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Warszawa, dnia 		listopada 2008 r.



Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej


W n i o s e k 

Na podstawie art. 122 ust. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 2 kwietnia 1997 r. odmawiam podpisania ustawy z dnia 10 października 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. 

	Odmowę podpisania ustawy motywuję następującymi względami:
I. Celem uchwalonej w dniu 3 lutego 1995 r. ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych jest ustanowienie szczególnych zasad ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz rekultywacji i poprawiania wartości użytkowej gruntów. Ochrona produktywności ziemi wyraża się w szczególnej ochronie ilościowej oraz jakościowej realizowanej poprzez ustawowe ograniczenia w zakresie przeznaczania gruntów na cele nierolnicze i nieleśne oraz ochronie przed degradacją i dewastacją gruntów. Obecnie zasadą jest, iż przeznaczanie gruntów na cele nierolnicze dokonuje się w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego po uzyskaniu zgody wydanej w trybie decyzji administracyjnej. Z kolei wyłączenie użytków rolnych z produkcji rolniczej następuje po wydaniu decyzji zezwalającej na takie wyłączenie, uzyskiwanej każdorazowo przed decyzją o pozwoleniu na budowę. Uzyskanie decyzji o wyłączeniu gruntów rolnych z produkcji rolniczej związane jest w szczególności z koniecznością uiszczenia jednorazowej należności oraz opłaty rocznej, stanowiących przychód Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. 
Ustawa z dnia 10 października 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych wyłącza spod przepisów ustawy wszelkie użytki rolne położone w granicach administracyjnych miast, a pozostałe grunty stanowiące użytki rolne klas IV oraz użytki rolne klas V i VI, wytworzone z gleb pochodzenia organicznego i torfowiska, jeżeli ich obszar przekracza 1 ha, zwalnia z obowiązku uzyskania zgody marszałka województwa na ich przeznaczenie na cele nierolnicze i nieleśne w opracowywanych projektach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, sporządzanych w trybie określonym w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Ponadto w przypadku wejścia w życie ustawy z dnia 10 października 2008 r., dotychczasowe przepisy dotyczące wydawania decyzji o wyłączaniu gruntów z produkcji pozostaną niezmienne jedynie w stosunku do użytków rolnych położonych poza granicami miast, wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego i organicznego zaliczonych do klas I, II, III, IIIa, IIIb, a także gruntów, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2-10 ustawy, oraz gruntów leśnych, przeznaczonych na cele nierolnicze i nieleśne. Natomiast w odniesieniu do użytków rolnych klas IV, IVa, IVb, V i VI, wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego, położonych na terenach wiejskich, wniosek o wydanie decyzji o wyłączeniu z produkcji rolniczej stanie się dla organu wiążący, a decyzja będzie miała charakter deklaratoryjny. Ustawodawca zrezygnował ponadto z wymogu określenia w przedmiotowej decyzji obowiązków związanych z wyłączeniem, w szczególności obowiązku uiszczenia opłat rocznych oraz możliwości nałożenia na inwestora obowiązku zdjęcia oraz wykorzystania na cele poprawy wartości użytkowej gruntów próchniczej warstwy gleby.
Ustawa z dnia 10 października 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, w zamyśle projektodawców - poprzez uwolnienie ogromnych ilości gruntów rolnych spod ochrony określonej w ustawie nowelizowanej – służyć miała realizacji celu w postaci znacznego zwiększenia podaży gruntów, które bez przeprowadzania czasochłonnej procedury, miałyby zostać przeznaczone na potrzeby inwestycyjne. Idea ustawowego odrolnienia gruntów położonych w granicach administracyjnych miast, zawarta w pierwotnym przedłożeniu, pozostawała w szczególności w związku z zamiarem umożliwienia rozwoju budownictwa w miastach, w szczególności budownictwa mieszkaniowego, oraz infrastruktury miejskiej. Zgodnie z obowiązującym prawem, w przypadku gdy na danym terenie nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zmiana przeznaczenia gruntów na cele nierolnicze może się odbyć dopiero po jego uchwaleniu. Projektodawcy wskazywali, iż miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego zostały sporządzone dotychczas dla niewielkiego zakresu obszarów, a tym samym zagospodarowanie gruntów rolnych na cele inne niż rolnicze jest znacznie utrudnione. W zamyśle projektodawców ustawa miała więc spowodować uproszczenie procedur związanych z przygotowywaniem gruntów pod inwestycje na obszarach zurbanizowanych. 
