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            Projekt 

USTAWA 
z dnia…………………..……….2007 r. 

o zmianie ustawy o kszta towaniu ustroju rolnego  
oraz o zmianie niektórych innych ustaw1)

Art. 1. W ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kszta towaniu ustroju rolnego 

(Dz. U. Nr 64, poz. 592) wprowadza si  nast puj ce zmiany: 

1) w art. 3: 

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. W przypadku braku uprawnionego do pierwokupu, o którym mowa w 

ust. 1, albo niewykonania przez niego tego prawa, prawo pierwokupu 

przys uguje z mocy ustawy Agencji dzia aj cej na rzecz Skarbu 

Pa stwa, je eli przedmiotem sprzeda y jest nieruchomo  rolna o 

powierzchni nie mniejszej ni  1 ha.”, 

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6.  Je eli przeniesienie w asno ci nieruchomo ci rolnej ma na celu 

uzyskanie prawa do renty strukturalnej, prawo pierwokupu przys uguje, 

gdy w wyniku wykonania tego prawa zostan  spe nione warunki 

przekazania gospodarstwa rolnego, o których mowa w przepisach 

dotycz cych rent strukturalnych wspó finansowanych ze rodków Unii 

Europejskiej.”; 

2) w art. 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

          „1. Je eli przeniesienie w asno ci nieruchomo ci rolnej o powierzchni nie 

mniejszej ni  1 ha nast puje w wyniku zawarcia umowy innej ni  umowa 

sprzeda y, Agencja dzia aj ca na rzecz Skarbu Pa stwa, mo e z o y

o wiadczenie o nabyciu tej nieruchomo ci za zap at  równowarto ci

pieni nej.”;

3) po art. 4 dodaje si  art. 4a w brzmieniu: 

„Art. 4a. Przepisy art. 3 i 4 stosuje si  odpowiednio przy przeniesieniu 

w asno ci gospodarstwa rolnego.”; 
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4) w art. 5 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

2) w którym czna powierzchnia u ytków rolnych nie jest wi ksza ni  100 

    ha.”; 

5) art. 6 otrzymuje brzmienie: 

    „1. Za rolnika indywidualnego uwa a si  osob  fizyczn , b d c  w a cicielem, 

samoistnym posiadaczem lub dzier awc  nieruchomo ci rolnych o cznej

powierzchni u ytków rolnych nieprzekraczaj cej 100 ha, prowadz c

osobi cie gospodarstwo rolne, posiadaj c  kwalifikacje rolnicze oraz 

zamieszka  w gminie na obszarze której po o ona jest jedna z nieruchomo ci

wchodz cych w sk ad tego gospodarstwa. 

2. Uwa a si , e osoba fizyczna osobi cie prowadzi gospodarstwo rolne, 

je eli:

      1) pracuje w tym gospodarstwie; 

         2) podejmuje wszelkie decyzje dotycz ce prowadzenia dzia alno ci

rolniczej w tym gospodarstwie. 

       3. Uwa a si , e osoba fizyczna posiada kwalifikacje rolnicze, je eli uzyska a:

      1) wykszta cenie rolnicze rednie lub wy sze;

        2) wykszta cenie rolnicze zasadnicze zawodowe lub tytu  kwalifikacyjny 

w zawodzie przydatnym do prowadzenia dzia alno ci rolniczej, oraz co 

najmniej przez okres 3 lat wykonywa a czynno ci zwi zane z prac  w 

gospodarstwie rolnym; 

  3) wykszta cenie rednie lub wy sze na kierunku innym ni  rolniczy i    

co najmniej przez okres 3 lat wykonywa a czynno ci zwi zane z prac

w gospodarstwie rolnym; 

  4) wykszta cenie wy sze na kierunku innym ni  rolniczy i uko czone

studia podyplomowe w zakresie zwi zanym z rolnictwem; 

 5) wykszta cenie podstawowe, gimnazjalne lub zasadnicze zawodowe 

inne ni  rolnicze, oraz co najmniej przez okres 5 lat wykonywa a

czynno ci zwi zane z prac  w gospodarstwie rolnym. 

 4. Przy ustalaniu powierzchni u ytków rolnych, o których mowa w ust. 1, 

stosuje si  odpowiednio przepisy art. 5 ust. 2 i 3.”; 

6) w art. 7: 

   a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Dowodem potwierdzaj cym posiadanie kwalifikacji rolniczych jest: 
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             1) wiadectwo albo dyplom uko czenia szko y z uzyskanym 

tytu em zawodowym albo dyplom uzyskania tytu u

zawodowego, wiadectwo uko czenia studiów podyplomowych, 

których zakres jest zwi zany z rolnictwem, lub dyplom 

potwierdzaj cy kwalifikacje zawodowe, lub tytu  kwalifikacyjny w 

zawodzie przydatnym do prowadzenia dzia alno ci rolniczej; 

                        2) o wiadczenie po wiadczone przez wójta (burmistrza, prezydenta 

miasta) o d ugo ci okresu wykonywania czynno ci zwi zanych 

z prac  w gospodarstwie rolnym lub wiadectwo pracy w 

gospodarstwie rolnym.”; 

b) po ust. 2 dodaje si  ust. 2a w brzmieniu: 

„2a. Minister w a ciwy do spraw rozwoju wsi okre li, w drodze 

rozporz dzenia, tytu y kwalifikacyjne w zawodzie przydatnym do 

prowadzenia dzia alno ci rolniczej oraz kierunki studiów 

podyplomowych, których zakres jest zwi zany z rolnictwem, maj c na 

wzgl dzie uzyskanie kwalifikacji rolniczych daj cych gwarancj

racjonalnego wykonywania dzia alno ci rolniczej.”. 

Art. 2. W ustawie z dnia 19 pa dziernika 1991 roku o gospodarowaniu 

nieruchomo ciami rolnymi Skarbu Pa stwa (Dz. U. z 2004 r. Nr 208, poz. 2128, z 

pó n. zm.2)) wprowadza si  nast puj ce zmiany: 

1) w art. 5: 

a) po ust. 5 dodaje si  ust. 5a w brzmieniu: 

  „5a. Przepis ust. 5 stosuje si  odpowiednio do akcji i udzia ów nabytych 

przez Agencj  za mienie Skarbu Pa stwa wchodz ce w sk ad Zasobu, w 

spó kach zarz dzaj cych specjalnymi strefami ekonomicznymi.”, 

     b) po ust. 6 dodaje si  ust. 6a brzmieniu: 

        „6a. Agencja wykonuje uprawnienia wynikaj ce z praw maj tkowych Skarbu 

Pa stwa w zakresie praw z akcji w spó kach rolniczych rynków hurtowych.”, 

     c) ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„7. Zbycie akcji lub udzia ów w spó kach, o których mowa w ust. 6 i 6a, 

wymaga zgody Rady Ministrów.”; 

  2) w art. 17b: 
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  a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

 „2. Polska Akademia Nauk oraz jednostki badawczo - rozwojowe 

wnosz  z tytu u u ytkowania wieczystego op aty roczne równe cenie 20 

kg yta z hektara przeliczeniowego w rozumieniu przepisów o podatku 

rolnym. Op aty te wnosi si  bez uprzedniego wezwania, na rachunek 

Agencji do dnia 15 lutego ka dego roku za poprzedni rok 

kalendarzowy.”;

   b) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. W razie sprzeda y prawa u ytkowania wieczystego ustanowionego 

w drodze ustawy, zbywca tego prawa jest obowi zany w terminie 14 dni 

od dnia jego zbycia ui ci  Agencji op at  w wysoko ci 50% ceny 

uzyskanej w wyniku sprzeda y tego prawa.”; 

    3) w art. 20: 

  a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Projekty rocznych planów finansowych, o których mowa w ust. 2, 

zatwierdza minister w a ciwy do spraw rozwoju wsi w porozumieniu z 

ministrem w a ciwym do spraw Skarbu Pa stwa i przekazuje ministrowi 

w a ciwemu do spraw finansów publicznych w trybie okre lonym w 

przepisach dotycz cych prac nad projektem ustawy bud etowej.”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. W projekcie rocznego planu finansowego, o którym mowa w ust. 2 pkt 

2, ustala si  limit wydatków przeznaczonych na funkcjonowanie Biura 

Prezesa Agencji i jej oddzia ów terenowych, w wysoko ci równej 

planowanym kosztom funkcjonowania, powi kszonym o dodatni  ró nic

planowanych wydatków maj tkowych i planowanej amortyzacji.”, 

c) po ust. 5b dodaje si  ust. 5c w brzmieniu: 

„5c. Kwota rodków pieni nych znajduj cych si  na rachunkach 

bankowych Agencji na koniec roku obrotowego, w wysoko ci

przekraczaj cej nadwy k  zobowi za  Agencji nad jej nale no ciami

wed ug stanu na dzie  bilansowy, podlega przekazaniu na rachunek 

bankowy Zasobu w terminie do 30 czerwca roku nast pnego. Kwota ta 

koryguje przychody Agencji oraz koszty Zasobu za rok obrotowy, za który 

zosta a ustalona."; 
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4) w art. 20b w ust. 1: 

a) w pkt 1 lit. f otrzymuje brzmienie: 

„f) inne przychody z dzia alno ci Agencji;”,

b) w pkt 2 lit. c otrzymuje brzmienie: 

„c) inne koszty dzia alno ci Agencji.”; 

    5) w art. 20c w ust. 1: 

        a) w pkt 1 lit. c otrzymuje brzmienie:

       „c) przychody z dzia alno ci, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 4,”, 

        b) w pkt 2 uchyla si  lit. d;

    6) w art. 21 uchyla si  ust. 2;

    7) art. 23 uchyla si ;

    8) w art. 24: 

       a) w ust. 5 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) osobom bezrobotnym bez prawa do zasi ku, które przez okres co najmniej 

5 lat by y pracownikami pa stwowych przedsi biorstw gospodarki rolnej - 

nieruchomo ci rolne o powierzchni do 2 hektarów - na cele zwi zane z 

zalesianiem, o którym mowa w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów 

wiejskich ze rodków pochodz cych z Sekcji Gwarancji Europejskiego 

Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej lub na podstawie przepisów o 

wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udzia em rodków Europejskiego 

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.”, 

       b) ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„7. Nieruchomo ci wchodz ce w sk ad Zasobu przeznaczone na drogi 

krajowe, staj  si  nieodp atnie, z mocy prawa, przedmiotem trwa ego zarz du

ustanowionego na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z 

dniem, w którym decyzja o ustaleniu lokalizacji drogi krajowej sta a si

ostateczna. Ustanowienie trwa ego zarz du stwierdza wojewoda w drodze 

decyzji. Decyzja wojewody stanowi podstaw  wpisu do ksi gi wieczystej, a 
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tak e podstaw  wykre lenia nieruchomo ci z ksi g rachunkowych, i 

przekazania ich przez Agencj  protoko em zdawczo-odbiorczym Generalnej 

Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.”; 

9) w art. 25 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

 „1. Administrowanie polega na gospodarowaniu wydzielon , zorganizowan

cz ci  mienia Zasobu (jednostka gospodarcza Zasobu), w imieniu Agencji, 

na podstawie umowy, za wynagrodzeniem przez czas oznaczony.”; 

  10) art. 27 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 27. Sprzeda  i nabywanie nieruchomo ci Zasobu, z zastrze eniem art. 

