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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do  ustawy 31 marca 2016 r.  

o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa 

oraz o zmianie niektórych ustaw 

 

(druk nr 124) 

 

 

 

USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. – KODEKS CYWILNY (Dz. U. z 2016 r. poz. 380) 

 

Art. 166. 

§ 1. W razie sprzedaży przez współwłaściciela nieruchomości rolnej udziału we 

współwłasności lub części tego udziału pozostałym współwłaścicielom przysługuje 

prawo pierwokupu, jeżeli prowadzą gospodarstwo rolne na gruncie wspólnym. Nie 

dotyczy to jednak wypadku, gdy współwłaściciel prowadzący jednocześnie gospodarstwo 

rolne sprzedaje swój udział we współwłasności wraz z tym gospodarstwem albo gdy 

nabywcą jest inny współwłaściciel lub osoba, która dziedziczyłaby gospodarstwo po 

sprzedawcy. 

§ 2. (uchylony). 

<§ 3. Do sprzedaży przez współwłaściciela nieruchomości rolnej w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. 

z 2012 r. poz. 803 oraz z 2016 r. poz. …) udziału we współwłasności lub części tego 

udziału stosuje się przepisy tej ustawy.> 

 

Art. 172. 

§ 1. Posiadacz nieruchomości niebędący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada 

nieruchomość nieprzerwanie od lat dwudziestu jako posiadacz samoistny, chyba że 

uzyskał posiadanie w złej wierze (zasiedzenie). 

§ 2. Po upływie lat trzydziestu posiadacz nieruchomości nabywa jej własność, choćby uzyskał 

posiadanie w złej wierze. 

<§ 3. Nabyć nieruchomość rolną w rozumieniu przepisów ustawy, o której mowa w 

art. 166 § 3, przez zasiedzenie może jedynie rolnik indywidualny w rozumieniu 

przepisów tej ustawy, jeżeli – ustalona zgodnie z przepisami art. 5 ust. 2 i 3 tej 

ustawy – powierzchnia nabywanej nieruchomości rolnej wraz z nieruchomościami 

rolnymi stanowiącymi jego własność nie przekroczy 300 ha użytków rolnych.> 

 

Art. 210. 

<§ 1.> Każdy ze współwłaścicieli może żądać zniesienia współwłasności. Uprawnienie to 

może być wyłączone przez czynność prawną na czas nie dłuższy niż lat pięć. Jednakże 
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w ostatnim roku przed upływem zastrzeżonego terminu dopuszczalne jest jego 

przedłużenie na dalsze lat pięć; przedłużenie można ponowić. 

<§ 2. Zniesienie współwłasności nieruchomości rolnej oraz gospodarstwa rolnego 

w rozumieniu przepisów ustawy, o której mowa w art. 166 § 3, następuje 

z uwzględnieniem przepisów tej ustawy.> 

 

Art. 213. 

<§ 1.> Jeżeli zniesienie współwłasności gospodarstwa rolnego przez podział między 

współwłaścicieli byłoby sprzeczne z zasadami prawidłowej gospodarki rolnej, sąd 

przyzna to gospodarstwo temu współwłaścicielowi, na którego wyrażą zgodę wszyscy 

współwłaściciele. 

<§ 2. Przyznanie przez sąd gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów ustawy, 

o której mowa w art. 166 § 3, następuje z uwzględnieniem przepisów tej ustawy.> 

 

Art. 214. 

§ 1. W razie braku zgody wszystkich współwłaścicieli, sąd przyzna gospodarstwo rolne temu 

z nich, który je prowadzi lub stale w nim pracuje, chyba że interes społeczno-

gospodarczy przemawia za wyborem innego współwłaściciela. 

§ 2. Jeżeli warunki przewidziane w paragrafie poprzedzającym spełnia kilku współwłaścicieli 

albo jeżeli nie spełnia ich żaden ze współwłaścicieli, sąd przyzna gospodarstwo rolne 

temu z nich, który daje najlepszą gwarancję jego należytego prowadzenia. 

