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SPRAWOZDANIE 

KOMISJI ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 
 

(wraz z zestawieniem wniosków) 

 

 

 

Komisja, na posiedzeniu w dniu 23 lipca 2015 r. rozpatrzyła wnioski zgłoszone w toku debaty 

w dniu 23 lipca 2015 r. nad ustawą  

o kształtowaniu ustroju rolnego 

i przedstawia Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko: 

 

- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt II ppkt: 1-3, 7, 10, 12, 17, 18, 

23, 25, 26, 29, 34-36. 

 

 

Ponadto komisja informuje, że  na podstawie art. 52 ust. 7 Regulaminu Senatu senator Piotr 

Gruszczyński i senator Marek Konopka wycofali swoje wnioski (pkt II ppkt 21, 22 i 31 

zestawienia wniosków). 

 

 

 

 

 

   Przewodniczący Komisji 

   Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

   (-) Jerzy Chróścikowski 

 

 

 

michnie
Data publikacji



 Z E S T AW I E N I E  W N I O S K Ó W  

do ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego 

 

I. Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. Wniosek sen.  

M. Konopki 

 

II. Wnioski o wprowadzenie poprawek do ustawy:  

1)  w art. 2 w pkt 2 wyrazy „obszarze nie mniejszym niż 1 ha użytków 

rolnych” zastępuje się wyrazami „powierzchni użytków rolnych nie 

mniejszej niż 1 ha”; 

Poprawka senatorów: 

P. Gruszczyńskiego, 

M. Konopki 

poparta przez komisję 

2)  w art. 2 w pkt 6 wyrazy „użytki rolne w rozumieniu przepisów 

o geodezji i kartografii” zastępuje się wyrazami „grunty orne, sady, 

łąki trwałe, pastwiska trwałe, grunty rolne zabudowane, grunty pod 

stawami i grunty pod rowami”; 

Poprawka senatorów: 

P. Gruszczyńskiego, 

M. Konopki 

poparta przez komisję 

3)  w art. 3 w ust. 3 po wyrazie „wieczystego” dodaje się wyraz 

„,  użytkowania”; 

Poprawka senatorów: 

P. Gruszczyńskiego, 

M. Konopki 

poparta przez komisję 

4)  w art. 6: 

a) w ust. 1 w pkt 1 skreśla się wyrazy „powierzchnia użytków 

rolnych, które pozostaną własnością zbywcy będzie nie mniejsza 

niż powierzchnia użytków rolnych niezbędna do prowadzenia 

działalności rolniczej (podstawowa norma obszarowa użytków 

rolnych w gospodarstwie rolnym), a”, 

b) skreśla się ust. 2 i 9; 

Poprawka senatorów: 

P. Gruszczyńskiego, 

M. Konopki 
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Uwaga: 

Przyjęcie poprawki nr 5 wyklucza głosowanie poprawki nr 6. 

 

5)  w art. 6: 

a) w ust. 1 skreśla się pkt 6, 

b) w ust. 5 w pkt 3 wyrazy „sprawach, o których mowa ust. 1 pkt 5 

i 6” zastępuje się wyrazami „przypadku, o którym mowa ust. 1 

pkt 5”; 

 

Poprawka senatorów: 

P. Gruszczyńskiego, 

M. Konopki 

6)  w art. 6 w ust. 5 w pkt 3 wyraz „sprawach” zastępuje się wyrazem 

„przypadkach”; 

Poprawka senatorów: 

P. Gruszczyńskiego, 

M. Konopki 

 

Uwaga: 

Poprawki nr 7 i 34 należy głosować łącznie.  

 

7)  w art. 7 użyte dwukrotnie wyrazy „fałszywych zeznań” zastępuje się 

wyrazami „fałszywego oświadczenia”; 

Poprawka senatorów: 

P. Gruszczyńskiego, 

M. Konopki 

poparta przez komisję 

8)  skreśla się art. 8; Poprawka senatorów: 

P. Gruszczyńskiego, 

M. Konopki 

 

Uwaga: 

Przyjęcie poprawki nr 9 wyklucza głosowanie poprawki nr 10. 

 

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

„1. W przypadku sprzedaży nieruchomości rolnej przez osobę 

fizyczną lub osobę prawną inną niż Agencja, prawo pierwokupu 

przysługuje z mocy ustawy jej dzierżawcy, jeżeli umowa dzierżawy 

została zawarta w formie pisemnej oraz była wykonywana co 

Poprawka senatorów: 

P. Gruszczyńskiego, 

M. Konopki 
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najmniej 3 lata, licząc od dnia przekazania umowy do dyrektora 

oddziału.”; 

10)  w art. 9 w ust. 1 w pkt 1 skreśla się wyrazy „, w tym w formie aktu 

notarialnego,”; 

Poprawka senatorów: 

P. Gruszczyńskiego, 

M. Konopki 

poparta przez komisję 

11)  w art. 9: 

a) w ust. 2 skreśla się wyraz „indywidualnemu”, 

b) w ust. 6 w pkt 1 wyrazy „indywidualny na powiększenie 

gospodarstwa rodzinnego” zastępuje się wyrazami „na 

powiększenie gospodarstwa”; 

Poprawka senatorów: 

P. Gruszczyńskiego, 

M. Konopki 

 

 

Uwaga: 

Poprawki nr 12 i 18 należy głosować łącznie.  