33, prowadzi Agencja.”;

  11) w art. 28 w ust. 2 dodaje si  pkt 5 w brzmieniu: 

„5) przeznaczenie nieruchomo ci w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego lub informacje dotycz ce nieruchomo ci, zawarte w studium 

uwarunkowa  i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.”; 

 12) w art. 28a:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Sprzeda  nieruchomo ci rolnej przez Agencj  mo e nast pi , je eli w   

wyniku tej sprzeda y czna powierzchnia u ytków rolnych b d cych

w asno ci  nabywcy nie przekroczy 300 ha.”;

         b) dodaje si  ust. 1a w brzmieniu: 

  „1b. Przepisu ust. 1 nie stosuje si  do sprzeda y gruntów pod stawami w  

rozumieniu przepisów o ewidencji gruntów i budynków, wykorzystywanych do 

prowadzenia dzia alno ci wytwórczej w zakresie produkcji rybnej, je eli

zgodnie ze schematem funkcjonalnym i technologicznym oraz planem 

urz dze  wodnych naniesionych na map  sytuacyjno-wysoko ciow  terenu, 

grunty te stanowi  lub mog  stanowi  zorganizowan  ca o  gospodarcz .”;

13) w art. 29: 

a) ust. 3b otrzymuje brzmienie:
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„3b. Agencja mo e zastrzec, e w przetargu mog  uczestniczy  wy cznie:

1) rolnicy indywidualni w rozumieniu przepisów o kszta towaniu ustroju  

rolnego, zamierzaj cy powi kszy  gospodarstwo rodzinne, je eli

nieruchomo  wystawiana do przetargu jest po o ona w gminie, w której 

rolnik indywidualny co najmniej od 3 lat ma miejsce zamieszkania lub w 

gminie s siedniej lub 

2) osoby, które nie uko czy y 40 roku ycia, posiadaj ce kwalifikacje 

rolnicze okre lone w przepisach o kszta towaniu ustroju rolnego, 

zamierzaj ce utworzy  gospodarstwo rodzinne w rozumieniu tych przepisów, 

lub

3) pracownicy zlikwidowanych pa stwowych przedsi biorstw gospodarki 

rolnej zamierzaj cy utworzy  gospodarstwo rodzinne, lub 

4) rolnicy, którzy po dniu 31 grudnia 1991 r. sprzedali Skarbowi Pa stwa

nieruchomo ci niezb dne na cele publiczne, lub 

5) cz onkowie rolniczych spó dzielni produkcyjnych postawionych w stan 

likwidacji lub upad o ci, lub 

6)  repatrianci w rozumieniu przepisów o repatriacji, przybyli do 

Rzeczypospolitej Polskiej nie wcze niej ni  6 lat przed dniem przetargu, lub 

7)  spó ki prawa handlowego, w których 100% akcji albo udzia ów nale y

do pracowników zlikwidowanych pa stwowych przedsi biorstw gospodarki 

rolnej.”;

b) po ust. 3 c dodaje si  ust. 3d - 3f w brzmieniu: 

„3d. W przetargach, o których mowa w ust. 3b, jeden podmiot nie mo e

naby  nieruchomo ci rolnych o cznej powierzchni u ytków rolnych 

przekraczaj cej w roku poprzednim dwukrotno redniej powierzchni 

indywidualnego gospodarstwa rolnego w danym województwie. W przypadku 

gdy nieruchomo  jest po o ona na terenie kilku województw, bierze si  pod 

uwag redni  powierzchni  gospodarstwa rolnego w tym województwie, na 

obszarze którego jest po o ona wi ksza cz  tej nieruchomo ci.

3e. czna powierzchnia u ytków rolnych, o którym mowa w ust. 3d, jest 

ustalana na podstawie komunikatu Prezesa G ównego Urz du 

Statystycznego o redniej powierzchni indywidualnego gospodarstwa rolnego 

w danym województwie, który jest og aszany w Dzienniku Urz dowym 

Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski" w terminie do dnia 31 marca po 

up ywie ka dego roku kalendarzowego. 
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3f. Dowodem potwierdzaj cym zamieszkanie jest dokument okre laj cy

zameldowanie na pobyt sta y w rozumieniu przepisów o ewidencji ludno ci i 

dowodach osobistych”, 

       c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Agencji przys uguje prawo odkupu nieruchomo ci na rzecz Skarbu 

Pa stwa w okresie 5 lat, licz c od dnia jej nabycia od Agencji, z wyj tkiem

nieruchomo ci po o onych w granicach specjalnych stref ekonomicznych oraz 

nieruchomo ci, które w dniu sprzeda y przez Agencj  by y przeznaczone w 

miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele inne ni  cele 

rolne; prawo odkupu powinno by  ujawnione w ksi dze wieczystej 

prowadzonej dla danej nieruchomo ci.”;

14) w art. 30: 

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

  „ 4. Cen  sprzeda y nieruchomo ci wpisanej do rejestru zabytków obni a si

nie wi cej ni  o 50%, o ile nabywca zobowi e si  do dokonania, w terminie 

okre lonym w umowie sprzeda y, nie d u szym ni  5 lat od dnia jej zawarcia, 

nak adów na nabywanej nieruchomo ci wpisanej do rejestru zabytków, co 

najmniej w wysoko ci uzyskanej obni ki ceny sprzeda y tej nieruchomo ci.”,

b) po ust. 4 dodaje si  ust. 4a i 4b w brzmieniu: 

  „4a. W przypadku gdy nabywca nieruchomo ci wpisanej do rejestru zabytków 

nie dokona  nak adów na nabywanej nieruchomo ci w wysoko ci uzyskanej 

obni ki w terminie okre lonym w ust. 4, jest on obowi zany w terminie 30 dni, 

po up ywie tego terminu, zap aci  na rzecz Agencji okre lon  w umowie kwot

obni ki ceny sprzeda y tej nieruchomo ci.

4b. W przypadku gdy nabywca nieruchomo ci nie zap aci  w terminie, o którym 

mowa w ust. 4b, na rzecz Agencji, okre lonej w umowie kwoty obni ki ceny 

sprzeda y nieruchomo ci wpisanej do rejestru zabytków, Agencji przys uguj

odsetki ustawowe, za okres pocz wszy od 31 dnia po up ywie terminu zap aty, 

do dnia zap aty.”;

15) art. 31 otrzymuje brzmienie: 

 „1. Cena nieruchomo ci podlega zap acie nie pó niej ni  w dniu zawarcia 

umowy sprzeda y.
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2. Agencja mo e roz o y  sp at  nale no ci na roczne lub pó roczne raty, 

nabywcy zamierzaj cemu utworzy  lub powi kszy  gospodarstwo rodzinne, 

na okres nie d u szy ni  15 lat, je eli przed zawarciem umowy sprzeda y

nieruchomo ci wp aci  on co najmniej 20 % jej ceny, jego sytuacja finansowa 

pozwala na sp at  nale no ci roz o onej na raty, oraz gdy przed o y

zabezpieczenie sp aty kwoty tej nale no ci. 

3. Je eli nabywca nieruchomo ci zb dzie pod jakimkolwiek tytu em prawnym 

t  nieruchomo  lub jej cz  przed zap aceniem ca ej nale no ci z tytu u

sprzeda y, Agencja mo e za da  zap aty ca ej niesp aconej nale no ci w 

wyznaczonym przez siebie terminie. 

4. Przy roz o eniu sp aty pozosta ej nale no ci na roczne lub pó roczne raty 

Agencja stosuje oprocentowanie, które nie mo e by  ni sze w stosunku 

rocznym ni  1,5 % i nie wy sze ni  dwukrotno  stopy referencyjnej, ustalanej 

okresowo przez Komisj  Europejsk  dla Rzeczypospolitej Polskiej, 

publikowanej w Dzienniku Urz dowym Unii Europejskiej.

    5. Minister w a ciwy do spraw rozwoju wsi, okre li, w drodze rozporz dzenia:

  1) warunki rozk adania na raty sp aty nale no ci przez nabywc ,

2) dokumenty, jakie nale y przed o y  w celu ustalenia sytuacji finansowej 

nabywcy pozwalaj cej na sp at  nale no ci roz o onej na raty, oraz na 

zabezpieczenie sp aty kwoty tej nale no ci, 

  3) wysoko  oprocentowania nale no ci, której sp ata zosta a roz o ona na  

raty

  - maj c na wzgl dzie nale yte zabezpieczenie sp aty nale no ci roz o onej na 

roczne lub pó roczne raty.’; 

16) w art. 35 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Jednostki, o których mowa w art. 34, je eli odr bne przepisy nie stanowi

inaczej, ponosz  z tytu u wykonywania trwa ego zarz du nieruchomo ci op aty 

roczne w zale no ci od sposobu ich wykorzystywania w wysoko ci okre lonej w 

art. 17b ust. 1.”; 

17) art. 37 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 37. Minister w a ciwy do spraw rozwoju wsi okre li, w drodze   

rozporz dzenia, tryb przekazywania nieruchomo ci w razie ustanowienia lub 

wyga ni cia zarz du oraz tryb ustalania i wnoszenia op at, w szczególno ci

wymagania dotycz ce wniosku o przekazanie mienia w zarz d, zakres decyzji i 
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umów o przekazaniu mienia w zarz d, a tak e zakres decyzji o wyga ni ciu

zarz du, maj c na wzgl dzie zabezpieczenie mo liwo ci sprawnego uiszczania 

op at.”;

18) w art. 39: 

a) w ust.2: 

- pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) dotychczasowy dzier awca, niezalegaj cy z p atno ciami na rzecz Agencji, 

z o y  Agencji o wiadczenie o zamiarze dalszego dzier awienia nieruchomo ci

na nowych warunkach uzgodnionych z Agencj , z tym e czynsz nie mo e by

ni szy ni  dotychczasowy;”, 

- uchyla si  pkt 5; 

b) uchyla si  ust. 3; 

c) w ust. 4 w pkt 2 skre la si  przecinek oraz uchyla si  pkt 3, 

      d) po ust. 4 dodaje si  ust. 4a w brzmieniu: 