[§ 3. Na wniosek wszystkich współwłaścicieli sąd zarządzi sprzedaż gospodarstwa rolnego 

stosownie do przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.] 

<§ 3. Na wniosek wszystkich współwłaścicieli sąd zarządzi sprzedaż gospodarstwa 

rolnego stosownie do przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, a w przypadku 

gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów ustawy, o której mowa w art. 166 § 

3, z uwzględnieniem przepisów tej ustawy.> 

§ 4. Sprzedaż gospodarstwa rolnego sąd zarządzi również w wypadku niewyrażenia zgody 

przez żadnego ze współwłaścicieli na przyznanie mu gospodarstwa. 

 

[Art. 1070
1
. 

W razie zbycia udziału w spadku obejmującym gospodarstwo rolne stosuje się odpowiednio 

art. 166 oraz art. 3 i 4 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. 

U. z 2012 r. poz. 803).] 

 

<Art. 1070
1
. 

Do zbycia spadku lub części spadku lub udziału w spadku obejmującym gospodarstwo 

rolne lub nieruchomość rolną w rozumieniu przepisów ustawy, o której mowa w art. 166 

§ 3, stosuje się przepisy tej ustawy dotyczące zbycia nieruchomości rolnej.> 
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USTAWA z dnia 6 lipca 1982 r. O KSIĘGACH WIECZYSTYCH I HIPOTECE (Dz. U. 

z 2013 r. poz. 707, z późn. zm.) 

 

Art. 36
4
. 

1. Informacji z centralnej bazy danych ksiąg wieczystych udziela Centralna Informacja Ksiąg 

Wieczystych, zwana dalej "Centralną Informacją", z ekspozyturami przy wydziałach 

sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste. 

2. Centralna Informacja wydaje na wniosek odpisy ksiąg wieczystych, wyciągi z ksiąg 

wieczystych oraz zaświadczenia o zamknięciu ksiąg wieczystych, prowadzonych w 

systemie informatycznym. 

3. Odpisy, wyciągi i zaświadczenia, o których mowa w ust. 2, wydawane przez Centralną 

Informację mają moc dokumentów wydawanych przez sąd. 

4. W przypadku złożenia za pośrednictwem systemu teleinformatycznego wniosku o wydanie 

dokumentów, o których mowa w ust. 2, Centralna Informacja umożliwia samodzielne 

wydrukowanie tych dokumentów za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. 

Wydruki tych dokumentów mają moc dokumentów wydawanych przez sąd, jeżeli 

posiadają cechy umożliwiające ich weryfikację z danymi zawartymi w centralnej bazie 

danych ksiąg wieczystych. 

5. Centralna Informacja umożliwia, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, 

przeglądanie ksiąg wieczystych prowadzonych w systemie informatycznym. 

6. Każdy, kto zna numer księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym, może 

bezpłatnie przeglądać księgę wieczystą za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. 

7. Wydruki treści wyświetlonych w trybie przeglądania księgi wieczystej nie posiadają mocy 

dokumentów wydawanych przez sąd. 

8. Jeżeli jest to niezbędne do realizacji zadań ustawowych, o zgodę do Ministra 

Sprawiedliwości na wielokrotne, nieograniczone w czasie wyszukiwanie ksiąg 

wieczystych w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych mogą wystąpić: 

1)   sądy; 

2)   prokuratura; 

3)   organy kontroli skarbowej; 

4)   organy celne; 

5)   administracyjne organy egzekucyjne; 

6)   organy podatkowe; 

7)   komornicy sądowi; 

8)   Policja; 

9)   Najwyższa Izba Kontroli; 

10)  Straż Graniczna; 

11)  Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego; 

12)  Agencja Wywiadu; 

13)  Centralne Biuro Antykorupcyjne; 

14)  Służba Kontrwywiadu Wojskowego; 
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15)  Służba Wywiadu Wojskowego; 

16)  Zakład Ubezpieczeń Społecznych; 

17)  Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa; 

18)  notariusze[.] <>; 

<19) Agencja Nieruchomości Rolnych.> 

9. O zgodę, o której mowa w ust. 8, może wystąpić także podmiot uprawniony do 

występowania w imieniu grupy podmiotów, o których mowa w ust. 8 pkt 1-8, 10 i 18. 

