Zakończenie

ZAKOŃCZENIE
Przedstawiona problematyka prawnych uwarunkowań ochrony gruntów rolnych i leśnych wobec możliwości zagospodarowania terenu stanowi
połączenie dwóch płaszczyzn badawczych dotyczących z jednej strony
działań ochronnych podejmowanych w ramach ochrony gruntów rolnych
i leśnych, a z drugiej prawa zagospodarowania przestrzeni. Przedmiotowe
zagadnienia zawierają bardzo szeroki obszar badawczy, którego szczegółowa charakterystyka znacznie przekroczyłaby rozmiary niniejszej publikacji.
Zamiarem autorów nie było wyczerpujące omówienie zagadnień, odnoszących się do prawnych uwarunkowań ochrony gruntów rolnych i leśnych
wobec możliwości zagospodarowania terenu. Głównym celem było jedynie
zasygnalizowanie wybranych problemów i wskazanie konieczności dokonania rewizji obowiązujących rozwiązań prawnych w badanym obszarze.
W wyniku przeprowadzonej analizy przedmiotowych zagadnień sformułowano szereg wniosków i uwag, w ramach których można przedstawić
między innymi następujące konkluzje:
1. Obowiązujące przepisy prawne dotyczące ochrony gruntów rolnych
i leśnych częściej są związane nie z ochroną mającą na celu utrzymanie dziedzictwa naturalnego, jako wartości przyrodniczej istniejącej
dla dobra ludzkości, ale z ochroną dla podniesienia użyteczności tych
gruntów dla potrzeb leśnictwa i rolnictwa. Wydaje się zatem, że brakuje
w obowiązujących regulacjach prawnych głębszych powiązań aspektów
utrzymania gruntów rolnych i leśnych z zagadnieniami stricte przyrodniczymi.
2. Nieodtwarzalny charakter gruntów rolnych i długofalowy proces
odnowy gruntów leśnych, skłania ustawodawcę do wyznaczania
racjonalnych kierunków wykorzystywania i ochrony tych gruntów.
Obecnie wskazanym jest opracowanie nowych kryteriów finansowania gmin, które są odpowiedzialne za przygotowywanie dokumentacji
planistycznej, na podstawie której mogą być podejmowane później
inwestycje. Wartym rozważenia jest wprowadzenie rozwiązań dotyczących „chronionych gruntów rolnych”, dla których użytkowanie zgodne
z celami ochronnymi miałoby ustawową gwarancję pierwszeństwa
przed zabudową miejską i inwestycyjną. Docelowo pozwoliłoby to na
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ograniczenie zależności gminnych przychodów z podatków od innych
kryteriów. Współczesna ochrona gruntów rolnych powinna być ciągiem
powiązanych ze sobą działań ochronnych i planistycznych, w tym
urządzeniowo-rolnych. Podobnie działania w zakresie gospodarki
leśnej prowadzone na podstawie uproszczonego planu urządzenia lasu
powinny być kompatybilne z uregulowaniami miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego. W obecnym stanie prawnym niestety
nie jest to zapewnione, gdyż ustalenia wynikające z uproszczonych
planów urządzenia lasu dotyczące granic i powierzchni uwzględniane
są (bądź przynajmniej powinny być) jedynie w ewidencji gruntów
i budynków (art. 20 ust. 2 uol). Ustalenia dotyczące zadań z zakresu
gospodarki leśnej w kompleksach leśnych o powierzchni do 10 ha,
prowadzone na podstawie decyzji inwentaryzacyjnej starosty, nie mają
już w ogóle odniesienia w dokumentach planistycznych. Zważywszy
na istniejące uwarunkowania należałoby zastanowić się nad celowością
utrzymywania tej konstrukcji prawnej.
3. Obecne mechanizmy – przy wyrażaniu zgody na zmianę przeznaczenia
gruntów rolnych i leśnych – odnoszące się do jednostkowych decyzji
(nie licząc konieczności zasięgania niewiążących opinii) organów właściwych do spraw ochrony gruntów rolnych i leśnych, są wydawane
w ramach uznania administracyjnego. Duży popyt na grunty i wysoka
cena tych gruntów sprawiają, że decyzje te mogą nie być oparte na
podłożu aksjologicznym, ale na innych czynnikach, obejmujących
zwłaszcza uwarunkowania polityczne, czy nawet zwykły błąd urzędnika
podejmującego decyzję. Dlatego krytycznie należy ocenić obowiązujące
regulacje prawne w tym zakresie. Znacznie pewniejszym rozwiązaniem
jest związanie ustawowe co do zakresu podejmowanych działań.