O dezaprobacie uchwalonych w ustawie rozwiązań świadczy treść apeli kierowanych do Prezydenta RP z prośbą o odmowę podpisania ustawy. W petycjach wskazuje się na nieprawidłowości, zgłaszane także w trakcie prac parlamentarnych nad ustawą. 
Wspólny apel wyrażający solidarny sprzeciw wobec uchwalonych rozwiązań skierowały do Prezydenta RP Związek Gmin Wiejskich RP, Unia Miasteczek Polskich, Związek Miast Polskich i Unia Metropolii Polskich. Organizacje te w sposób negatywny odniosły się do kwestii ustalenia granicy administracyjnej miasta jako kryterium, na podstawie którego ziemia dotychczas rolna przestanie być objęta ustawową ochroną, argumentując, iż procesy urbanizacyjne przebiegały w ostatnich latach w kierunkach i na terenach, które nie dają się ująć w żadne granice administracyjne, nie pokrywają się również z granicami miast, a obszary zurbanizowane istnieją w podmiejskich gminach wiejskich, w gminach miejsko-wiejskich poza granicami samych miast, a także w niektórych gminach wiejskich, położonych z dala od miast. Z tego względu przewidziane w ustawie ułatwienia dotyczące zmiany użytkowania gruntów nie znajdują praktycznego uzasadnienia i powinny dotyczyć obszarów faktycznie zurbanizowanych bądź przeznaczonych do urbanizacji.
Rozwiązania zawarte w ustawie budzą moje zaniepokojenie również z powodu innych niekorzystnych zjawisk społecznych i gospodarczych, do których może doprowadzić jej realizacja. Istnieje uzasadniona obawa, iż w wyniku wprowadzenia możliwości dokonywania zagospodarowania terenu nieobjętego stosownym planem zagospodarowania przestrzennego, należy liczyć się z wystąpieniem nieładu architektonicznego oraz powstaniem niekontrolowanych inwestycji na obszarach, gdzie nie zapewniono odpowiedniej infrastruktury technicznej i drogowej, przy nieuwzględnieniu zasad ochrony środowiska. W mojej opinii warto ponownie rozważyć postulat, aby idea ułatwienia zmiany przeznaczenia terenów rolnych położonych na obszarach zurbanizowanych, realizowała się w drodze uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przygotowanego na poziomie gminy. Rozwiązanie takie w większym stopniu zagwarantuje gminom realizację polityki przestrzennej oraz umożliwi racjonalne połączenie ewentualnie odrolnionych terenów z pozostałym obszarem gminy. Wprowadzenie ustawy w życie w jej obecnym kształcie przyczyni się do zniweczenia prac wielu samorządów nad uchwaleniem planów zagospodarowania przestrzennego oraz spowoduje konflikty między inwestorami na terenach odrolnionych z mocy prawa, a samorządami, które nie planowały w najbliższych latach na tych obszarach tworzyć infrastruktury technicznej. 