„4a. W razie nie przedstawienia przez Agencj  na pi mie dotychczasowemu 

dzier awcy nieruchomo ci stanowiska odno nie warunków dalszego 

dzier awienia tej nieruchomo ci w terminie miesi ca od dnia z o enia 

o wiadczenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, domniemywa si , e Agencja 

wyrazi a zgod  na dalsze dzier awienie nieruchomo ci na dotychczasowych 

warunkach przez okres 3 lat.”; 

19) w art. 39a po ust. 2 dodaje si  ust. 2a w brzmieniu:

„2a. W przypadku umów dzier awy, w których powierzchnia dzier awionej 

nieruchomo ci nie przekracza 1 ha, czynsz dzier awny mo e by  p atny za rok 

kalendarzowy z do u w terminie okre lonym w umowie.”, 

20) w art. 45 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) oprocentowanie odroczonej lub roz o onej na raty nale no ci nie mo e by

ni sze w stosunku rocznym ni  1,5%.”;

21) po art. 46 dodaje si  art. 46a w brzmieniu: 

„Art. 46a. Do zbycia przez Agencj  nieruchomo ci, w sk ad której wchodz  domy i 

lokale mieszkalne, o których mowa w art. 46 ust. 1 zdanie drugie, nie stosuje si
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art. 42 i 43 oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o zasadach zbywania mieszka

b d cych w asno ci  przedsi biorstw pa stwowych, niektórych spó ek 

handlowych z udzia em Skarbu Pa stwa, pa stwowych osób prawnych oraz 

niektórych mieszka  b d cych w asno ci  Skarbu Pa stwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 

4, poz. 24, z po n. zm.3)). Z dniem zbycia stosunki najmu tych domów i lokali 

staj  si  stosunkami najmu na czas nieokre lony.”;

22) art. 48 uchyla si .

Art. 3.  W ustawie z dnia 29 grudnia 1993 r. o utworzeniu Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 264, z pó n. 

zm.4)) uchyla si  art. 10a. 

Art. 4. 1. Obj te przez Agencj  Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa akcje w 

spó kach akcyjnych realizuj cych przedsi wzi cia obj te, zaakceptowanym przez 

ministra w a ciwego do spraw rozwoju wsi, programem budowy rolniczych rynków 

hurtowych i gie d rolnych staj  si  w asno ci  Skarbu Pa stwa.

2. Akcje, o których mowa w ust. 1, podlegaj  przekazaniu ministrowi w a ciwemu do 

spraw Skarbu Pa stwa, w formie protoko u zdawczo-odbiorczego w terminie 30 dni 

od dnia wej cia w ycie ustawy. 

3. Protokó , o którym mowa w ust. 2, stanowi podstaw  dokonania zmian w 

Krajowym Rejestrze S dowym oraz w ksi gach rachunkowych Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

Art. 5. 1. Minister w a ciwy do spraw Skarbu Pa stwa przeka e Agencji 

Nieruchomo ci Rolnych akcje Skarbu Pa stwa w spó kach rolniczych rynków 

hurtowych w terminie 90 dni od dnia wej cia w ycie ustawy, protoko em zdawczo-

odbiorczym. 

2. Protokó , o którym mowa w ust. 1, stanowi podstaw  dokonania zmian w 

Krajowym Rejestrze S dowym oraz w ksi gach rachunkowych Agencji 

Nieruchomo ci Rolnych. 

Art. 6. 1. Wchodz ce w sk ad Zasobu: 
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1) lokale mieszkalne wraz z udzia em w nieruchomo ci wspólnej, po o one w 

budynkach mieszkalnych, w których co najmniej jedno z mieszka  zosta o sprzedane 

najemcy,

2) budynki gospodarcze i gara e przeznaczone do korzystania przez najemców 

niesprzedanych lokali, cznie z niezb dnymi gruntami, 

3) grunty zabudowane obiektami infrastruktury technicznej wraz z przyleg ymi

gruntami, wykorzystywanymi do wiadczenia us ug na rzecz gospodarki 

mieszkaniowej,

4) grunty przeznaczone w planie zagospodarowania przestrzennego na cele rolne, 

na których urz dzone s  w zwartym kompleksie ogródki przydomowe 

- staj  si  z mocy prawa z dniem 1 stycznia 2009 r. mieniem gmin, na terenie których 

s  po o one.

2. Nabycie mienia wymienionego w ust. 1, stwierdza wojewoda w drodze decyzji 

administracyjnej. Organem wy szego stopnia w sprawach dotycz cych nabycia 

mienia wymienionego w ust. 1 jest minister w a ciwy do spraw rozwoju wsi. 

3.  Z przekazania mienia wymienionego w ust. 1, Agencja Nieruchomo ci Rolnych i 

gmina, która naby a mienie, sporz dzaj  protokó  zdawczo-odbiorczy w terminie 30 

dni od dnia, kiedy decyzja sta a si  ostateczna. Protokó  zdawczo-odbiorczy zawiera 

spis z natury przejmowanych sk adników maj tku. Spisu z natury dokonuje si

wed ug zasad prowadzenia rachunkowo ci. 

4. Z dniem nabycia mienia wymienionego w ust. 1, na gmin  przechodz  prawa i 

obowi zki zwi zane z nabytym mieniem w stosunku do Skarbu Pa stwa i osób 

trzecich, w tym wierzytelno ci zwi zane z przekazywanymi nieruchomo ciami.

5. Agencja Nieruchomo ci Rolnych przekazuje w a ciwej gminie w terminie 30 dni od 

dnia sporz dzenia protoko u, o którym mowa w ust. 4, kaucje zabezpieczaj ce

pokrycie nale no ci z tytu u najmu lokalu, wp acone przez najemców.

6. Najemcy lokali mieszkalnych, o których mowa w ust. 1, zachowuj  prawo do 

dalszego zamieszkiwania na czas nieoznaczony, na zasadach okre lonych w 

ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym 

zasobie gmin i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266, z 

pó n. zm.5)).

7. Emeryci i renci ci b d cy najemcami lokali mieszkalnych, o których mowa w ust.1, 

którzy przed przej ciem tych mieszka  przez Agencj  Nieruchomo ci Rolnych do 

Zasobu W asno ci Rolnej Skarbu Pa stwa byli emerytami albo rencistami i nabyli 

prawo do bezp atnego mieszkania z tytu u pracy w pa stwowych gospodarstwach 
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rolnych, s  zwolnieni z czynszu najmu lokali mieszkalnych. Czynsz najmu za te 

osoby na rzecz gminy op aca Agencja Nieruchomo ci Rolnych.”. 

Art. 7. Do czynno ci prawych zwi zanych z realizacj  prawa pierwokupu 

nieruchomo ci rolnych, o którym mowa w art. 3, albo uprawnienia Agencji 

Nieruchomo ci Rolnych do nabycia nieruchomo ci rolnych, o którym mowa w art. 4 

ustawy wymienionej w art. 1 niniejszej ustawy, w stosunku do umów zawartych przed 

dniem wej cia w ycie niniejszej ustawy, stosuje si  przepisy dotychczasowe.

Art. 8. Do sprzeda y nieruchomo ci Zasobu W asno ci Rolnej Skarbu Pa stwa w 

trybie publicznego przetargu ustnego, o którym mowa w art. 29 ustawy wymienionej 

w art. 2 niniejszej ustawy, og oszonego przed dniem wej cia w ycie niniejszej 

ustawy, stosuje si  przepisy dotychczasowe. 

Art. 9. Nieruchomo ci Zasobu W asno ci Rolnej Skarbu Pa stwa, które przed 

dniem wej cia w ycie niniejszej ustawy, zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy wymienionej 

w art. 2, sta y si  przedmiotem trwa ego zarz du ustanowionego na rzecz Generalnej 

Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Agencja Nieruchomo ci Rolnych przeka e

Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad protoko em zdawczo – odbiorczym w 

terminie sze ciu miesi cy od dnia wej cia w ycie niniejszej ustawy. Protokó  stanowi 

podstaw  wykre lenia tych nieruchomo ci z ksi g rachunkowych prowadzonych dla 

Zasobu W asno ci Rolnej Skarbu Pa stwa.

Art. 10.  Komunikat o redniej powierzchni indywidualnego gospodarstwa rolnego 

w danym województwie za 2006 r., Prezes G ównego Urz du Statystycznego, na 

podstawie danych za ten rok, og osi w Dzienniku Urz dowym Rzeczypospolitej 

Polskiej „Monitor Polski”, w terminie 30 dni od dnia wej cia w ycie ustawy.

Art. 11. Agencja Nieruchomo ci Rolnych, w terminie miesi ca od dnia wej cia w 

ycie ustawy, z o y na pi mie propozycje nowych warunków dzier awy 

dotychczasowym dzier awcom nieruchomo ci, którzy przed dniem wej cia w ycie

ustawy z o yli najpó niej na 3 miesi ce przed zako czeniem dzier awy 

o wiadczenia, o których mowa w art. 39 ust. 2 pkt 1 ustawy wymienionej w art. 1, i 

nie otrzymali na pi mie adnych propozycji Agencji w tym zakresie, je eli w dniu 

wej cia w ycie ustawy: 

1) dzier awiona nieruchomo  by a nadal w ich posiadaniu; 
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2) w terminie op acali czynsz dzier awny.

Art. 12. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 37 

ustawy z dnia 19 pa dziernika 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomo ciami rolnymi 

Skarbu Pa stwa zachowuj  moc do dnia wej cia w ycie przepisów wykonawczych 

wydanych na podstawie art. 37 tej ustawy, w brzmieniu nadanym niniejsz  ustaw .

Art. 13. Ustawa wchodzi w ycie po up ywie 30 dni od dnia og oszenia.

1) Niniejsz  ustaw  zmienia si  ustaw  z dnia 19 pa dziernika 1991 r. o gospodarowaniu 

nieruchomo ciami rolnymi Skarbu Pa stwa oraz ustaw  z dnia 29 grudnia 1993 r. o utworzeniu 

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta y og oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 

2772, z 2005 r. Nr 132, poz. 1110, Nr 163, poz. 1362, Nr 167, poz.1398, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, 

poz. 1459, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 141, poz. 997, Nr 170, poz. 1217, Nr 195, poz. 1437 i Nr 

249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 35, poz. 218. 
3) Zmiany wymienionej ustawy zosta y og oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 102, poz. 118, z 2004 r. Nr 

141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1315 i Nr 184, poz. 1539.  
4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta y og oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 132, poz. 

1110, Nr 150, poz. 1259, Nr 163, poz. 1362 i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 92, poz. 638, Nr 144, 

poz. 1040, Nr 170, poz. 1217, Nr 187, poz. 1381, Nr 208, poz. 1541 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. 