 

12)  w art. 9 dotychczasowy ust. 5 oznacza się jako ust. 2a; Poprawka senatorów: 

P. Gruszczyńskiego, 

M. Konopki 

poparta przez komisję 

13)  w art. 9 w ust. 6 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „ust. 1–5” 

zastępuje się wyrazami „ust. 2–5”; 

Poprawka senatorów: 

P. Gruszczyńskiego, 

M. Konopki 

14)  art. 11 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 11. 1. Wykonywanie przez Agencję prawa pierwokupu lub 

uprawnienia, o którym mowa w art. 10, następuje na zasadach 

określonych przez komisję do spraw kształtowania ustroju rolnego, 

o której mowa w przepisach o gospodarowaniu nieruchomościami 

rolnymi Skarbu Państwa. 

2. Ustalając zasady, o których mowa w ust. 1, komisja może 

określić przypadki, w których Agencja jest zobowiązana do: 

1) skorzystania z prawa pierwokupu lub skorzystania 

z uprawnienia, o którym mowa w art. 10, lub 

Poprawka sen. 

G.Wojciechowskiego 
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2) uzyskania opinii komisji w sprawie skorzystania z prawa 

pierwokupu lub korzystania z uprawnienia, o którym mowa 

w art. 10.”; 

15)  w art. 12 skreśla się ust. 1; Poprawka senatorów: 

P. Gruszczyńskiego, 

M. Konopki 

 

Uwaga: 

Poprawki nr 16 i 19 należy głosować łącznie.  

 

16)  w art. 12 skreśla się ust. 2–5; Poprawka senatorów: 

P. Gruszczyńskiego, 

M. Konopki 

17)  w art. 13 wyrazy „przeniesienia własności” zastępuje się wyrazem 

„zbycia”; 

Poprawka senatorów: 

P. Gruszczyńskiego, 

M. Konopki 

poparta przez komisję 

18)  w art. 14 wyrazy „art. 9 ust. 5” zastępuje się wyrazami „art. 9 ust. 2a”; Poprawka senatorów: 

P. Gruszczyńskiego, 

M. Konopki 

poparta przez komisję 

19)  w art. 15 w ust. 2 wyrazy „, a także umowy dzierżawy, o której mowa 

w art. 12 ust. 3, notariusz,” zastępuje się wyrazem „notariusz”; 

Poprawka senatorów: 

P. Gruszczyńskiego, 

M. Konopki 

20)  w art. 16 w ust. 3 wyrazy „może wystąpić” zastępuje się wyrazem 

„występuje”; 

Poprawka senatorów: 

P. Gruszczyńskiego, 

M. Konopki 

21)  Uwaga: Poprawka wycofana. 

skreśla się art. 17; 

Poprawka senatorów: 
P. Gruszczyńskiego, 
M. Konopki 
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Uwaga: 

Przyjęcie poprawki nr 22 wyklucza głosowanie poprawki nr 23. 

 

22)  Uwaga: Poprawka wycofana. 

skreśla się art. 18; 

Poprawka senatorów: 
P. Gruszczyńskiego, 
M. Konopki 

23)  w art. 18: 

a) w poleceniu nowelizacyjnym wyrazy „art. 1071
1
” zastępuje się 

wyrazami „art. 1070
1
”, 

b) art. 1071
1
 oznacza się jako art. 1070

1
; 

Poprawka senatorów: 

P. Gruszczyńskiego, 

M. Konopki 

poparta przez komisję 

24)  skreśla się art. 19; Poprawka senatorów: 

P. Gruszczyńskiego, 

M. Konopki 

25)  w art. 21 w pkt 5: 

a) w poleceniu nowelizacyjnym wyrazy „ust. 1 i 2 otrzymują” 

zastępuje się wyrazami „ust. 1 otrzymuje”, 

b) w ust. 1 w pkt 2 po wyrazach „500 ha” dodaje się wyrazy „, przy 

czym do powierzchni tej wlicza się powierzchnię użytków rolnych, 

które zostały nabyte z Zasobu, a następnie zbyte, chyba że zbycie 

nastąpiło na cele publiczne, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 

21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami”, 

c) skreśla się ust. 2 ; 

Poprawka senatorów: 

P. Gruszczyńskiego, 

M. Konopki 

poparta przez komisję 

 

Uwaga: 

Przyjęcie poprawki nr 26 wyklucza głosowanie poprawki nr 27. 