O skorzystanie przeze mnie z prawa weta wnioskowało również Towarzystwo Urbanistów Polskich oraz Prezydium Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk. W ocenie Towarzystwa oraz członków Prezydium ustawa sprzeniewierza się zasadzie zrównoważonego rozwoju, a faworyzując interesy inwestorów oraz rolników działających w strefie miejskiej i podmiejskiej, jest sprzeczna z gospodarczym i społecznym interesem kraju. Postulowane przez projektodawców skutki regulacji, tj. spadek cen terenów budowlanych i zdynamizowanie rozwoju gospodarczego, wbrew twierdzeniu zawartemu w uzasadnieniu, nie nastąpią i zachodzi podejrzenie, iż zostały określone jednostronnie. Według ekspertów, wejście w życie ustawy w obecnym kształcie, przy nieskutecznym systemie planowania przestrzennego, może doprowadzić do dalszego rozproszenia i niekontrolowanego rozlewania się budownictwa, dewastacji cennych przyrodniczo fragmentów krajobrazu, nadmiaru nieuzbrojonych terenów budowlanych, niskiej efektywności wykorzystania infrastruktury kanalizacyjnej, wodnej i energetycznej, wzrostu ruchu samochodowego oraz obniżenia konkurencyjności gospodarki. Wskazuje się również, iż w Polsce istnieje wiele terenów uzbrojonych przez gminy, których zabudową deweloperzy nie są zainteresowani, przenosząc się na tereny tańsze, lecz nieuzbrojone. Zjawisko to powoduje, iż w wielu wypadkach gminy nie nadążają z budową infrastruktury komunalnej na takich terenach. Jeśli odrolnienie nie będzie pozostawało w związku z planami zagospodarowania przestrzennego, może dojść do sytuacji, w której gminy wręcz odejdą od ich uchwalania. Bariery dla rozwoju budownictwa nie tkwią w braku terenów, ale braku planów zagospodarowania i mechanizmów przejmowania przez gminy terenów pod infrastrukturę. 
	W trakcie prac legislacyjnych na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przedstawiciel Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwrócił uwagę na fakt, iż zasadne byłoby stworzenie całościowej regulacji obejmującej nie tylko zmiany upraszczające procedury związane z wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji rolniczej i przeznaczaniem ich na cele inwestycyjne, ale również zmiany przepisów niezbędnych dla prowadzenia całego procesu inwestycyjnego, czyli regulacji zawartych w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawie – Prawo budowlane. Wydaje się, iż kompleksowa reforma uwzględniająca powyższe postulaty byłaby bardziej korzystna zarówno dla inwestorów, jak i samorządów oraz pozostałych właścicieli gruntów. Na konieczność systemowego ujęcia zagadnień ładu przestrzennego oraz prac prowadzonych w tym zakresie w Ministerstwie Infrastruktury zwrócił moją uwagę Polski Klub Ekologiczny.
II. Ustawie zarzucam ponadto nieuwzględnienie w dostatecznym stopniu realizacji niezmiernie ważkich celów ochrony przyrody. W szczególności negatywnie oceniam dokonanie wyłączenia całości ustawy w stosunku do wszystkich gruntów rolnych położonych w miastach, w tym zwolnienie z mocy prawa właścicieli gruntów rolnych na obszarze administracyjnym miasta z obowiązku zapobiegania degradacji gleby, obowiązku rekultywacji gruntów rolnych oraz zapobiegania erozji i ruchom masowym ziemi. Wyłączenie przez ustawodawcę rozdziału IV i V ustawy nie znajduje uzasadnienia, w szczególności gdy ustawodawca nie wykluczył możliwości dalszego rolniczego użytkowania gruntów. Mając na uwadze dobro przyrody, należałoby rozważyć, czy aby zrealizować zakładany cel nowelizacji, ustawodawca nie powinien zastosować zabiegu wyłączenia gruntów rolnych położonych w granicach administracyjnych miast jedynie spod regulacji zawartych w rozdziale II i III ustawy, tj. przepisów mówiących o ograniczaniu przeznaczania gruntów na cele nierolnicze i nieleśne oraz o wyłączaniu gruntów z produkcji rolniczej lub leśnej, przy zachowaniu obowiązku zapobiegania degradacji i dewastacji gruntów oraz zapobiegania erozji i ruchom masowych ziemi. Pogląd ten, na pierwszym etapie prac legislacyjnych w Sejmie, podzieliła również Rada Ministrów, która w stanowisku z dnia 25 lipca 2008 r. zaakcentowała konieczność realizacji przez władzę publiczną założeń, które znajdują się w art. 2 ust. 2 ustawy o ochronie przyrody, a mianowicie: utrzymania procesów ekologicznych i stabilności ekosystemów, zachowania różnorodności biologicznej, zapewnienia ciągłości istnienia gatunków zwierząt, roślin i grzybów wraz z siedliskami oraz ochrony walorów krajobrazowych, zieleni w miastach i wsiach oraz zadrzewień. Zgodnie z art. 4 ustawy o ochronie przyrody, obowiązkiem organów administracji publicznej, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz osób fizycznych jest dbałość o przyrodę będącą dziedzictwem i bogactwem narodowym. Na mocy art. 74 Konstytucji RP, władze publiczne zostały zobowiązane do prowadzenia polityki zapewniającej bezpieczeństwo ekologiczne współczesnemu i przyszłemu pokoleniu oraz do ochrony środowiska. 