10. Minister Sprawiedliwości odmawia zgody na wielokrotne, nieograniczone w czasie 

wyszukiwanie ksiąg wieczystych, w drodze decyzji, jeżeli: 

1)   podmiot występujący o zgodę nie jest podmiotem wymienionym w ust. 8; 

2)   nie wykazano, że wielokrotne, nieograniczone w czasie wyszukiwanie ksiąg 

wieczystych jest niezbędne do realizacji zadań ustawowych; 

3)   nie istnieją warunki techniczne po stronie Centralnej Informacji. 

11. Minister Sprawiedliwości cofa, w drodze decyzji, zgodę na wielokrotne, nieograniczone w 

czasie wyszukiwanie ksiąg wieczystych w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych, 

jeżeli wystąpiły przesłanki, o których mowa w ust. 10 pkt 1 i 3. 

12. Centralna Informacja, po otrzymaniu zgody, o której mowa w ust. 8, przez podmiot 

wymieniony w tym przepisie i na jego wniosek, umożliwia za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego wyszukanie ksiąg wieczystych w centralnej bazie danych ksiąg 

wieczystych. 

13. Minister Sprawiedliwości wyraża zgodę, w drodze decyzji, na wielokrotne, 

nieograniczone w czasie wyszukiwanie ksiąg wieczystych w centralnej bazie danych ksiąg 

wieczystych, bez konieczności każdorazowego składania wniosku do Centralnej 

Informacji o wyszukanie ksiąg wieczystych przez podmiot wymieniony w ust. 8, jeżeli: 

1)   posiada on urządzenia lub systemy teleinformatyczne umożliwiające identyfikację 

osoby uzyskującej dane z centralnej bazy danych ksiąg wieczystych, zakresu danych 

oraz daty ich uzyskania; 

2)   posiada on zabezpieczenia techniczne i organizacyjne chroniące przed 

wykorzystaniem uzyskanych danych niezgodnie z celem; 

3)   jest to uzasadnione specyfiką i zakresem realizowanych zadań ustawowych; 

4)   po stronie Centralnej Informacji istnieją odpowiednie warunki techniczne. 

14. Minister Sprawiedliwości odmawia, w drodze decyzji, zgody na wielokrotne, 

nieograniczone w czasie wyszukiwanie ksiąg wieczystych, bez konieczności 

każdorazowego składania wniosku, jeżeli nie zostały spełnione przesłanki, o których 

mowa w ust. 13. 

15. Minister Sprawiedliwości cofa, w drodze decyzji, zgodę na wielokrotne, nieograniczone w 

czasie wyszukiwanie ksiąg wieczystych w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych, 

bez konieczności każdorazowego składania wniosku, jeżeli przestały istnieć przesłanki, o 

których mowa w ust. 13. 

16. Centralna Informacja umożliwia organom prowadzącym kataster nieruchomości, dla 

nieruchomości z określonej miejscowości, gminy lub powiatu, w celu weryfikacji 

zgodności danych ewidencji gruntów i budynków z danymi zawartymi w księgach 
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wieczystych, bezpłatne pozyskiwanie, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, 

danych zawartych w dziale pierwszym i drugim ksiąg wieczystych prowadzonych w 

systemie informatycznym, bez prawa udostępniania osobom trzecim. 

17. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   sposób funkcjonowania Centralnej Informacji oraz jej strukturę organizacyjną, 

2)   tryb składania wniosków i rodzaje dokumentów wydawanych przez Centralną 

Informację, 

3)   wzory wniosków składanych do Centralnej Informacji, w tym zakres danych we 

wniosku składanym za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, 

4)   tryb postępowania z wnioskami i sposób pobierania od nich opłaty, 

5)   tryb przeglądania księgi wieczystej, 

6)   cechy dokumentów mających moc dokumentów wydawanych przez sąd, 

wydrukowanych samodzielnie oraz sposób i tryb ich weryfikacji z danymi 

zawartymi w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych, 

7)   warunki techniczne i organizacyjne wykonania decyzji, o której mowa w ust. 13, 

8)   tryb, sposób i kryteria wyszukiwania ksiąg wieczystych 

- uwzględniając zasadę jawności ksiąg wieczystych i powszechność dostępu do nich, 

szybkość postępowania, zakres danych zawartych we wniosku, konieczność 

zapewnienia możliwości weryfikacji samodzielnie wydrukowanego dokumentu z 

danymi zawartymi w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych oraz konieczność 

zapewnienia ochrony centralnej bazy danych ksiąg wieczystych przed nieuprawnionym 

dostępem osób trzecich, a także treść i strukturę księgi wieczystej. 

 

Art. 36
5
. 

1. Centralna Informacja pobiera opłaty od wniosków o wydanie odpisu księgi wieczystej, 

wyciągu z księgi wieczystej, zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej oraz od 

wniosku o wyszukanie ksiąg wieczystych. 

2. Minister Sprawiedliwości, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów 

publicznych, określi, w drodze rozporządzenia, wysokość opłat, o których mowa w ust. 1, 

uwzględniając potrzebę pokrycia kosztów administracyjnych oraz zróżnicowania opłat od 

wniosków o uzyskanie poszczególnych dokumentów w zależności od sposobu złożenia 

wniosku, sposobu doręczenia dokumentów oraz samodzielnego wydruku dokumentów, o 

którym mowa w art. 36
4 

ust. 4, a także konieczność realizacji ustawowych zadań przez 

podmiot wnioskujący o wyszukanie ksiąg wieczystych. 

[3. Nie pobiera się opłat od wniosków o wydanie odpisu księgi wieczystej, wyciągu z księgi 

wieczystej, zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej oraz wniosku o wyszukanie ksiąg 

wieczystych złożonego przez podmioty, o których mowa w art. 36
4 

ust. 8 pkt 1-6 oraz pkt 8-

17, lub organ administracji rządowej.] 

<3. Nie pobiera się opłat od wniosków o wydanie odpisu księgi wieczystej, wyciągu z 

księgi wieczystej, zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej oraz wniosku o 

wyszukanie ksiąg wieczystych złożonego przez podmioty, o których mowa w art. 36
4
 

ust. 8 pkt 1–6, 8–17 oraz 19, lub organ administracji rządowej.> 
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Art. 68. 

1. Hipoteka zabezpiecza wierzytelność pieniężną, w tym również wierzytelność przyszłą. 

2. Hipoteka zabezpiecza wierzytelność do oznaczonej sumy pieniężnej. Jeżeli zabezpieczenie 

hipoteczne jest nadmierne, właściciel obciążonej nieruchomości może żądać zmniejszenia 

sumy hipoteki. 

<2a. Suma hipoteki na nieruchomości rolnej w rozumieniu ustawy z dnia 11 kwietnia 

2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 803 oraz z 2016 r. poz. 

…) nie może przewyższać wartości rynkowej tej nieruchomości ustalonej na dzień 

ustanowienia hipoteki. Do wniosku o wpis hipoteki do księgi wieczystej dołącza się 

operat szacunkowy, sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego stosownie do 

przepisów o gospodarce nieruchomościami.> 

3. Sumę hipoteki wyraża się w tej samej walucie co zabezpieczona wierzytelność, jeżeli 

strony w umowie ustanawiającej hipotekę nie postanowiły inaczej. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 17 maja 1989 r. – PRAWO GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (Dz. 

U. z 2015 r. poz. 520, z późn. zm.) 

 

Art. 24b. 