Nr 35, poz. 217. 
5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta y og oszone w Dz. U. 2005 r. Nr 69, poz. 626 

oraz z 2006 r. Nr 86, poz. 602, Nr 167, poz. 1193 i Nr 249, poz. 1833. 
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      UZASADNIENIE 

I. Zmiany w ustawie o kszta towaniu ustroju rolnego (Art. 1) 
1. Dotychczasowe do wiadczenia w realizacji ustawy o kszta towaniu ustroju rolnego 

wskazuj , e realizacja jej celów nast puje g ównie w wyniku obrotu 

nieruchomo ciami obszarowo wi kszymi ni  1 ha.  Zmiany zaproponowane w pkt 1 w 

lit a i pkt 2 projektu ustawy maj  na celu ograniczenie uprawnie  Agencji 

Nieruchomo ci Rolnych (zwanej dalej „Agencj ”) do pierwokupu oraz uprawnienia do 

nabycia nieruchomo ci rolnych, o którym mowa w art. 4 ustawy o kszta towaniu

ustroju rolnego tylko w odniesieniu do nieruchomo ci rolnych o powierzchni powy ej 

1ha. Obecnie dzia aniu ustawy o kszta towaniu ustroju rolnego podlegaj  wszelkie 

nieruchomo ci bez wzgl du na powierzchni , z wy czeniem nieruchomo ci

przeznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego na cele 

nierolne. Powoduje to, e spo ród oko o 80 tys. umów przekazywanych rocznie do 

Agencji, w stosunku do których przys uguje jej prawo pierwokupu, a  80 % dotyczy 

nieruchomo ci o powierzchni poni ej 1 ha (obrót którymi nie wp ywa na popraw

struktury agrarnej). Znaczna ich cz  dotyczy zreszt  nieruchomo ci faktycznie 

nierolnych (np. budowlanych), które tylko ze wzgl du na wyga ni cie planów 

miejscowych traktowane s  w obrocie przez notariuszy formalnie jako rolne, 

podlegaj ce rygorom ustawy. Ograniczenie powierzchni nieruchomo ci co do których 

Agencji s u y prawo pierwokupu lub uprawnienie do nabycia nieruchomo ci rolnej, o 

którym mowa w art. 4 ustawy o kszta towaniu ustroju rolnego spowoduje mniejsze jej  

zaanga owanie w czynno ci typowo biurokratyczne i umo liwi przeprowadzanie 

bardziej szczegó owej analizy celowo ci korzystania ze swoich uprawnie  w 

stosunku do wi kszych nieruchomo ci mog cych mie  znaczenie dla poprawy 

struktury obszarowej. 

  W art. 3 ustawy o kszta towaniu ustroju rolnego zmiany wymaga równie  ust. 

6, który odnosi si  do ustawy z dnia 26 kwietnia 2001 r. o rentach strukturalnych w 

rolnictwie. Ostateczny termin sk adania wniosków o przyznanie renty strukturalnej na 

jej podstawie up yn  dnia 31 grudnia 2003 r. Obecnie zasady przyznawania rent 

strukturalnych zawarte s  w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze 

rodków pochodz cych z sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i 

Gwarancji Rolnej albo w przepisach dotycz cych wspierania rozwoju obszarów 

wiejskich z udzia em rodków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
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Obszarów Wiejskich. W zwi zku z tym, w projektowanym przepisie dokonano 

odes ania do aktualnych w tym zakresie przepisów Unii Europejskiej w zakresie rent 

strukturalnych wspó finansowanych ze rodków Unii Europejskiej.  

2. Zmiany zaproponowane w pkt 3 maj  na celu obj cie prawem pierwokupu i 

uprawnieniem, o którym mowa w art. 4 ustawy o kszta towaniu ustroju rolnego, tak e

gospodarstw rolnych. Zgodnie z obecnie obowi zuj cym stanem prawnym prawo 

pierwokupu i prawo, o którym mowa w art. 4 ustawy o kszta towaniu ustroju rolnego 

przys uguje tylko w przypadku przeniesienia w asno ci nieruchomo ci rolnej i nie 

obejmuje przypadków, gdy przedmiotem umowy jest przeniesienie w asno ci 

gospodarstwa rolnego, za które uwa a si  grunty rolne wraz z gruntami le nymi,

budynkami lub ich cz ciami, urz dzeniami i inwentarzem, je eli stanowi  lub mog

stanowi  zorganizowan  ca o  gospodarcz , oraz prawami zwi zanymi z 

prowadzeniem gospodarstwa rolnego. 

  Taki stan prawny nale y uzna  za niezadowalaj cy, gdy  realizacja celów 

ustawy mo e odbywa  si  tak e poprzez nabywanie gospodarstw rolnych. Sytuacje 

gdy przedmiotem umowy przeniesienia w asno ci jest gospodarstwo rolne 

stanowi ce zorganizowan  ca o  gospodarcz  s  wprawdzie rzadko ci , jednak e

umowy takie wyst puj . Aby zatem unikn  luki prawnej w tym zakresie nale y

wprowadzi  zaproponowan  regulacj .

3. Zmiany proponowane w pkt 4 maj  na celu okre lenie modelu gospodarstwa 

rodzinnego poprzez okre lenie jego maksymalnej powierzchni wynosz cej nie wi cej 

ni  100 ha. Struktura agrarna polskiego rolnictwa charakteryzuje si  znaczn  liczb

gospodarstw rolnych (blisko 1,8 mln o powierzchni powy ej 1 ha), znacznym 

rozdrobnieniem oraz niewielkim udzia em gospodarstw rednich i wi kszych

obszarowo (prawie 80 % gospodarstw ma powierzchni  mniejsz  ni  10 ha). Tylko 

1,1 % gospodarstw ma powierzchni  powy ej 50 ha. rednia powierzchnia 

gospodarstwa indywidualnego w Polsce o powierzchni powy ej 1 ha wynosi a w 

2006 r. - 8,6 ha, w tym u ytki rolne stanowi y 7,6 ha (Rocznik Statystyczny 

Rzeczypospolitej Polskiej 2006 ). 

 Bior c pod uwag  przedstawione uwarunkowania strukturalne, przyj ty przez 

ustaw  o kszta towaniu ustroju rolnego limit powierzchni preferowanego 

gospodarstwa rodzinnego (300 ha u ytków rolnych) nale y uzna  za zbyt wysoki. 
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Obecna struktura obszarowa wskazuje na konieczno  powi kszania w pierwszym 

rz dzie gospodarstw kilku i kilkunastohektarowych, co ma na celu m.in. zapewnienie 

wi kszej mo liwo ci utrzymania si  z pracy w rolnictwie w a cicielom i ich rodzinom. 

Zwi kszenie mo liwo ci wspierania przez pa stwo procesu powi kszania typowych 

gospodarstw rodzinnych wymaga zatem ograniczenia ustawowego limitu powierzchni 

gospodarstwa rodzinnego do 100 ha u ytków rolnych. Nabywanie ziemi do tej 

powierzchni przez rolników indywidualnych nast powa oby z regu y z wy czeniem

prawa pierwokupu przez Agencj . Ponadto takie gospodarstwa korzysta yby z 

preferencji w nabywaniu gruntów Zasobu. 

4. Zmiany proponowane w pkt 5 i 6 maj  na celu uszczegó owienie kryteriów uznania 

osoby fizycznej za rolnika indywidualnego, gdy  dotychczasowe kryteria ustawowe, 

których spe nienie pozwala uzna  osob  fizyczn  za rolnika indywidualnego, s  zbyt 

ogólne. Z powy szych wzgl dów proponuje si  wprowadzi  nowe kryteria uznania 

osoby fizycznej za rolnika indywidualnego, tj. zdefiniowanie na nowo kwalifikacji 

rolniczych, jakie powinna posiada  osoba fizyczna oraz doprecyzowanie poj cia

„osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego”. Najistotniejszymi przes ankami

wiadcz cymi o osobistym prowadzeniu gospodarstwa powinny by  nast puj ce 

uwarunkowania, które powinny wyst pi cznie: nabywca pracuje w swoim 

gospodarstwie rolnym oraz podejmuje wszelkie decyzje dotycz ce funkcjonowania 

gospodarstwa (np. zawiera umowy z dostawcami, odbiorcami, bankami, 

ubezpieczycielami). Nale y bowiem uzna , e gospodarstwo rodzinne to takie 

gospodarstwo, które opiera si  przede wszystkim na pracy rolnika, który je prowadzi. 

Proponuje si , aby rolnikiem indywidualnym by a nie tylko osoba fizyczna b d ca

w a cicielem lub dzier awc  gruntów rolnych, ale tak e samoistny posiadacz, który 

w ada nieruchomo ci  jak w a ciciel.

Zmiany proponowane w pkt 6 maj  ponadto na celu: 

1) okre lenie  dowodów potwierdzaj cych posiadanie kwalifikacji rolniczych, 

2) upowa nienie ministra w a ciwego do spraw rozwoju wsi do okre lenia, w drodze 

rozporz dzenia, tytu ów kwalifikacyjnych w zawodzie przydatnym do prowadzenia 

dzia alno ci rolniczej oraz kierunki studiów podyplomowych, których zakres jest 

zwi zany z rolnictwem. 
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II. Zmiany w ustawie o gospodarowaniu nieruchomo ciami rolnymi Skarbu 
Pa stwa (Art. 2) 

1. W zwi zku z przej ciem przez ministra w a ciwego do spraw gospodarki, zgodnie 

z ustaw  z 23 czerwca 2006 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach 

ekonomicznych, dotychczasowych kompetencji ministra w a ciwego do spraw 

Skarbu Pa stwa w odniesieniu do spó ek zarz dzaj cych specjalnymi strefami 

ekonomicznymi, zachodzi potrzeba stosownej zmiany przepisów art. 5 ustawy co do 

przekazywania udzia ów i akcji nowo nabywanych przez Agencj  za mienie Skarbu 

Pa stwa wchodz ce w sk ad Zasobu W asno ci Rolnej Skarbu Pa stwa (zwanego 

dalej „Zasobem”), wnoszone w formie aportu rzeczowego, do spó ek zarz dzaj cych

specjalnymi strefami ekonomicznymi. 

Ponadto w pkt 1 lit. b proponuje si  powierzenie Agencji wykonywania prawa 

w asno ci w stosunku do akcji spó ek rolniczych rynków hurtowych, które dotychczas 

s  w asno ci  Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Skarbu 

Pa stwa, co pozwoli na pe niejsze kreowanie przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

polityki rolnej wobec spó ek tworz cych rynki hurtowe. 