4. Interes publiczny jest konstrukcją obecną w niemal każdym obszarze
prawa publicznego. Analiza przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych pozwala na stwierdzenie, że ochrona gruntów rolnych
i leśnych podyktowana jest przed wszystkim interesem publicznym,
a obowiązująca linia orzecznictwa sądów administracyjnych oraz Sądu
Najwyższego, zwłaszcza dotycząca rekultywacji, potwierdza istnienie publicznoprawnych przesłanek ochrony gruntów. Nie pozwala
to jednak na pozostawienie interesu indywidualnego poza zakresem
ochrony, przy czym o ile narzędzia ochrony interesu publicznego
należy lokować w obrębie prawa publicznego, o tyle interes indywidualny wymaga dodatkowo sięgania po instrumenty z obszaru prawa
cywilnego.
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5. Wymogi wprowadzone w art. 7 ust. 2a uogril zostały określone tak, aby
nie powodowały ingerencji w rolniczą przestrzeń produkcyjną, jednak
budzą one problemy interpretacyjne organów uzgadniających decyzje
o warunkach zabudowy w zakresie ochrony gruntów rolnych. Nie
mniej kształtujące się orzecznictwo sądowe wskazuje na wąski zakres
przypadków, do których odnosi wyłączenie z obowiązku uzyskiwania
zgody ministra właściwego do spraw rozwoju wsi na przeznaczenie
użytków rolnych klas I-III na cele nierolnicze, tj. do inwestycji budowlanych stanowiących uzupełnienie już istniejącej zabudowy jednostki
osadniczej i dla gruntów położonych w sąsiedztwie istniejących ciągów
komunikacyjnych o charakterze publicznym.
6. Brak zachęt dla gmin do uchwalania kompleksowych miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego stanowi największy problem
obszarów wiejskich. Planowanie przestrzenne w oparciu o decyzje
o warunkach zabudowy czy miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, obejmujące swoim zasięgiem jedną działkę, co często ma
miejsce w polskiej rzeczywistości, nie jest skutecznym narzędziem
kształtowania ładu przestrzennego na tym obszarze, ani nie pozwala
na zabezpieczenie stref żywicielskich w danym regionie. Są to narzędzia realizacji punktowej urbanizacji a nie systemowego kształtowania
przestrzeni. W polskim prawodawstwie muszą powstać mechanizmy
„dopingujące” lokalne władze do uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które pozwolą jednocześnie na rozwój
terenów gminych i zachowanie najcenniejszych dla regionu gruntów
rolnych (nie tylko klas I-III, ale także słabszych klas bonitacyjnych
położonych w zwartej rolniczej przestrzeni produkcyjnej). W celu
realizacji zasady zachowania ładu przestrzennego oraz racjonalnego
gospodarowania przestrzenią rolniczą tworzone powinny być miejscowe
plany zagospodarowania przestrzennego dla gminy lub przynajmniej
wsi. Inwestowanie w oparciu o miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego, obejmujące całe obszary gminy (czy to jeden plan czy
odrębne plany dla poszczególnych wsi) pozwoli na podniesienie efektywności gospodarowania posiadanymi przez gminę zasobami zarówno
gruntowymi (przeznaczając na cele nierolnicze grunty o słabszej przydatności do produkcji rolniczej), jak i finansowymi (będąc świadomym
posiadania rezerwy terenów gotowych pod inwestycję w całej gminie
oraz określając te rezerwy w sąsiedztwie terenów już wyposażonych
w infrastrukturę techniczną). Dopiero podjęcie przez gminę kompleksowych działań w dziedzinie planowania przestrzennego przyspieszy
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i uprości proces inwestycyjny na jej terenie, a nie uwolnienie z pod
szczególnej ochrony kolejnych gruntów rolnych.
7. Wyłączenie gruntów z produkcji jest jednym z głównych instrumentów
ochrony gruntów rolnych. Konieczność uzyskania decyzji zezwalającej
na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji oraz obowiązek ponoszenia związanych z tym wysokich kosztów jest bardzo często jedynym
czynnikiem, który realnie wpływa na decyzje odnośnie lokowania
inwestycji na gruntach charakteryzujących się najwyższą lub wysoką
przydatnością produkcyjną. Niemniej w obecnym stanie prawnym koniecznym jest uregulowanie kwestii kiedy mamy do czynienia z trwałym, a kiedy z czasowym wyłączeniem gruntów z produkcji, jasnego
sposobu postępowania w przypadku przemijającego zajęcia gruntów,
a także zapewnienie kompatybilności stosowania innych przepisów
dotyczących wyłączeń gruntów z produkcji rolnej.