1. Główny Geodeta Kraju, we współpracy ze starostami, wojewodami i marszałkami 

województw oraz Ministrem Sprawiedliwości, ministrem właściwym do spraw 

informatyzacji, ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, ministrem właściwym do 

spraw finansów publicznych, ministrem właściwym do spraw środowiska, Prezesem 

Głównego Urzędu Statystycznego oraz Prezesem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa, tworzy i utrzymuje zintegrowany system informacji o nieruchomościach, 

będący systemem teleinformatycznym, umożliwiającym w szczególności: 

1)   prowadzenie centralnego repozytorium kopii zbiorów danych ewidencji gruntów i 

budynków; 

2)   monitorowanie w skali poszczególnych województw oraz całego kraju spójności i 

jakości zbiorów danych ewidencji gruntów i budynków; 

3)   wymianę danych w formie dokumentów elektronicznych między ewidencją gruntów i 

budynków a innymi rejestrami publicznymi, takimi jak: księga wieczysta, państwowy 

rejestr granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju, krajowy rejestr 

urzędowy podziału terytorialnego kraju, krajowy rejestr urzędowy podmiotów 

gospodarki narodowej, krajowy system ewidencji producentów, ewidencji 

gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, w zakresie 

niezbędnym do prowadzenia tych rejestrów publicznych, a także przekazywanie w 

formie dokumentów elektronicznych zawiadomień o zmianach danych, 

dokonywanych w poszczególnych rejestrach publicznych, mających znaczenie dla 
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innych rejestrów publicznych włączonych do zintegrowanego systemu informacji o 

nieruchomościach; 

4)   dokonywanie przez sądy prowadzące księgi wieczyste sprawdzeń, o których mowa w 

art. 626
8
 § 4 Kodeksu postępowania cywilnego; 

5)   weryfikację zgodności danych ewidencji gruntów i budynków z danymi zawartymi w: 

księgach wieczystych, Powszechnym Elektronicznym Systemie Ewidencji Ludności, 

krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej oraz krajowym 

rejestrze urzędowym podziału terytorialnego kraju, a także pozyskiwanie danych 

zawartych w tych rejestrach na potrzeby ewidencji gruntów i budynków; 

[6)   udostępnianie organom administracji publicznej zintegrowanych zbiorów danych 

ewidencji gruntów i budynków, niezbędnych do realizacji przez te organy ich 

ustawowych zadań publicznych, dotyczących w szczególności badań statystycznych, 

spisów powszechnych, prowadzenia krajowego rejestru urzędowego podmiotów 

gospodarki narodowej, prowadzenia krajowego rejestru urzędowego podziału 

terytorialnego kraju, planowania gospodarczego, planowania przestrzennego, 

środowiska, ewidencji podatkowej nieruchomości, kontroli państwowej, zwalczania 

korupcji oraz bezpieczeństwa wewnętrznego;] 

<6) udostępnianie organom administracji publicznej oraz innym podmiotom, 

realizującym zadania publiczne na podstawie odrębnych przepisów albo na 

skutek ich powierzenia lub zlecenia przez organ administracji publicznej, danych 

ewidencji gruntów i budynków niezbędnych do realizacji przez te podmioty 

zadań publicznych;> 

7)   przeprowadzanie analiz przestrzennych na zbiorach danych ewidencji gruntów i 

budynków obejmujących obszary większe niż jeden powiat. 

2. Współpraca podmiotów, o których mowa w ust. 1, z Głównym Geodetą Kraju dotyczy 

tworzenia i utrzymywania oprogramowania interfejsowego w rozumieniu art. 3 pkt 11 

ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 

zadania publiczne zapewniających realizację funkcjonalności zintegrowanego systemu 

informacji o nieruchomościach, w tym dostępu na potrzeby tego systemu do odpowiednich 

danych zawartych w prowadzonych przez te podmioty rejestrach publicznych. 

3. Przy udostępnianiu, wymianie i weryfikacji danych za pośrednictwem zintegrowanego 

systemu informacji o nieruchomościach przepis art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. 

o infrastrukturze informacji przestrzennej oraz art. 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o 

informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne stosuje się 

odpowiednio. 

4. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób, tryb i standardy techniczne 

tworzenia i prowadzenia zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach oraz 

treść, formę i sposób przekazywania zawiadomień, o których mowa w ust. 1 pkt 3, mając 

na uwadze usprawnienie funkcjonowania systemu informacyjnego państwa dotyczącego 

nieruchomości, przez tworzenie rozwiązań umożliwiających zapewnienie spójności i 

aktualności danych dotyczących nieruchomości, zawartych w różnych rejestrach 

publicznych, automatyzację procesów ich aktualizacji, a także jak najszersze 
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wykorzystanie informacji zgromadzonych w tych rejestrach do celów publicznych, oraz 

uwzględniając stan informatyzacji tych rejestrów. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 19 października 1991 r. O GOSPODAROWANIU 

NIERUCHOMOŚCIAMI ROLNYMI SKARBU PAŃSTWA (Dz. U. z 2015 r. poz. 1014, 

1433 i 1830 oraz z 2016 r. poz. 50) 

 

Art. 1. 

Ustawa reguluje zasady gospodarowania mieniem Skarbu Państwa w odniesieniu do: 

[1)   nieruchomości rolnych w rozumieniu Kodeksu cywilnego położonych na obszarach 

przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego na cele gospodarki rolnej, 

z wyłączeniem gruntów znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych i parków 

narodowych;] 

<1) nieruchomości rolnych w rozumieniu Kodeksu cywilnego, z wyłączeniem gruntów 

znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych i parków narodowych;> 

2)   innych nieruchomości i składników mienia pozostałych po likwidacji państwowych 

przedsiębiorstw gospodarki rolnej oraz ich zjednoczeń i zrzeszeń; 

3)   lasów niewydzielonych geodezyjnie z nieruchomości, określonych w pkt 1 i 2. 

 

Art. 5. 

1. Skarb Państwa powierza Agencji wykonywanie prawa własności i innych praw rzeczowych 

na jego rzecz w stosunku do mienia, o którym mowa w art. 1 i 2. 

2. Agencja, obejmując we władanie powierzone składniki mienia Skarbu Państwa, wykonuje 

we własnym imieniu prawa i obowiązki z nimi związane w stosunku do osób trzecich, jak 

również we własnym imieniu wykonuje związane z tymi składnikami obowiązki 

publicznoprawne. 

3. Agencja wykonuje w imieniu własnym prawa i obowiązki związane z mieniem Skarbu 

Państwa powierzonym Agencji po zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie 

gospodarki rolnej, w tym również prawa i obowiązki wynikające z decyzji 

administracyjnych. 

4. Mienie nabyte przez Agencję ze środków własnych, w celu zapewnienia funkcjonowania 

Biura Prezesa i oddziałów terenowych Agencji, stanowi jej własność. 

[5. Akcje i udziały w spółkach nabyte przez Agencję za mienie Skarbu Państwa wchodzące w 

skład Zasobu, a także akcje i udziały przejęte przez Agencję, jako mienie Skarbu Państwa 

pozostałe po likwidacji państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, podlegają 

przekazaniu ministrowi właściwemu do spraw Skarbu Państwa, w terminie 14 dni od dnia 

ich objęcia lub przejęcia, w formie protokołu zdawczo-odbiorczego. Protokół stanowi 

podstawę dokonania zmian w rejestrze sądowym i w księgach rachunkowych 

prowadzonych dla Zasobu. Do przekazania nie stosuje się postanowień umowy (statutu) 
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spółki przyznających pierwszeństwo nabycia lub ograniczających albo wyłączających 

nabycie udziałów lub akcji. 

6. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wykaz spółek 

hodowli roślin uprawnych oraz hodowli zwierząt gospodarskich o szczególnym znaczeniu 

dla gospodarki narodowej, których prawa z akcji lub udziałów wykonuje Agencja, biorąc 

pod uwagę strategiczne znaczenie spółek w postępie biologicznym w rolnictwie w zakresie 

hodowli roślin uprawnych oraz hodowli zwierząt gospodarskich.] 