Spó ki rynków hurtowych powsta y w ramach resortowego oraz rz dowych

programów budowy i rozwoju rynków hurtowych I i II etapu, w których akcje 

obejmowa y rolnicze agencje rz dowe. G ównymi akcjonariuszami tych spó ek s

obecnie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ( rednio 34%) oraz Skarb 

Pa stwa ( rednio 39%). Przekazanie akcji pod jeden zarz d – Agencji spowoduje, e

wi kszo  akcji i tym samym g osów na Walnych Zgromadzeniach Akcjonariuszy 

b dzie nale e  do jednego akcjonariusza, co zapewni, e decyzje dotycz ce

funkcjonowania rynków b d  zapada  zgodnie z polityk  kreowan  przez Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Nale y podkre li , e rynki hurtowe s  wa nym elementem 

infrastruktury rynku rolnego, miejscem dokonywania obrotu artyku ami rolnymi i 

spo ywczymi. S  równie  wa nym miejscem, na którym dokonywane s  dzia ania

wspieraj ce rozwój polskiego rolnictwa, tj. przeprowadzane s  szkolenia dla 

producentów rolnych i operatorów, zbierana jest informacja cenowa; funkcjonowanie 

rynków wp ywa na wywo anie korzystnych zjawisk, tj. dostosowanie produkcji rolnej 

do wymogów klientów, podnoszenie jako ci towarów i opakowa . Intencj  Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest, aby rynki hurtowe w d ugiej perspektywie czasu 



5

stanowi y znacz ce miejsce zbytu dla towarów wyprodukowanych przez 

producentów rolnych, a zw aszcza zbytu wie ych owoców i warzyw.

2. W pkt 2 proponuje si wprowadzenie zmian w przepisie art. 17b ustawy, 

polegaj cych na aktualizacji ust. 2 poprzez wykre lenie wyrazów „szko y wy sze”, 

które na mocy przepisów ustawy o szkolnictwie wy szym sta y si  w a cicielem 

nieruchomo ci Skarbu Pa stwa znajduj cych si  w ich u ytkowaniu wieczystym.

Zmiana w ust. 5 polega na zmianie op aty uiszczanej Agencji przez zbywc  prawa 

u ytkowania wieczystego - do  wysoko ci 50 %, z obecnych 25 % ceny uzyskanej w 

razie sprzeda y prawa u ytkowania wieczystego ustanowionego na jego rzecz w 

drodze ustawy. Polsk  Akademi  Nauk a tak e jednostki badawczo-rozwojowe 

Pa stwo wyposa y o w mienie Skarbu Pa stwa powierzaj c im w zarz d, mi dzy

innymi, pa stwowe nieruchomo ci rolne celem realizacji ustawowych zada , a w 

szczególno ci prowadzenie bada  naukowych, prac do wiadczalnych itp. W 

pó niejszym okresie dokonano - w drodze ustawowej - przekszta cenia prawa 

zarz du nieruchomo ci rolnych w prawo u ytkowania wieczystego. 

 Nieruchomo ci rolne znajduj ce si  w u ytkowaniu wieczystym w/w jednostek na 

podstawie przepisów art. 1 i 2 ustawy z dnia 19 pa dziernika 1991r. o 

gospodarowaniu nieruchomo ciami rolnymi Skarbu Pa stwa zosta y przez 

w a ciwych terytorialnie wojewodów przekazane do Zasobu W asno ci Rolnej Skarbu 

Pa stwa, a gospodarowanie takimi nieruchomo ciami powierzono Agencji W asno ci 

Rolnej Skarbu Pa stwa (obecnie Agencja Nieruchomo ci Rolnych) na zasadach i 

warunkach okre lonych w ustawie (art. 12 ust. 3). Przychody ze sprzeda y stanowi

przychody z gospodarowania mieniem Zasobu. Zbywca prawa u ytkowania

wieczystego ustanowionego na jego rzecz w drodze ustawy powinien zatem ui ci

Agencji wy sz  op at  w wyniku sprzeda y tego prawa. 

 3. Nowelizacja ustawy o finansach publicznych z dnia 8 grudnia 2006 r. okre li a, e

plany finansowe Agencji i Zasobu zamieszczane s  w formie za cznika do ustawy 

bud etowej, co powoduje, i  b d  one uchwalane cznie z projektem ustawy 

bud etowej. Ustawa ta odpowiednio zmieni a brzmienie art. 20 ust. 3 ustawy 

o gospodarowaniu nieruchomo ciami rolnymi Skarbu Pa stwa.

Znowelizowana 26 stycznia 2007 r. (a wi c pó niejsza) ustawa 

o gospodarowaniu nieruchomo ciami rolnymi Skarbu Pa stwa przywróci a
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poprzednie brzmienie art. 20 ust. 3, zmieniaj c jedynie podmiot zatwierdzaj cy

roczne plany finansowe Zasobu i Agencji. 

Znowelizowane przepisy ustawy o gospodarowaniu nieruchomo ciami rolnymi 

Skarbu Pa stwa nie uwzgl dniaj  wi c nowych przepisów ustawy o finansach 

publicznych i nie wprowadzaj  dla okre lenia opracowanego przez Agencj

dokumentu planistycznego nowego sformu owania „projekt planu”, pos uguj c si

nadal terminem „plan finansowy”. Zaproponowane brzmienie art. 20 ust. 3 

uwzgl dnia jednocze nie zmiany wprowadzone zmienion  8 grudnia 2006 r. ustaw

o finansach publicznych i zmian  podmiotu zatwierdzaj cego plany finansowe 

Agencji  i Zasobu zgodnie z nowelizacj  ustawy o gospodarowaniu 

nieruchomo ciami rolnymi Skarbu Pa stwa z dnia 26 stycznia 2007 roku. 

Zgodnie z art. 20 ust. 5 ustawy, w rocznym planie finansowym Zasobu ustala 

si  limit wydatków przeznaczonych na funkcjonowanie Biura Prezesa Agencji i jej 

oddzia ów terenowych. Agencja pobrane z Zasobu kwoty przeznacza na koszty 

funkcjonowania i wydatki maj tkowe uj te w planie finansowym Agencji. W latach 

2004-2006 Agencja nie przekroczy a powy szych limitów. Dzi ki za  ni szym ni

za o one w planie kosztom funkcjonowania w latach 2004 - 2005 Agencja osi ga a

dodatnie wyniki finansowe, które przez Ministra Skarbu Pa stwa przeznaczone 

zosta y na fundusz rezerwowy Agencji. Spowodowa o to wzrost stanu rodków 

na rachunkach Agencji.  

W aktualnym stanie prawnym nie ma mo liwo ci przekazania rodków

finansowych z rachunków Agencji na rachunki Zasobu. Proponuje si  wi c zmian

ustawy o gospodarowaniu nieruchomo ciami rolnymi Skarbu Pa stwa, która zapewni 

rozwi zanie systemowe zapobiegaj ce kumulowaniu si rodków na rachunkach 

Agencji.

Zgodnie z propozycj  zmian w art. 20 ustawy wszystkie niewykorzystane na 

koszty funkcjonowania i wydatki maj tkowe rodki zgromadzone na rachunkach 

Agencji na koniec roku przekazywane b d  do Zasobu. Na rachunkach Agencji 

pozostawione zostan  jedynie kwoty odpowiadaj ce zobowi zaniom, które 

przewy sz  poziom nale no ci. 

 W przypadku wprowadzenia proponowanego rozwi zania limit wydatków 

Zasobu na funkcjonowanie Agencji musi uwzgl dnia  nie tylko planowane koszty, ale 

równie  planowane wydatki maj tkowe, których wielko  przekracza planowan
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amortyzacj . W przypadku przekazania do Zasobu wszystkich rodków znajduj cych 

si  na rachunku bankowym Agencja nie b dzie mia a innych róde  finansowania 

tych wydatków np. wyniku finansowego z lat poprzednich. 

Zaproponowana korekta przychodów Agencji oraz kosztów  Zasobu za  rok 

obrotowy za który zosta a ustalona kwota rodków pieni nych znajduj cych si  na 

rachunkach bankowych Agencji podlegaj cych przekazaniu do Zasobu, umo liwi

uwzgl dnienie przekazania rodków w sprawozdaniach finansowych Agencji 

i Zasobu. 

4. Zmiany w pkt 4 maj  charakter porz dkowy. W zakresie gospodarki finansowej 

Agencji mog  wyst powa  wy cznie inne koszty i przychody zwi zane z 

dzia alno ci  tej Agencji. Dodatkowe stwierdzenie, e s  to koszty i przychody 

niezwi zane z gospodarowaniem mieniem Zasobu jest zb dne. Koszty i przychody 

zwi zane z gospodarowaniem mieniem Zasobu s  wyspecyfikowane w art. 20c. 

 5. Zmiana w pkt 5 polegaj ca na uchyleniu w art. 20c pkt 2 lit. d jest wynikiem tego, 

e Agencja nie wydziela kosztów bie cych zwi zanych z ustaw  o kszta towaniu

ustroju rolnego, natomiast w planie finansowym wykazuje wydatki maj tkowe

zwi zane z nabyciem nieruchomo ci na podstawie przepisów o kszta towaniu ustroju 

rolnego i ubezpieczeniu spo ecznym rolników. 

6. W zwi zku z uchyleniem przepisów art. 14 ustawy z  dnia 12 maja 2000 r. o 

zasadach wspierania rozwoju regionalnego ( Dz.U. Nr 48, poz. 550 z po n. zm ), na 

podstawie których Agencja przedstawia a ministrowi w a ciwemu do spraw rozwoju 

regionalnego, do uzgodnienia projekt planu finansowego, nie ma ju  obowi zku

przedk adania takiego projektu, nale y wi c uchyli  w art. 21 ust. 2 ustawy 

nak adaj cy na Agencje taki obowi zek.

7. W pkt 7 projektu proponuje si  uchyli  art. 23 ustawy z uwagi na fakt, e Agencja 

ze wzgl du na konsekwencje wynikaj ce z niedotrzymywania zobowi za

kredytobiorców nie powinna  udziela  por cze  i gwarancji obci aj cych mienie 

Skarbu Pa stwa.
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 8. Na podstawie dotychczasowego brzmienia art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy o 

gospodarowaniu nieruchomo ciami rolnymi Skarbu Pa stwa, Agencja mo e, w 

drodze umowy, nieodp atnie przekaza  nieruchomo ci Zasobu o powierzchni do 2 ha 

na w asno  osobom bezrobotnym bez prawa do zasi ku, które przez okres co 

najmniej 5 lat by y pracownikami pa stwowych przedsi biorstw gospodarki rolnej na 

cele zwi zane z zalesianiem, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o 

wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze rodków pochodz cych z Sekcji 

Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej( Dz. U. Nr 229, 

poz.2273 z pó . zm.). Realizacja tego przepisu by a wspierana ze rodków 

pomocowych pochodz cych z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i 

Gwarancji Rolnej przydzielonych na lata 2004 – 2006. Po up ywie tego okresu 

zosta a uchwalona ustawa z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów 

wiejskich z udzia em rodków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427). Ustawa ta nie uchyla dotychczasowej 

ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze 

rodków pochodz cych z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i 

Gwarancji Rolnej, która nadal obowi zuje w stosunku do beneficjantów 

korzystaj cych z instrumentów pomocowych w niej okre lonych do czasu 

zako czenia wyp aty pomocy finansowej przyznanej przez agencj  p atnicz  na 

podstawie ustawy z dnia z dnia 28 listopada 2003r. i przepisów wykonawczych do 

tej e ustawy - w tym tak e przepisów dotycz cych zalesie , którzy byli wspierani ze 

rodków pomocowych pochodz cych z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu 

Orientacji i Gwarancji Rolnej przydzielonych na ten cel na lata 2004 – 2006. Taka 

regulacja pozbawia jednak Agencj  mo liwo ci przekazywania obecnie 

wyst puj cym bezrobotnym nieruchomo ci Zasobu na ich rzecz, st d propozycja 

zmiany.

