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2) rozstrzyga, że dochodami budżetu województwa związanymi z wyłączeniem 

z produkcji gruntów rolnych są także odsetki bankowe i odsetki z tytułu 

nieterminowych wpłat należności i opłat rocznych z tytułu wyłączenia gruntów 

rolnych z produkcji, 

3) przesądza, że dochody budżetu województwa związane z wyłączeniem z produkcji 

gruntów rolnych są nieopodatkowanymi należnościami budżetowymi o charakterze 

publiczno-prawnym, 

4) wskazuje na marszałka województwa jako właściwego do egzekucji należności za 

zobowiązania z tytułu dochodów związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów 

rolnych. 

Ustawa ma wejść w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił opiniowaną ustawę na 35. posiedzeniu w dniu 8 marca 2013 r. w oparciu 

o przedłożenie poselskie. Projekt, wraz z wniesioną autopoprawką, stanowił przedmiot prac 

sejmowych: Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Samorządu Terytorialnego 

i Polityki Regionalnej. Komisje wprowadziły do projektu szereg poprawek mieszczących się 

w meritum przedłożenia. Najistotniejsza poprawka dotyczyła nałożenia wymogu uzyskania 

zgody ministra właściwego do spraw rozwoju wsi na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych 

stanowiących użytki rolne klas I – III, na grunty stanowiące zwarty obszar mniejszy niż 0,5 

ha. Jednocześnie tą poprawką uniemożliwiono odrolnienie gruntów poprzez wydanie decyzji 

o warunkach zabudowy użytków rolnych klas I – III. 

W trakcie drugiego czytania nie wniesiono dodatkowych poprawek. Sejm uchwalił 

ustawę w brzmieniu zaproponowanym przez komisje. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

 Ustawa nie wzbudza zastrzeżeń o charakterze legislacyjnym. 

 

 

Michał Gil 

starszy legislator 


