniu cen 

nieruchomości w celu wyeliminowania uprawnionych do pierwokupu. Podkreślano ponadto, 

iż przyjęta w ustawie koncepcja ustalenia wartości nieruchomości, w praktyce znajdzie 

zastosowanie wyłącznie w razie rażącej dysproporcji pomiędzy ceną umowną a rynkową. Jako 

że podmiotem, który dokona ewentualnej korekty ceny będzie sąd stosujący mechanizmy 

przewidziane przez ustawę o gospodarce nieruchomościami, trudno – w ocenie projektodawcy 



– mówić  o możliwych nadużyciach. Wspomniane ograniczenie nie naruszy ponadto istoty 

prawa własności.  

  

Rodzina ma pierwszeństwo  

 

Nowe zasady nabywania gruntów leśnych wyłączają możliwość skorzystania przez Skarb 

Państwa z prawa pierwokupu lub wykupu w przypadku, gdy nabywcą nieruchomości są osoby 

bliskie zbywcy: małżonek, krewni lub powinowaci zbywcy  w linii prostej bez ograniczenia 

stopnia, krewni i powinowaci zbywcy w linii bocznej do trzeciego stopnia, osoba związana ze 

zbywcą z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli oraz osoba pozostająca ze zbywcą 

faktycznie we wspólnym pożyciu.   

  

Dodatkowo, uprawnienie takie nie będzie przysługiwać w sytuacji, gdy nabywcą będzie 

jednostka samorządu terytorialnego. Nowe zasady nabywania gruntów nie znajdą także 

zastosowania w przypadku spadkobrania.   

  

Zgodnie z ustawą, informacja o wykonaniu przez Skarb Państwa prawa pierwokupu lub 

wykupu ogłaszana będzie przez dyrektora generalnego Lasów Państwowych  w Biuletynie 

Informacji Publicznej.  
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