Proponowana zmiana w art. 24 ust. 7 umo liwi wykre lenie nieruchomo ci

przeznaczonych na drogi krajowe z ewidencji Zasobu W asno ci Rolnej Skarbu 

Pa stwa. Grunty, które zosta y przekazane w zarz d Generalnej Dyrekcji Dróg 

Krajowych i Autostrad, nie powinny zatem znajdowa  si  w ewidencji Zasobu. 

9.  Zmiana w pkt 9 dotyczy definicji „administrowania”, o którym nowa w  art. 25 

ustawy. W projektowanym brzmieniu „administrowanie” ma polega  na 
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gospodarowaniu  zorganizowan , wydzielon  cz ci  mienia Zasobu  (jednostk

gospodarcz  Zasobu), w imieniu Agencji, na podstawie umowy oraz za 

wynagrodzeniem. Nowe brzmienie przepisu art. 25 ustawy b dzie stanowi o

ustawow  podstaw  do funkcjonowania jednostek gospodarczych Zasobu, których 

status  jest obecnie regulowany statutem Agencji. Jednostki gospodarcze Zasobu 

funkcjonuj   w strukturze organizacyjnej Agencji z uwagi na konieczno

wykonywania przez nie zada  zwi zanych z administrowaniem mieniem Zasobu, np. 

w sytuacji gdy Agencja przejmuje maj tek od dzier awców, z którymi umowy wygas y

na skutek up ywu czasu albo zosta y rozwi zane lub dzier awcy og osili upad o .

Poniewa  rozpocz cie procedur zmierzaj cych do dalszego rozdysponowania tego 

maj tku mo e nast pi  dopiero po faktycznym odbiorze od dzier awcy, niezb dne 

jest gospodarowanie tym maj tkiem i zapewnienie jego dozoru przez pewien czas. W 

praktyce oznacza to konieczno  zaj cia si  inwentarzem ywym, upraw  ziemi i 

zapewnieniem dozoru maj tku Skarbu Pa stwa.

10. Zmiany w pkt 10 maj  na celu wprowadzenie regulacji, zgodnie z któr  zbywanie 

i nabywanie nieruchomo ci Zasobu b dzie mog a prowadzi  wy cznie Agencja. 

Uzasadnienie wprowadzenia przepisu na podstawie, którego Agencja mog a zleca

sprzeda  mienia Zasobu wynika o z tego, e Agencja przej a do Zasobu wiele 

rozproszonych, niewielkich nieruchomo ci, których sprzeda  najsprawniej mog y

dokona  gminy. Obecnie po zbyciu wi kszo ci takich nieruchomo ci i po 

zmniejszeniu  si  Zasobu sprzeda  gruntów powinna prowadzi  wy cznie Agencja 

odpowiedzialna za gospodarowanie mieniem rolnym Skarbu Pa stwa.

11. Propozycja zawarta w pkt 11 stanowi rozszerzenie zawarto ci wykazu 

nieruchomo ci przeznaczonych do sprzeda y i ma na celu podanie do publicznej 

wiadomo ci w og oszeniach o sprzeda y istotnych informacji o nieruchomo ci, jakimi 

s  informacja o przeznaczeniu nieruchomo ci w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego lub informacje dotycz ce nieruchomo ci, zawarte 

w studium uwarunkowa  i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. W 

praktyce informacje te zamieszczane s  w og oszeniach na podstawie 

rozporz dzenia wykonawczego dotycz cego sprzeda y.
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12. Propozycja zawarta w pkt 12 dotyczy ograniczenia powierzchni gruntów, która 

mo e by  nabyta z Zasobu przez jeden podmiot.

W zwi zku z systematycznym zmniejszaniem si  area u gruntów Zasobu, 

przeznaczonych na powi kszanie gospodarstw rodzinnych, w celu umo liwienia ich 

nabycia albo wydzier awienia przez jak najwi ksz  liczb  rolników, proponuje si

ograniczy  wielko  area u gruntów, jaka mo e zosta  nabyta w kilku transakcjach 

przez jeden podmiot, do 300 ha. Ograniczenia area u nabywanych gruntów nie b d

odnosi  si  do rybackich obiektów stawowych o powierzchni ponad 300 ha. 

Nieruchomo ci te nie mog  by  bowiem dzielone na mniejsze obszarowo jednostki, 

gdy  obiekty stawowe stanowi  zwarte kompleksy, powi zane ze sob  sieci

doprowadzalników i odprowadzalników wody, urz dze  pi trz cych wod  i obj tych

jednym pozwoleniem wodnoprawnym. Gospodarka wod  w takich obiektach musi 

by  wykonywana przez jeden podmiot. W obiektach rybackich musi tak e zosta

zachowana wspó zale no  pomi dzy kategoriami poszczególnych stawów. 

Prawid owo funkcjonuj ce gospodarstwo rybackie chowu i hodowli karpia powinno 

posiada  stawy narybkowe, stawy kroczkowe, stawy towarowe, tarliska, zimochowy, 

stawy magazyny, teren pod wyl garnie ryb, magazyny pasz, sprz tu rybackiego itp.

 13. Zaproponowane  w pkt 13 nowe brzmienie  art. 29 ustawy ma na celu zmian

zasad organizacji przetargów ograniczonych. Zgodnie z art. 6 ust.1 pkt 1 ustawy, 

Agencja realizuje zadania m.in. w zakresie tworzenia gospodarstw rodzinnych. 

Jednak dotychczas zadanie to nie by o wspierane instrumentem u atwiaj cym 

nabywanie ziemi przez osoby tworz ce takie gospodarstwa, zw aszcza przez 

m odych rolników. Uzasadnione by oby wprowadzenie mo liwo ci organizowania 

przez Agencj  przetargów ograniczonych dla takich osób. Wprowadzenie 

projektowanego przepisu jest uzasadnione  jednoczesn  zmian  definicji kwalifikacji 

rolniczych w ustawie o kszta towaniu stroju rolnego. 

 Ponadto w art. 29 ust. 3b pkt 1, który stanowi podstaw  do organizowania 

przetargów ograniczonych dla rolników indywidualnych zamierzaj cych powi kszy

gospodarstwo rodzinne proponuje si  doda  wymóg 3 - letniego zamieszkania na 

terenie gminy, gdzie po o one jest gospodarstwo tego rolnika. Jest to uzasadnione  

uczestnictwem obecnie w przetargach ograniczonych, organizowanych przez 
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Agencj  dla rolników powi kszaj cych gospodarstwa rodzinne, osób, które 

wprawdzie spe niaj  formalnie ustawowe kryteria, nie s  jednak w rzeczywisto ci

zwi zane z rolnictwem. W obecnym stanie prawnym, ka da osoba posiadaj ca co 

najmniej wykszta cenie rednie, spe nia wymogi posiadania wykszta cenia

rolniczego, a zameldowanie si  w miejscowo ci, w której jest po o ona

nieruchomo , chocia by na jeden dzie  przed przetargiem, pozwala o uzna , e

dana osoba zamieszkuje w gminie, na obszarze której po o ona jest jedna z 

nieruchomo ci rolnych wchodz cych w sk ad tego gospodarstwa. Wydzier awienie w 

tym samym czasie nieruchomo ci rolnych od miejscowych rolników pozwala spe ni

wymóg posiadania gruntów rolnych. W wietle obowi zuj cych przepisów ustawy nie 

ma wi c przeszkód, aby grunty rolne by y nabywane przez przedsi biorcze osoby 

nieb d ce rolnikami, chocia by w celu uzyskania p atno ci do gruntów rolnych lub w 

celach spekulacyjnych. Proponuje si  zatem wprowadzenie regulacji, która wykluczy 

uczestnictwo w przetargu ograniczonym osób, które zmieniaj  zameldowanie tylko 

na czas przetargu po to, aby naby  nieruchomo ci Zasobu.

W konsekwencji preferowania przez Agencj  powi kszania i tworzenia 

gospodarstw rodzinnych, równie  byli pracownicy zlikwidowanych pa stwowych

przedsi biorstw gospodarki rolnej powinni tworzy  takie gospodarstwa  na gruntach 

nabywanych w ramach przetargów ograniczonych (art. 29 ust. 3b pkt 3 ustawy).

Mo liwo  u atwiania nabywania ziemi by ym pracownikom zlikwidowanych 

ppgr wspó dzia aj cym w formie spó ki jest tak samo uzasadnione, jak wspieranie 

nabywania przez by ych pracowników zlikwidowanych pa stwowych przedsi biorstw 

gospodarki rolnej wyst puj cych jako osoby fizyczne. W dotychczasowym brzmieniu 

ustawy okre la si , e w przetargu ograniczonym uczestniczy  mog  spó ki

utworzone przez takich pracowników. Tymczasem nie powinno by  istotne, kto 

tworzy  w przesz o ci spó k , lecz kto obecnie jest jej uczestnikiem.

W zwi zku z systematycznym zmniejszaniem si  area u gruntów Zasobu, w celu 

umo liwienia powi kszania gospodarstw rodzinnych przez jak najwi ksz  liczb

rolników, proponuje si  ograniczy  wielko  powierzchni, jaka mo e by  nabyta 

przez jednego rolnika indywidualnego w drodze przetargu ograniczonego, do 

dwukrotno ci redniej powierzchni gospodarstwa indywidualnego w danym 

województwie, ustalonej wed ug danych publikowanych przez Prezesa G ównego

Urz du Statystycznego. Aby ten przepis móg  by  stosowany po wej ciu w ycie
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ustawy w 2007 r., zgodnie z projektowanym art. 10 ustawy, przewiduje si , e

komunikat o redniej powierzchni indywidualnego gospodarstwa rolnego w danym 

województwie za 2006 r., Prezes G ównego Urz du Statystycznego, na podstawie 

danych za ten rok, og osi w Dzienniku Urz dowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor 

Polski”, w terminie 30 dni od dnia wej cia w ycie ustawy. Bez okre lenia redniej 

powierzchni indywidualnego gospodarstwa rolnego w danym województwie za 2006 

r. nie b dzie mog a zosta  wyliczona dwukrotno redniej powierzchni 

gospodarstwa indywidualnego w danym województwie. 