Ustawa z dnia 10 października 2008 r. - poprzez stosowanie wyłączeń - ingeruje w treść ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych w taki sposób, iż można wywnioskować, że ustawa nowelizowana praktycznie zmieniła swój sens i cel, którym jest ochrona gruntów rolnych polegająca na ograniczaniu przeznaczania ich na cele nierolnicze oraz zapobieganiu procesom degradacji i dewastacji gruntów.
Zdecydowany sprzeciw wobec zapisów ustawy z dnia 10 października 2008 r. wyraziły także organizacje ekologiczne. Instytut na rzecz Ekorozwoju w stanowisku z dnia 14 listopada 2008 r. podkreśla, iż wyłączenie gleb miejskich spod ochrony przewidzianej ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych otwiera możliwość ich dowolnej eksploatacji i degradacji, czego rażący przykład stanowić będzie umożliwienie zgodnego z prawem zdjęcia warstwy próchniczej z użytków rolnych na terenach miejskich w celach komercyjnych bez obowiązku rekultywacji gleby. 
Nie bez znaczenia pozostaje również fakt, iż wejście ustawy w życie spowoduje znaczny spadek wpływów do Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, z którego środki przeznaczane są na zapobieganie degradacji gruntów rolnych i ich rekultywację.
Nie podzielam poglądu wyrażającego się w stwierdzeniu, iż obecnie obowiązujące przepisy w zakresie ochrony środowiska ograniczają możliwości rozwoju. W rzeczywistości w Polsce istnieje bowiem duża podaż gruntów słabej jakości nadających się pod inwestycje. Natomiast wprowadzenie w życie ustawy traktującej również najlepsze gleby miejskie wyłącznie jako grunty budowlane, spowoduje pogorszenie stanu środowiska i degradację ekosystemów, a tym samym pogorszenie jakości życia ludzi w przestrzeni miejskiej poprzez zachwianie równowagi hydrologicznej, zdrowotnej czy też równowagi związanej z procesem adaptowania miast do zmieniających się warunków klimatycznych. Popieram stanowisko organizacji ekologicznych, iż potrzeby związane z rozwojem budownictwa nie usprawiedliwiają podejmowania działań, które w konsekwencji spowodują degradację najcenniejszych gleb wraz z bezpowrotną utratą ich funkcji biologicznej. W mieście istnieje konieczność zachowania enklaw pełniących funkcję przerw w zabudowie oraz tworzących ekosystemy absorbujące wody opadowe, co jest istotnym czynnikiem eliminującym ryzyko powodziowe. Wartość krajobrazowa i ekologiczna gleb w miastach, również tych o najniższej kategorii bonitacyjnej, jest dużo większa niż ich wartość budowlana, a proces bezplanowego odrolniania już w chwili obecnej przyczynia się do dewastacji podmiejskich przestrzeni otwartych i środowiska naturalnego. 
Z drugiej strony należy również wskazać, iż już w trakcie prac parlamentarnych podnoszono, że regulacje w zakresie zmian w przepisach dotyczących konieczności uzyskiwania decyzji o wyłączeniu gruntu z produkcji rolniczej oraz o ponoszeniu stosownych opłat z tego tytułu powinny być dokonywane w sposób, który nie może prowadzić do dyskryminacji części podmiotów objętych takimi regulacjami. Zmiany takie powinny uwzględniać w sposób zrównoważony zarówno interesy gmin miejskich, jak i gmin wiejskich, tak aby nie wprowadzać dysproporcji w stwarzaniu warunków rozwoju gospodarczego. 