<5. Wchodzące w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa prawa z udziałów i 

akcji w spółkach wykonuje Agencja. Przepisu art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) nie stosuje się. 

6. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wykaz 

jednoosobowych spółek hodowli roślin uprawnych lub hodowli zwierząt 

gospodarskich o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej, w których prawa 

z udziałów albo akcji wykonuje Agencja, biorąc pod uwagę strategiczne znaczenie 

spółek w postępie biologicznym w rolnictwie w zakresie hodowli roślin uprawnych 

oraz hodowli zwierząt gospodarskich.> 

7. Zbycie akcji lub udziałów w spółkach, o których mowa w ust. 6, wymaga zgody Rady 

Ministrów. 

 

Art. 6. 

1. Agencja realizuje zadania wynikające z polityki państwa, w szczególności w zakresie: 

1)   tworzenia oraz poprawy struktury obszarowej gospodarstw rodzinnych; 

2)   tworzenia warunków sprzyjających racjonalnemu wykorzystaniu potencjału 

produkcyjnego Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa; 

3)   restrukturyzacji oraz prywatyzacji mienia Skarbu Państwa użytkowanego na cele 

rolnicze; 

4)   obrotu nieruchomościami i innymi składnikami majątku Skarbu Państwa 

użytkowanymi na cele rolne; 

5)   administrowania zasobami majątkowymi Skarbu Państwa przeznaczonymi na cele 

rolne; 

6)   zabezpieczenia majątku Skarbu Państwa; 

7)   inicjowania prac urządzeniowo-rolnych na gruntach Skarbu Państwa oraz popierania 

organizowania na gruntach Skarbu Państwa prywatnych gospodarstw rolnych; 

8)   (uchylony) 

9)   (uchylony) 

[10)  wykonywania praw z udziałów i akcji w spółkach hodowli roślin uprawnych oraz 

hodowli zwierząt gospodarskich o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej.] 

<10) wykonywania praw z udziałów i akcji.> 

2. Oprócz zadań, o których mowa w ust. 1, Agencja realizuje również zadania określone 

odrębnymi przepisami, a w szczególności przepisami o kształtowaniu ustroju rolnego oraz 

przepisami o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza 

obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 
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Art. 20. 

1. Agencja prowadzi odrębnie własną gospodarkę finansową oraz gospodarkę finansową 

Zasobu. 

2. Agencja sporządza odrębnie: 

1)   projekt rocznego planu finansowego Agencji; 

2)   projekt rocznego planu finansowego Zasobu. 

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

właściwy do spraw rozwoju wsi w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw Skarbu 

Państwa i przekazuje ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych w trybie 

określonym w przepisach dotyczących prac nad projektem ustawy budżetowej. 

4. Środki finansowe z gospodarowania mieniem Zasobu przeznacza się na finansowanie 

obciążających mienie Zasobu zadań określonych w ustawie, w tym na obsługę zobowiązań 

Agencji określonych w art. 20a ust. 1 i 4, a także zadań określonych przepisami o 

kształtowaniu ustroju rolnego oraz przepisami o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu 

pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 

5. W projekcie rocznego planu finansowego, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, ustala się limit 

wydatków przeznaczonych na funkcjonowanie Biura Prezesa Agencji i oddziałów 

terenowych Agencji, w wysokości równej planowanym kosztom funkcjonowania 

powiększonym o dodatnią różnicę planowanych wydatków majątkowych i planowanej 

amortyzacji. 

5a. (uchylony) 

5b. (uchylony) 

5c. Nadwyżkę, o której mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885, z późn. zm.), Agencja przekazuje w danym roku 

obrotowym w formie zaliczek kwartalnych, w wysokości ustalonej w rocznym planie 

finansowym Zasobu, w terminie 30 dni po zakończeniu kwartału. Wpłata zaliczki za IV 

kwartał następuje w terminie do dnia 10 grudnia danego roku obrotowego. Rozliczenie 

roczne zobowiązania następuje w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku, 

w którym nadwyżka powstała. 