Prawo odkupu ma charakter instrumentu antyspekulacyjnego, 

przeciwdzia aj cego m.in. zbywaniu nieruchomo ci rolnych sprzedanych w 

przetargach ograniczonych na powi kszenie gospodarstw rodzinnych. Wy czenie 

spod dzia ania odkupu gruntów nierolnych ma na celu stworzenie gwarancji dla 

inwestorów. Ponadto w wypadku gruntów nierolnych nie ma tak du ego ryzyka 

wtórnego obrotu za znacznie wy sze ceny, ni  przy sprzeda y przez Agencj ,

poniewa  przy okre laniu warto ci i ceny takich gruntów Zasobu uwzgl dnia si

przeznaczenie pozarolnicze. 

 14. Proponowana w pkt 14 zmiana ma na celu doprowadzi  do tego, by obni ka 

ceny sprzeda y obiektów zabytkowych by a instrumentem prawnym sk aniaj cym 

nabywców do podj cia dzia a  na rzecz przywrócenia obiektów zabytkowych do 

w a ciwego stanu wed ug wskaza  konserwatora zabytków, który b dzie móg

kontrolowa  zasadno  ponoszonych wydatków. Nale y doda , e od 1999 roku 

Agencja wprowadzi a ju  zasad  warunkowania wysoko ci obni ki ceny do 50% od 

zobowi zania si  nabywcy w umowie sprzeda y do rozliczenia si  w terminie nie 

d u szym ni  5 lat z poniesionych nak adów, a w przypadku nierozliczenia si  – do 

zwrotu udzielonej fakultatywnej obni ki. Wymaga to jednak regulacji ustawowej.

15. Zaproponowane w pkt 15 nowe brzmienie art. 31 ustawy oznacza ograniczenie 

mo liwo ci rozk adania na raty ceny sprzeda y nieruchomo ci Zasobu. Sprzeda  z 

roz o eniem nale no ci na raty (tj. na zasadach preferencyjnych) jest dzi

czynnikiem, który powa nie ogranicza wysoko  wp ywów Agencji, nie tylko z 

powodu roz o enia wp ywów w d u szym okresie czasu, lecz tak e z uwagi na 

pojawiaj ce si  niejednokrotnie problemy z windykacj  tych nale no ci. Kwesti
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kluczow , nie tylko z punktu widzenia zwi kszenia bie cych wp ywów Agencji, lecz 

tak e ze wzgl du na konieczno  ich stabilizacji, jest ograniczenie tego mechanizmu. 

Zmiana ta niekoniecznie musi oznacza  pozbawienie zainteresowanych mo liwo ci

nabywania tych gruntów z roz o eniem p atno ci na raty. Mog  oni przecie  ubiega

si  o kredyty bankowe na ten cel. 

  Proponuje si  natomiast pozostawienie mo liwo ci nabywania nieruchomo ci

Zasobu na raty dla osób spe niaj cych warunki okre lone w ustawie o kszta towaniu 

ustroju rolnego, gdy  jest to zgodne  z celami tej e ustawy okre lonymi w art. 1 i 

stanowi wyraz preferencji polityki rolnej pa stwa wobec gospodarstw rodzinnych, 

stanowi cych zgodnie z Konstytucj  RP podstaw  ustroju rolnego.

Z uwagi na problemy zwi zane z windykacj  nale no ci rozk adanych  przez 

Agencj  na raty proponuje si  wprowadzi  regulacj  uzale niaj c   roz o enie 

niezap aconej ceny od  mo liwo ci  jej sp aty przez nabywc  oraz od  przed o enia 

przez niego zabezpieczenia sp aty tej kwoty. W tym celu wprowadza si  te

upowa nienie dla ministra w a ciwego do spraw rozwoju wsi do okre lenia, w drodze 

rozporz dzenia wykazu dokumentów, które pozwol  na ustalenie sytuacji finansowej 

nabywcy pozwalaj cej na sp at  nale no ci roz o onej na raty oraz na 

zabezpieczenie sp aty kwoty tej nale no ci. Proponuje si  tak e dostosowanie do 

wspó czesnych realiów gospodarczych  oprocentowania roz o onej na raty  

nale no ci za nabyte nieruchomo ci.

16. Propozycja zmiany w pkt 16 projektu art. 35 ustawy zmierza do ujednolicenia 

op at za trwa y zarz d nieruchomo ciami w takiej wysoko ci, jak za u ytkowanie 

wieczyste. Propozycja ta jest odej ciem od dotychczasowych regulacji prawnych, 

które w sprawach ustalania op at odsy a y do przepisów o gospodarce 

nieruchomo ciami.

17. Zmiany w pkt 17 maj   na celu zapewnienie spójno ci art. 37 ustawy  z 

pozosta ymi przepisami zawartymi w rozdziale 7 ustawy (trwa y zarz d). Przepisy 

dotycz ce trwa ego zarz du odnosz  si  do oddawania w zarz d  nieruchomo ci, a 

nie mienia jak wynika o to z dotychczasowego brzmienia art. 37 ustawy.

 18. Wprowadzenie w pkt 18 zmian w art. 39 ust. 2 pkt 1 ustawy poprzez okre lenie  
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„niezalegaj cy z p atno ciami na rzecz Agencji” ma na celu podkre lenie, e jednym 

z podstawowych warunków wyd u enia umowy dzier awy jest prawid owe 

wywi zywanie si  dzier awcy z zawartej umowy. 

Natomiast uchylane przepisy mia y zastosowanie w przesz o ci, poniewa

administrowanie, w pocz tkowym okresie dzia ania Agencji, stanowi o jeden z 

podstawowych sposobów gospodarowania Zasobem. Obecnie Agencja nie 

przewiduje oddawania mienia do administrowania produkcyjnego. W zwi zku z tym 

przepisy te sta y si  zb dne.

Dodanie w art. 39 ust. 4a ma na celu doprecyzowanie zasad zawierania 

nowych umów dzier awy z dotychczasowymi dzier awcami. Zgodnie z art. 39 ustawy 

o gospodarowaniu nieruchomo ciami rolnymi Skarbu Pa stwa Agencja wydzier awia

nieruchomo ci Zasobu po przeprowadzeniu przetargu ofert pisemnych lub 

publicznego przetargu ustnego. Jednak e je eli dotychczasowy dzier awca 

najpó niej na trzy miesi ce przed zako czeniem dzier awy z o y  Agencji 

o wiadczenie o zamiarze dalszego dzier awienia nieruchomo ci na nowych 

warunkach uzgodnionych z Agencj , przetargu nie stosuje si . Warunkiem zawarcia 

nowej umowy z dzier awc  jest wi c z o enie przez niego o wiadczenia woli o 

zamiarze dalszego dzier awienia nieruchomo ci oraz uzgodnienie z Agencj  nowych 

warunków umowy. Powy sze oznacza konieczno  podj cia czynno ci przez 

Agencj , zmierzaj cych do ustalenia tych nowych warunków. W dotychczasowej 

dzia alno ci Agencji zdarza y si  przypadki, e mimo z o enia przez 

dotychczasowego dzier awc  stosownego o wiadczenia woli, to Agencja nie 

podejmowa a z dzier awc adnych negocjacji, doprowadzaj c w ten sposób do 

zako czenia umowy dzier awy na skutek up ywu terminu, co skutkowa o potem 

niemo no ci  przed u enia dzier awy na nowych warunkach. Dotychczasowy 

dzier awca uznaj c, e z o y  w terminie o wiadczenie o zamiarze dalszego 

dzier awienia nieruchomo ci, z regu y odmawia  wydania dzier awionej 

nieruchomo ci, domagaj c si  przed u enia umowy dzier awy, która wskutek up ywu

terminu uleg a rozwi zaniu.  

Proponuje si  zatem wprowadzenie regulacji prawnych, zgodnie z którymi w 

przypadku niez o enia przez Agencj  w terminie miesi ca od dnia z o enia przez 

dotychczasowego dzier awc  o wiadczenia o zamiarze dalszej dzier awy, 

propozycji warunków dalszego dzier awienia, domniemywa si , e Agencja wyrazi a
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zgod  na dalsze dzier awienie nieruchomo ci na dotychczasowych warunkach przez 

okres 3 lat.

19. Ustawa nie okre la terminów p atno ci czynszu dzier awnego w odniesieniu do 

umów dotycz cych nieruchomo ci o powierzchni powy ej 1 ha ze wzgl du na ró ne 

rodzaje produkcji. Dlatego te  nie powinna okre la  terminów p atno ci dla 

dzier awionych nieruchomo ci do 1 ha.

Wed ug stanu na koniec 2006 roku w 61 tysi cach umów dzier awy 

znajdowa o si  oko o 30,4 tys. ha, które nie mog y by  sprzedane g ównie z powodu 

nieuregulowanego stanu prawnego, braku planu zagospodarowania przestrzennego 

gminy, braku zainteresowania ich nabyciem. Czynsz dzier awny od tych 

nieruchomo ci (o redniej powierzchni ok. 0,5 ha) jest stosunkowo niski, o 

równowarto ci ok. 1,5 dt pszenicy w skali roku. W zwi zku z tym racjonalne i 

uzasadnione jest, aby p atny by  jeden raz w roku. 

20. Zmiana art. 45 pkt 2 ustawy w pkt 20 jest konsekwencj  zmian w art. 31 ustawy 

dotycz cych oprocentowania nale no ci rozk adanych na raty. 

21. Dodanie w pkt 21 nowego art. 46a ustawy stwarza mo liwo  sprzeda y osobom 

trzecim budynku wpisanego do rejestru zabytków, budynku nie s u cego wy cznie

zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych funkcjonalnie zwi zanego z dzia alno ci

gospodarcz , nawet wówczas, gdy lokale w tych obiektach zaj te s  przez 

najemców; najemcom w takim wypadku przepis gwarantuje prawo do dalszego 

zamieszkiwania na czas nieokre lony.