Wprowadzone w trakcie prac legislacyjnych zmiany nie spowodowały, iż sytuacja prawna właścicieli gruntów położonych w granicach administracyjnych wsi w stosunku do właścicieli gruntów położonych w granicach miast stała się identyczna. W odniesieniu do konstytucyjnej zasady równości rozważać można, czy zwolnienie wszystkich gruntów rolnych, tzn. stanowiących użytki należące do klas I-VI na terenach miejskich, nie dyskryminuje gmin wiejskich, gdzie przedłożona nowelizacja ułatwi proces zmierzający do odrolnienia jedynie na gruntach stanowiących użytki rolne klas IV-VI. Zgodnie z art. 32 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, wszyscy są wobec prawa równi i mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Zasada równości nakłada na ustawodawcę obowiązek nadawania prawu takich treści, które czynią zadość nakazowi jednakowego traktowania podmiotów podobnych. Należy niewątpliwie zauważyć, iż właściciele gruntów klas I-III położonych w granicach wsi, wykonując uprawnienie do zmiany przeznaczenia gruntu oraz wyłączając grunt z produkcji, będą zmuszeni do stosowania żmudniejszych i droższych procedur, niż właściciele gruntów klas I-III położonych w granicach miast. Ustawa z dnia 10 października 2008 r. w sposób jednoznaczny uprzywilejowuje pozycję miejscowości o statusie miasta w zakresie tworzenia warunków rozwoju lokalnego. Wprowadza tańszą i prostszą procedurę pozyskiwania terenów inwestycyjnych w miastach, daje możliwość zwiększenia dochodów podatkowych i polepszenia sytuacji na rynku pracy jedynie wśród mieszkańców gmin miejskich. Uchwalone rozwiązania nie stwarzają takich możliwości w odniesieniu do mieszkańców gmin wiejskich, przez co pozostają sprzeczne z zasadą równoważnego i równomiernego rozwoju. Z momentem wejścia w życie ustawy, obowiązek uiszczenia opłaty za wyłączenie gruntów rolnych klas I-III z produkcji rolniczej pozostanie tylko na obszarach wiejskich, co spowoduje, iż mniejsze miejscowości, które do tej pory na własną rękę próbowały przyciągnąć inwestorów, nie będą w stanie zaoferować im warunków nawet w części zbliżonych do miast, a nawet małych miasteczek. Tak więc niezależnie od powyżej wskazanych zarzutów dotyczących radykalnej zmiany systemu ochrony gruntów rolnych i leśnych, ustawa nie uwzględnia w równym stopniu interesów wszystkich podmiotów objętych jej uregulowaniami. 
III. Zastrzeżenia prawne wzbudza również fakt uchwalenia ustawy zawierającej regulacje stanowiące zbyt daleko idące wykroczenie poza zakres regulacji pierwotnie zaproponowanej przez Komisję Nadzwyczajną „Przyjazne Państwo”. Tym samym ustawa stanowi wynik praktyki w sposób negatywny wpływającej na proces legislacyjny, oraz może pozostawać w sprzeczności z intencją autorów projektu. Sejm rozpatruje projekt ustawy w trzech czytaniach. Tym samym istnieje nakaz, aby podstawowe treści, które znajdą się ostatecznie w ustawie, przebyły pełną drogę procedury sejmowej. Nakazowi temu sprzeciwia się wnoszenie poprawek, w sposób pozwalający na wprowadzenie do projektu nowych, istotnych treści na ostatnich etapach procedury sejmowej. W literaturze podkreśla się, iż dotyczyć to może zwłaszcza  poprawek zgłoszonych dopiero w drugim czytaniu i nie będących przedtem przedmiotem rozważań w komisjach. Treść zgłoszonych podczas rozpatrywania projektu ustawy przez Sejm poprawek nie może iść tak daleko, aby uczynić przedmiotem kolejnych czytań projekt, którego zakres w takim stopniu różni się od złożonej inicjatywy ustawodawczej, iż w konsekwencji jest to w istocie projekt innej ustawy. Istota poprawek powinna sprowadzać się do usunięcia usterki lub błędu, korekty, doprowadzenia do poprawności, uzupełnienia bądź modyfikacji tekstu. Należy z całą mocą podkreślić, iż większość rozwiązań zawartych w przedłożonej ustawie nie była rozpatrywana w trakcie pierwszego czytania w komisji oraz drugiego czytania na forum Sejmu, a co za tym idzie, zmiany nie były również konsultowane z przedstawicielami strony społecznej. W efekcie uchwalona ustawa tak zasadniczo odbiega od przedłożenia, że nie tylko pozostaje bez związku z argumentacją wskazaną w uzasadnieniu projektu, lecz stanowi wręcz jej zaprzeczenie. Ze względu na doniosłe skutki ustawy, jej wprowadzenie nie powinno przebiegać w taki sposób oraz bez wyjaśnienia rzeczywistych konsekwencji regulacji. 