8. Instrumenty finansowo-prawne ochrony gruntów rolnych pełnią istotne
funkcje w systemie prawnej ochrony gruntów rolnych. Jednakże mogą
być one prawidłowo realizowane wyłącznie w otoczeniu prawnym,
charakteryzującym się spójnością i kompletnością regulacji prawnych,
ograniczających stan niepewności prawnej wszystkich zainteresowanych podmiotów, wynikającej z rozbieżności interpretacyjnych. Warunku tego z całą pewnością nie spełnia obecny stan regulacji prawnej
odnoszącej się do należności i opłat z tytułu wyłączenia gruntów
z produkcji rolniczej.
9. Celowe jest doprecyzowanie relacji pomiędzy danymi zawartymi w ewidencji gruntów i budynków a ustawową definicją gruntów leśnych. Na
przykładzie gruntów zadrzewionych i zakrzewionych uwidacznia się
rozdzielność obu kategorii pojęciowych. Dotychczasowe rozwiązania
są nadmiernie skomplikowane, przez konstrukcję kolejnych odniesień
do pojęć zawartych w różnych ustawach. Niezbędne jest również
wprowadzenie mechanizmów zapewniających właściwą identyfikację
gruntów leśnych – czy to w oparciu o instrumenty planistyczne z zakresu
gospodarki leśnej, czy to dane ewidencyjne. Zarówno organy gminy,
przystępując do sporządzania planów miejscowych oraz uchwalając te
akty prawa miejscowego, jak i sami właściciele gruntów, powinni mieć
pewność, jaki jest status prawny gruntów na ich nieruchomości, a co
z tym związane – jakie są zasady zagospodarowania, w tym możliwości
inwestowania.
10. Współczesna ochrona gruntów rolnych powinna być ciągiem powiązanych ze sobą działań ochronnych i planistycznych, w tym urządzenio150
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wo-rolnych. Jednostki samorządu terytorialnego poprzez sporządzanie
dokumentów planistycznych, uwzględniających bilans terenu, nie
powinny dopuszczać do nadmiernego przekształcania gruntów rolnych
i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, kierując się ich ochroną, mającą
na celu zachowanie produktywności gruntów rolnych i leśnych.
11. Przepisy prawne dotyczące oceny oddziaływania na środowisko nie
są kompatybilne z regulacjami dotyczącymi sporządzania opracowań
planistycznych, nie określając jednoznacznie analizy tej problematyki
w dokumentach sporządzanych w celu ich oceny. System ocen oddziaływania na środowisko jest częścią całego procesu planowania i zagospodarowywania przestrzeni. Ważnym jest, aby wszystkie podmioty
biorące udział i mające wpływ na gospodarowanie przestrzenią, w tym
zarządzanie gruntami rolnymi i leśnymi, prowadziły swoje działania
w sposób rozsądny i kontrolowany, przy uwzględnieniu wspólnego
interesu publicznego, dążąc do zachowania w dotychczasowym użytkowaniu gruntów rolnych, zwłaszcza tych najcenniejszych, i gruntów
leśnych. Wartym rozważenia jest zatem znowelizowanie przepisów
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w zakresie zapewnienia
większej kompatybilności procedury oceny oddziaływania na środowisko ze skutkami realizacji programów/planów lub planowanych
przedsięwzięć, ochrony zasobów środowiska, w tym ochrony gruntów
rolnych i leśnych.
12. Zasoby naturalne podlegają reglamentacji oraz prawnej ochronie w ramach systemu prawa ochrony środowiska. Grunty rolne i leśne stanowią
zasób naturalny, chroniony zwłaszcza przepisami ustawy o ochronie
gruntów rolnych i leśnych, ze względu na zdolność produkcyjną tych
gruntów. Grunty rolne o najwyższej zdolności produkcyjnej oraz
wszystkie grunty leśne objęte zostały najdalej idącą ochroną, w zasadzie
w sposób wyłączający możliwość dochodzenia ochrony konstytucyjnie
chronionych praw przez jednostkę na drodze sądowej.