Wed ug obecnego stanu prawnego, je eli w siedlisku gospodarczym znajduje 

si  budynek mieszkalny, w którym chocia  jeden lokal zaj ty jest przez najemc  na 

podstawie umowy najmu zawartej na czas nieokre lony – to budynek ten, a co za 

tym idzie tak e ca y o rodek gospodarczy, nie mo e zosta  przeznaczony do 

sprzeda y. Takiemu bowiem najemcy, zgodnie z ustaw  z dnia 15 grudnia 2000 r. o 

zasadach zbywania mieszka  b d cych w asno ci  przedsi biorstw pa stwowych, 

niektórych spó ek handlowych z udzia em Skarbu Pa stwa, pa stwowych osób 

prawnych oraz niektórych mieszka  b d cych w asno ci  Skarbu Pa stwa, 

przys uguje pierwsze stwo w nabyciu zajmowanego mieszkania. Je eli natomiast 



16

sprzeda  takiego mieszkania nast pi aby z naruszeniem ww. uprawnienia – to 

umowa sprzeda y by aby niewa na z mocy prawa. Tak samo niewa na by aby 

umowa sprzeda y nieruchomo ci zabudowanej o rodkiem gospodarczym, w którym 

znajdowa by si  budynek mieszkalny, gdzie chocia by jeden lokal zamieszka y by by

przez najemc  na podstawie umowy zawartej na czas nieokre lony. Istniej ce prawo 

pierwsze stwa najemców w wielu wypadkach uniemo liwia, b d  znacznie utrudnia 

sprzeda  zorganizowanych nieruchomo ci rolnych. Analogiczna sytuacja dotyczy 

zespo ów pa acowo parkowych i innych obiektów wpisanych do rejestru zabytków, w 

sk ad których wchodz  np. zamieszka e w cz ci lub ca o ci domy (pa ace).

22. Skre lenie art. 48 ustawy ma na celu zniesienie mo liwo ci nieodp atnego 

przekazania gminie sk adników maj tkowych Zasobu. Ma to zwi zek z faktem, e

zgodnie  z przepisem art. 48 ust. 3 przekazywanie mienia, o którym w tym przepisie 

mog o nast pi  w terminie, o którym mowa w art. 13 ustawy, czyli do dnia 30 

czerwca 2000 r. 

Art. 3-5 - Przepisy zawarte w art. 3-5 projektu stanowi  przepisy przej ciowe

umo liwiaj ce przekazanie akcji rolniczych rynków hurtowych Agencji (o czym jest 

mowa w pkt 1 uzasadnienia do art. 2).

Art. 6 - Wprowadzenie tego przepisu w ma na celu spowodowanie obligatoryjnego 

nieodp atnego przej cia przez gminy mieszka  Zasobu po o onych w budynkach, w 

których przynajmniej jedno mieszkanie zosta o zbyte, a tak e infrastruktury 

technicznej Zasobu wykorzystywanej w ca o ci lub w przewa aj cej cz ci do 

wiadczenia us ug na rzecz gospodarki mieszkaniowej (kot ownie, hydrofornie, 

oczyszczalnie cieków) oraz gara y nale cych do najemców mieszka

przekazywanych i przeznaczone do sprzeda y tym najemcom ogródków 

przydomowych.

Agencja przej a do Zasobu oko o 333 tys. mieszka , które w zdecydowanej 

wi kszo ci ju  sprzedano najemcom. Na koniec grudnia 2006 r. w Zasobie 

pozostawa o ok. 18 tys. mieszka . Nie rozwi zano jednak problemu, gdy  w gestii 

Agencji pozostaje wci  znaczna cz  infrastruktury mieszkaniowej (kot ownie,

hydrofornie, oczyszczalnie cieków, a tak e cz  mieszka , których lokatorzy nie 

chc  naby  ich na w asno .
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Zasoby mieszkalne wraz z towarzysz c  im infrastruktur  powinny docelowo 

sta  si  mieniem komunalnym. Pomimo znacznych nak adów ponoszonych przez 

Agencj  na inwestycje i remonty tych zasobów, niektóre gminy nie s

zainteresowane przejmowaniem tych sk adników maj tkowych. Niezb dne jest wi c

wprowadzenie przepisu skutkuj cego obligatoryjnym nieodp atnym przej ciem przez 

gminy mieszka  Zasobu po o onych w budynkach, w których przynajmniej jedno 

mieszkanie zosta o zbyte, a tak e zwi zanej z nimi infrastruktury technicznej, gara y,

jak równie  ogródków przydomowych. Tam, gdzie stan zasobów mieszkaniowych 

tego wymaga, Agencja - podobnie jak mia o to miejsce w przypadku innych gmin, 

które przej y ju  te sk adniki mienia - b dzie wydatkowa a rodki na niezb dne

inwestycje i remonty przekazywanego mienia (lub przekaza aby je gminom po 

przej ciu tych zasobów). Powy sze rozwi zane uzasadnione jest tak e przepisami 

ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym 

zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego, zgodnie z którymi zaspokajanie 

potrzeb mieszkaniowych nale y do zada  w asnych gmin.

Art. 7 - Z uwagi na zmiany wprowadzone w zakresie prawa pierwokupu i 

przys uguj cego Agencji uprawnienia do nabycia nieruchomo ci rolnych, o którym 

mowa w art. 4 ustawy o kszta towaniu ustroju rolnego, polegaj ce na wy czeniu z 

zakresu uprawnie  Agencji do nabycia nieruchomo ci o powierzchni do 1 ha  oraz ze 

wzgl du na zmiany w definicji gospodarstwa rodzinnego i rolnika indywidualnego, 

które tak e b d  mie  wp yw na realizacj  uprawnie  Agencji, nale y wprowadzi

przepis przej ciowy stanowi cy, i  do umów zawartych do czasu wej cia

projektowanych zmian zastosowanie maj  przepisy dotychczasowe. 

Art. 8 - Z uwagi na zmian   kategorii podmiotów, które b d  mog y bra  udzia  w 

przetargach ograniczonych o których mowa w art. 29 ustawy o gospodarowania 

nieruchomo ciami rolnymi Skarbu Pa stwa nale y wprowadzi  przepis przej ciowy, 

zgodnie z którym do przetargów  g oszonych przed dniem wej cia w ycie niniejszej

ustawy, maj  zastosowanie przepisy dotychczasowe. 

Art. 9 - Przepis ten jest konsekwencj  zmian wprowadzonych w art. 24 ust. 7 ustawy 

i stanowi, e nieruchomo ci które sta y si  przedmiotem zarz du Generalnej Dyrekcji 

Dróg Krajowych i Autostrad maja by  jej przekazane protoko em zdawczo – 
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odbiorczym i wykre lone z ksi g rachunkowych prowadzonych dla Zasobu. 

Art. 11 - Zawiera przepis przej ciowy, który odnosi si  do sytuacji omówionej w pkt 

17 uzasadnienia do art. 2. Proponuje si  mianowicie wprowadzenie regulacji 

prawnych, zgodnie z którymi w przypadku gdy na skutek braku podj cia dzia a  ze 

strony Agencji, pomimo z o enia o wiadczenia przez dzier awc  nie   dosz o do 

zawarcia nowej umowy, Agencja w terminie miesi ca  od dnia wej cia w ycie

ustawy z o y dotychczasowemu dzier awcy propozycje nowych warunków 

dzier awy. Warunkiem jest aby dzier awiona nieruchomo  by a nadal w posiadaniu 

dzier awcy i aby w terminie by  op acany czynsz dzier awny.

   

Projekt ustawy o zmianie ustawy o kszta towaniu ustroju rolnego oraz o 

zmianie niektórych innych ustaw zosta  umieszczony w Programie Prac 

Legislacyjnych Rady Ministrów w I pó roczu 2007 r. projekty ustaw. 

Projekt ustawy zostanie umieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 

Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

  Z uwagi na fakt, e projekt ustawy nie zawiera przepisów technicznych, to nie 

podlega on notyfikacji w rozumieniu rozporz dzenia Rady Ministrów z dnia 23 

grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu norm i aktów 

prawnych (Dz. U. Nr 239 , poz. 2039 oraz z 2004 r.  Nr 65, poz. 597).

 Projekt nowelizacji nie jest obj ty prawem Unii Europejskiej. 

Ocena skutków regulacji 
I. Cel wprowadzenia projektowanej ustawy. 
Celem wprowadzenia ustawy o zmianie ustawy o kszta towaniu ustroju rolnego oraz 

o zmianie niektórych innych ustaw jest usprawnienie systemu obrotu ziemia rolnicz ,

uszczelnienie regulacji dotycz cych pozyskiwania ziemi przez rolników 

indywidualnych oraz zwi kszenie mo liwo ci sprawowania przez Agencj

Nieruchomo ci Rolnych kontroli nad obrotem gruntami rolnymi.

II. Podmioty, na które oddzia uje projekt aktu normatywnego.

Regulacja dotyczy dzia alno ci Agencji Nieruchomo ci Rolnych, osób 

gospodaruj cych na gruntach rolnych Skarbu Pa stwa i nabywaj cych grunty z 

zasobu W asno ci Rolnej Skarbu Pa stwa, osób bior cych udzia  w obrocie 

nieruchomo ciami rolnymi o powierzchni wi kszej od 1 ha oraz gmin, którym zostan

przekazane nieruchomo ci mieszkaniowe.
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III. Konsultacje. 
Projekt ustawy zostanie skonsultowany z : 

-   Krajow  Rad  Izb Rolniczych,

 -  Federacj  Zwi zków Pracodawców – Dzier awców i W a cicieli Rolnych, 

-  Stowarzyszeniem Dzier awców i Administratorów  Nieruchomo ci Rolnych Skarbu   

Pa stwa

-  Niezale nym Samorz dnym Zwi zkiem Zawodowym Rolników Indywidualnych       

„Solidarno ”

 -   Zwi zkiem Zawodowym Rolnictwa „Samoobrona” 

-    Krajowym Zwi zkiem Rolników, Kó ek i Organizacji Rolniczych 

-    Zwi zkiem Zawodowym Rolników „Ojczyzna” 

 -   Zwi zkiem Zawodowym Centrum Narodowe M odych Rolników 

-    Zwi zkiem Zawodowym Pracowników Rolnictwa w RP 

IV. Wp yw projektowanej regulacji na sektor finansów publicznych, w tym na 
bud et pa stwa i bud ety jednostek samorz du terytorialnego. 
Projektowana regulacja nie b dzie mia a wp ywu na bud et pa stwa i bud ety

jednostek samorz du terytorialnego. 

V. Wp yw projektowanej regulacji na rynek pracy. 
Projektowana regulacja nie b dzie mia a wp ywu na rynek pracy. 

VI. Wp yw projektowanej regulacji na konkurencyjno  gospodarki i 
przedsi biorczo , w tym na funkcjonowanie przedsi biorstw.
Projektowana regulacja nie b dzie mia a wp ywu na funkcjonowanie przedsi biorstw, 

natomiast wp ynie pozytywnie na funkcjonowanie gospodarstw rodzinnych, gdy

stworzy warunki do powi kszenia ich area u.

VII. Wp yw projektowanej regulacji na sytuacj  i rozwój regionalny. 
Projektowana regulacja b dzie mia a wp yw na sytuacj  i rozwój regionalny, gdy

wywo ane ni  przemiany agrarne na wsi przyspiesz  proces powi kszania

gospodarstw rolnych, wzrost liczby gospodarstw o wi kszej zamo no ci.

Opracowano  
w Departamencie  
Gospodarki Ziemi

Za zgodno
pod wzgl dem
prawnym i redakcyjnym 


