
Współpraca Lasów Państwowych z 

energetyką sieciową 

Warszawa, 9 marca  2012 
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Państwowe Gospodarstwo Leśne 

Lasy Państwowe zarządza 

majątkiem Skarbu Państwa 

 

w oparciu o: 

 Ustawę o lasach 

 

 Ustawę o ochronie gruntów 

rolnych i leśnych  
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RAMOWA UMOWA O WSPÓŁPRACY  

ZAWARTA POMIĘDZY PGL LP a ENERGA-OPERATOR S.A. 

z 25.10.2010r 
Ustalenia stron: 

 Utrzymanie i eksploatacja linii 
elektro. powoduje ograniczenia w 
prowadzeniu gospodarki leśnej pod 
liniami i w drzewostanach 
sąsiednich. 

Lasy zezwolą „Operatorowi” na: 

 Wstęp na grunty leśne w celu 
usuwania awarii, naprawy i 
modernizację linii, wycinkę drzew 
lub krzewów w zakresie 
niezbędnym dla utrzymania linii 

Lasom przysługuje wynagrodzenie 
składające się z: 

• równowartości opodatkowania 

• Dodatkowego wynagrodzenia z 
tytułu ograniczeń w prowadzeniu 
gospodarki leśnej. 
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RAMOWA UMOWA O WSPÓŁPRACY  

ZAWARTA POMIĘDZY PGL LP a ENERGA-OPERATOR S.A. 

z 25.10.2010r 
Strony deklarują ustanowienie odpłatnej 

służebności przesyłu w ramach 
obowiązującego prawa. 

Tytułem rozliczenia roszczeń 
związanych z lokalizacją i 
utrzymaniem linii za okres od 
1.01.2006 do 31.12.2009r 
„Operator” wypłaci 
wynagrodzenie w wysokości 
zapłaconych podatków. 

Budowa nowych linii będzie realizowana 
zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, a po ich oddaniu do 
eksploatacji, stosuje się zapisy 
„Umowy Ramowej”. Lasy deklarują, 
że nie będą bez uzasadnionej 
przyczyny odmawiały wyrażenia 
zgody na wybudowanie nowych linii. 
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wg stanu z 2009r 
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POROZUMIENIE W SPRAWIE ZAWARCIA UMÓW SŁUŻEBNOŚCI 

PRZESYŁU z 05.12.2011r 

I. Służebność zostanie ustanowiona w 

formie aktów notarialnych, ze 

skutkiem na 1 stycznia 2012r. 

II. Z tytułu ustanowienia służebności 

„Lasom Państwowym” przysługuje 

wynagrodzenie w wysokości 

ponoszonych podatków i opłat. 

III. W przypadku budowy nowych linii 

obowiązują zasady: 

• Strony zawierają umowy cywilno-

prawne na okres budowy, 

• Po zakończeniu budowy i oddaniu 

do eksploatacji oraz po ustaniu 

obowiązku wnoszenia opłat za 

wyłączenie gr. z produkcji leśnej, 

• Zostanie ustanowiona służebność 

przesyłu. 
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CZY NIEZBĘDNE JEST STWORZENIE NOWEJ REGULACJI PRAWNEJ? 

I. Uproszczenie procedur. 

II. Tworzenie kolejnej specustawy 

( które też nie są doskonałe), 

III. Marginalizacja znaczenia 

planów zagospodarowania 

przestrzennego. 

IV. Obecne uregulowania prawne w 

zakresie inwestycyjnym w wielu 

przypadkach nie są 

respektowane lub 

wykorzystywane przez organy 

decyzyjne.  

V. Nowelizacja „doskwierających” 

ustaw. 
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Sławomir Cichoń 

 

Regionalna Dyrekcja  

Lasów Państwowych 

w Szczecinku 

 

Dziękuję za uwagę 