Warto w tym miejscu ponownie odwołać się do motywów, które przyświecały projektodawcy. Ustawa w pierwotnym przedłożeniu zmierzała do usprawnienia procesu inwestycyjnego w miastach oraz skierowania procesów urbanizacyjnych na grunty rolne należące do gorszych kategorii, tj. klas IV-VI. Powyższa idea poniekąd zasługuje na uwagę i rozważenie, jednakże nie sposób nie zauważyć, że ustawa w ostatecznie wypracowanym kształcie nie znajduje poparcia żadnej z zainteresowanych stron. Uchwalone rozwiązania nie spełniają w szczególności oczekiwań samorządów, gdyż poprzez automatyczne wyłączenie spod ustawowej ochrony znacznej ilości obszarów, poważnie ograniczają możliwość kształtowania przez gminę odpowiedzialnej polityki przestrzennej. Konsekwencją niezrozumienia reguł rządzących procesem urbanizacyjnym jest przybranie jako kryterium ustawowego odrolnienia granicy administracyjnej, co w danej sytuacji wydaje się pojęciem zupełnie nieadekwatnym do potrzeb rozwoju poszczególnych terenów. Ustawa niewątpliwie doprowadzi do spotęgowania różnic pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego i pozostaje w sprzeczności zarówno z interesami mniej rozwiniętych ekonomicznie gmin wiejskich, jak i gmin miejskich. Zaproponowane rozwiązania, wzbudzając powszechne niezadowolenie podmiotów reprezentujących zazwyczaj przeciwstawne interesy, niweczą jednocześnie podejmowany przez lata wysiłek dotyczący ochrony gruntów rolnych, stanowiących nie tylko walor produkcyjny i ekologiczny, lecz również element narodowego dziedzictwa.
Ponadto wprowadzanie w ustawie, której celem jest ochrona gruntów rolnych i leśnych, a więc również służącej ochronie przyrody i ochronie środowiska, tak radykalnych zmian, polegających na całkowitym wyłączeniu możliwości jej stosowania wobec znacznej części gruntów rolnych lub znacznego ograniczenia możliwości stosowania jej przepisów wobec ogromnej ich części, może budzić zasadnicze wątpliwości systemowe. Również wskazany powyżej zakres przyjętych uregulowań oraz tryb procedowania budzi zasadnicze wątpliwości co do ich zgodności z prawem. 
Nie negując potrzeby pewnego usprawnienia procedur inwestycyjnych, stoję na stanowisku, iż tak daleko idąca zmiana istotnych dla rozwoju gospodarczego kraju przepisów, powinna następować w drodze przemyślanych, a w konsekwencji bardziej trafnych rozwiązań legislacyjnych, w powiązaniu z uregulowaniami systemowymi oraz przy odpowiednim wyważeniu interesów wszystkich grup społecznych. Zlekceważenie przez ustawodawcę istniejących unormowań, przy braku poszukiwania rozwiązań alternatywnych, nie może w mojej ocenie stanowić usprawiedliwienia dla doraźnego tworzenia prawa nie uwzględniającego wartości, które powinny podlegać szczególnej ochronie. Ilość apeli kierowanych przez różne organizacje oraz rzadko spotykana jednolitość zaprezentowanego stanowiska nasuwa przypuszczenie, iż w trakcie procedury legislacyjnej organizacje te bądź nie miały możliwości wyrażenia opinii w kwestii regulowanej w ustawie, bądź ich zdanie zostało całkowicie pominięte. 
Mając na względzie argumentację przedstawioną powyżej oraz odbiór społeczny uchwalonych zmian, przekazuję Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej ustawę z dnia 10 października 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, wnosząc o jej ponowne rozpatrzenie. 
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