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Pani
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Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marszałek,

Nawiązując do interpelacji posłanki Wandy Nowickiej w sprawie Lasu Turczyńskiego 

(K9INT353), uprzejmie informuję, iż odpowiedzi na pytania zawarte w interpelacji znajdują się poniżej.

1. Czy ważny interes Państwa zdaniem Panów Ministrów obejmuje ochronę przed odlesieniem 

i w przyszłości znaczącą wycinką lasów takich jak Las Turczyński?

Na wstępie należy podkreślić, iż każdy wniosek dotyczący wyrażenia zgody na zmianę 

przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne rozpatrywany jest indywidualnie. O tym, czy grunt, 

na którym lasy zaliczone są do lasów ochronnych może być przeznaczony na cele nieleśne decyduje 

m.in. spełnienie przesłanek wynikających z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie 

gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1161). Dokładniej mówiąc, czy występują ważne 

względy społeczne i brak jest innych gruntów. Przesłanki te muszą być spełnione jednocześnie.

Czasami zachodzą takie okoliczności, lub takie potrzeby, iż wycinka lasu jest jedynym 

rozwiązaniem na ulokowanie inwestycji. Jednakże podkreślam, iż jest to kwestia indywidualna i nie 

można tego typu spraw generalizować.

2. Czy podjęte zostaną środki, w tym nadzorcze, aby nie doszło do odlesienia Lasu 

Turczyńskiego, jak też przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

pozbawiającego ten Las obecnej funkcji?

Wniosek Burmistrza Choroszczy z dnia 24 października 2019 r., znak: G-III.6722.2.2018, 

o wyrażenie zgody na zmianę przeznaczenia około 29,4 ha gruntów leśnych stanowiących własność 

Skarbu Państwa na cele nieleśne jest w chwili obecnej procedowany.

Na bieżącym etapie postępowania nie można jednoznacznie określić jaka będzie decyzja Ministra 

w przedmiotowej sprawie.



3. Czy obejmą Panowie Ministrowie wskazaną sprawę szczególnym nadzorem swoim oraz 

podległych organów oraz właściwych służb?

Jak już wspomniano w odpowiedzi na pierwsze pytanie, każdy wniosek dotyczący wyrażenia 

zgody na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne rozpatrywany jest indywidualnie i ze 

szczególną uwagą na jej zasadność .

Z poważaniem

Z up. Ministra 
Małgorzata Golińska
Sekretarz Stanu
Ministerstwo Klimatu
/ – podpisany cyfrowo/

Do wiadomości:
Departament Spraw Parlamentarnych w KPRM
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