13. Przepisy ustawy o ochronie przyrody obejmują ochronę zasobów naturalnych każdego rodzaju o szczególnych i wyróżniających się walorach
przyrodniczych i krajobrazowych. Stanowią one szczególną regulację,
która poza realizacją celów ochronnych w niej określonych, wpływa
w sposób istotny na ochronę między innymi gruntów rolnych i leśnych. Regulacja ta zatem stanowi wyjątkowy przykład uzasadniający
ingerencję prawodawcy w konstytucyjnie chronione prawa jednostki,
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tym bardziej, że ustawodawca w tym przypadku umożliwił elastyczne
dostosowanie ograniczeń ingerujących w te prawa oraz umożliwił ich
ochronę na drodze sądowej. Mimo tego zarówno prawodawca, jak i sądy
administracyjne, zdają się nie dostrzegać tego faktu, ponieważ ustawa
o ochronie gruntów rolnych i leśnych, z jednej strony przewiduje pełniejszą i głębszą ingerencję w prawa chronione jednostki, w zasadzie
bez możliwości ich ochrony na drodze sądowej, z drugiej strony zdaje
się budzić mniej wątpliwości w orzecznictwie tych sądów.
14. Zachowanie gruntów rolnych i leśnych w dobrej kulturze jest ważnym
zagadnieniem dziedzictwa narodowego Japonii. Ochrona gruntów
rolnych i leśnych w Japonii stanowi jedno z kluczowych wyzwań dla
osiągnięcia zrównoważonego rozwoju, w tym utrzymania społeczeństwa
szanującego dobra przyrodnicze. Z japońskich regulacji prawnych wynika szereg istotnych działań, które nie zostały uregulowane w polskim
systemie prawnym. Należą do nich między innymi obowiązek partycypacji publicznej we wspieraniu wysiłków osób i organizacji zajmujących
się lub związanych z leśnictwem, a także obowiązek japońskich władz
państwowych do podejmowania niezbędnych działań dotyczących
rozwoju badań i rozwoju technologii w leśnictwie. Wzorem rozwiązań
skandynawskich regulacje prawne Japonii przewidują również wsparcie
finansowe dla osób nabywających las położony w trudnych warunkach
lokalizacyjnych. Warto również zwrócić uwagę na promocję wolontariatu w leśnictwie, co nie zostało uregulowane w sposób zadawalający
w polskim systemie prawnym. W szczególności, japońskie władze państwowe zostały zobowiązane do podejmowania działań wspierających
rozwój i ochronę lasów, w tym podejmowanie dobrowolnych czynności
związanych z sadzeniem drzew przez obywateli, podmioty gospodarcze
i podmioty prywatne. W tym zakresie warto spojrzeć na zaakcentowanie
pozaprodukcyjnych funkcji lasów w prawnych regulacjach japońskich.
Mianowicie władze państwowe zostały zobowiązane do promowania
działań w leśnictwie mających na celu zapewnienie zdrowia i rozwój
edukacji leśnej w celu zwiększenia publicznej świadomości ekologicznej
oraz przyczynienia się do zdrowego i komfortowego życia. Ważnym
aspektem niewyartykułowanym w przepisach polskiej ustawy o lasach
jest zobowiązanie władz państwowych do podejmowania działań promocyjnych odnośnie rozwoju działalności leśnej stowarzyszeń właścicieli
lasów prywatnych i innych organizacji prowadzących zadania zlecone
w gospodarce leśnej, w celu zapewnienia wydajniejszej produkcji leśnej
w leśnictwie lokalnym.
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Pozostaje mieć nadzieję, że przedstawione uwagi nie pozostaną niezauważone i znajdą odzwierciedlenie, jeżeli nie w zmianie istniejących
obecnie rozwiązań prawnych, to przynajmniej w dyskusji, co do kierunków podjęcia przyszłych zmian w prawie. Jednocześnie przedstawione
rozwiązania prawne obowiązujące w Japonii odnoszące się do ochrony
gruntów rolnych i leśnych, podobnie jak w przypadku regulacji wielu
krajów europejskich, zwracają uwagę na rolę zrównoważonego rozwoju
w zakresie rozwoju gospodarstw rolnych i leśnych. Jednocześnie choć regulacje te zostały wprowadzone stosunkowo dawno do systemu prawnego
Japonii, to obrazują pewne wciąż nowatorskie rozwiązania (m.in. zakres
wolontariatu w leśnictwie, szczególne finansowanie badań leśnych czy
pomoc państwa w rozwój stowarzyszeń i zrzeszeń leśnych). Warto więc
pamiętać o wskazanych regulacjach przy podejmowaniu prób nowelizacji
przepisów prawnych dotyczących sfery ochrony gruntów rolnych i leśnych
również w Polsce.
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