 

26)  w art. 21 w pkt 6 skreśla się lit. a; Poprawka senatorów: 

J. Laseckiego, 

Ł. Abgarowicza, 

A. Pocieja,  

A. Grzyba, 

A. Szewińskiego, 
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M. Konopki, 

P. Gruszczyńskiego, 

W. Kiliana, 

R. Zaborowskiego, 

G. Sztark, 

I. Niewiarowskiego, 

A. Kobiaka, 

J. Sepioła, 

A. Pocieja, 

Z. Meresa, 

B. Śmigielskiego, 

R. Knosali, 

H. Hatki, 

M. Poślednika 

poparta przez komisję 

27)  w art. 21 w pkt 6 po lit. a dodaje się lit … w brzmieniu: 

„…) uchyla się ust. 1a,”; 

Poprawka senatorów: 

P. Gruszczyńskiego, 

M. Konopki 

28)  w art. 21 w pkt 6 w lit. c w tiret trzecim w pkt 8 wyrazy „uprawnione 

do ich reprezentowania” zastępuje się wyrazami „pracujące przy 

produkcji rolnej”; 

Poprawka senatorów: 

P. Gruszczyńskiego, 

M. Konopki 

 

Uwaga: 

Przyjęcie poprawki nr 29 wyklucza głosowanie poprawek nr 30, 32 

i 33. 

 

29)  w art. 21: 

a) w pkt 6 w lit. d, w ust. 3ba skreśla się pkt 2, 

b) w pkt 7: 

– w poleceniu nowelizacyjnym wyrazy „art. 29a–29d” zastępuje 

się wyrazami „ art. 29a–29c”, 

– skreśla się art. 29a; 

Poprawka senatorów: 

A. Szewińskiego, 

M. Konopki, 

P. Gruszczyńskiego, 

W. Kiliana, 

R. Zaborowskiego, 

G. Sztark, 

I. Niewiarowskiego, 

A. Kobiaka, 

J. Sepioła, 

A. Pocieja, 

Z. Meresa, 

B. Śmigielskiego, 

R. Knosali, 

H. Hatki, 

M. Poślednika 

poparta przez komisję 
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30)  w art. 21 w pkt 6 w lit. d, w ust. 3ba w pkt 2 wyrazy „pkt 1 lub 2, lub 

3” zastępuje się wyrazami „pkt 1–3”; 

Poprawka senatorów: 

P. Gruszczyńskiego, 

M. Konopki 

 

 

31)  Uwaga: Poprawka wycofana. 

w art. 21 w pkt 6 w lit. d, w ust. 3ba w pkt 3 wyrazy „zależnej od” zastępuje 

się wyrazami „dominującej w stosunku do”; 

Poprawka senatorów: 
P. Gruszczyńskiego, 
M. Konopki 

32)  w art. 21 w pkt 7, w art. 29a w ust. 1 w pkt 1 wyrazy „oraz do 

osobistego prowadzenia działalności rolniczej na niej w tym okresie, 

a w przypadku osób fizycznych również do osobistego prowadzenia 

tej działalności” zastępuje się wyrazami „, a w przypadku osób 

fizycznych również do osobistego prowadzenia działalności rolniczej 

na niej w tym okresie”; 

Poprawka senatorów: 

P. Gruszczyńskiego, 

M. Konopki 

33)  w art. 21 w pkt 7, w art. 29a w ust. 3 w pkt 2 po wyrazach „Agencję 

na” dodaje się wyrazy „zaprzestanie osobistego prowadzenia 

działalności rolniczej lub”; 

Poprawka senatorów: 

P. Gruszczyńskiego, 

M. Konopki 

34)  w art. 21 w pkt 7, w art. 29b w ust. 2 użyte dwukrotnie wyrazy 

„fałszywych zeznań” zastępuje się wyrazami „fałszywego 

oświadczenia”; 

Poprawka senatorów: 

P. Gruszczyńskiego, 

M. Konopki 

poparta przez komisję 

 

Uwaga: 

Poprawki nr 35 i 36 należy głosować łącznie. 

 

35)  po art. 21 dodaje się art. … w brzmieniu: 

„Art. … Do planu finansowego Zasobu Własności Rolnej Skarbu 

Państwa na rok 2015 stosuje się przepisy dotychczasowe.”; 

Poprawka senatorów: 

P. Gruszczyńskiego, 

M. Konopki 

poparta przez komisję 
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36)  w art. 26 na końcu dodaje się wyrazy „, z wyjątkiem art. 21 pkt 3 

lit. a, który wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”. 

Poprawka senatorów: 

P. Gruszczyńskiego, 

M. Konopki 

poparta przez komisję 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u 

…………………………………………………………………………………………............................ 