<5d. W planie finansowym Zasobu określa się wysokość środków finansowych na 

realizację zadań związanych z wykonywaniem zadań określonych w ustawie z dnia 11 

kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 803 oraz z 2016 

r. poz. …).> 

[6. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw Skarbu Państwa określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady gospodarki 

finansowej Agencji i gospodarki finansowej Zasobu, uwzględniając w szczególności 

odrębność tworzenia i funkcjonowania funduszy własnych Agencji, o których mowa w art. 

20b ust. 2, oraz funduszu mienia Zasobu, o którym mowa w art. 20c ust. 2.] 

<6. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw Skarbu Państwa określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady 

gospodarki finansowej Agencji i gospodarki finansowej Zasobu, uwzględniając w 
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szczególności odrębność tworzenia i funkcjonowania funduszy własnych Agencji, o 

których mowa w art. 20b ust. 2, i funduszu mienia Zasobu, o którym mowa w art. 20c 

ust. 2, oraz zabezpieczenie środków na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 

11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego.> 

 

Art. 23a. 

1. Agencja może odroczyć określony w umowie albo w decyzji, o której mowa w art. 35 ust. 

1, termin zapłaty należności, rozłożyć ją na raty albo umorzyć w części lub w całości, 

jeżeli przemawiają za tym ważne względy gospodarcze, społeczne lub losowe. 

<1a. Agencja, na wniosek osoby władającej nieruchomością Zasobu bez tytułu 

prawnego, może umorzyć, odroczyć lub rozłożyć na raty należności powstałe z tego 

tytułu, jeżeli osoba ta władała nieruchomością w dobrej wierze.> 

2. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi, po zasięgnięciu opinii Prezesa Agencji, ustali, w 

drodze rozporządzenia, szczegółowe przesłanki odroczenia, rozłożenia na raty lub 

umorzenia należności oraz tryb postępowania w tych sprawach. W szczególności, w 

rozporządzeniu należy określić okoliczności uzasadniające uznanie, że: 

1)   niemożność terminowego uregulowania należności przez dłużnika Agencji jest 

uzasadniona względami, o których mowa w ust. 1; 

2)   należność jest nieściągalna. 

 

Art. 24. 

1. Agencja gospodaruje Zasobem w drodze: 

[1)   w pierwszej kolejności sprzedaży mienia w całości lub jego części na zasadach 

określonych w rozdziale 6;] 

<1) w pierwszej kolejności wydzierżawienia albo sprzedaży nieruchomości rolnych na 

powiększenie lub utworzenie gospodarstw rodzinnych, na zasadach określonych 

w rozdziałach 6 lub 8;> 

2)   oddania mienia na czas oznaczony do odpłatnego korzystania osobom prawnym lub 

fizycznym na zasadach określonych w rozdziale 8; 

3)   wniesienia mienia lub jego części do spółki, o której mowa w przepisach wydanych na 

podstawie art. 5 ust. 6, lub innej spółki prawa handlowego, w której Skarb Państwa lub 

instytut badawczy posiada większość udziałów lub akcji; 

4)   oddania na czas oznaczony administratorowi całości lub części mienia w celu 

gospodarowania, na zasadach określonych w art. 25; 

5)   przekazania w zarząd; 

6)   zamiany nieruchomości. 

1a. Agencja reprezentuje Skarb Państwa w sprawach wynikających z postępowania 

regulacyjnego określonego w ustawach o stosunku Państwa do kościołów i innych 

związków wyznaniowych w Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Mienie, które nie zostało zagospodarowane w trybie określonym w ust. 1, Agencja 

zabezpiecza lub przeznacza na inne cele w trybie określonym w statucie Agencji. 
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3. Grunty rolne wchodzące w skład Zasobu mogą być w uzasadnionych gospodarczo 

przypadkach odłogowane. 

4. Na wniosek Agencji, właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości starosta 

wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej przekazuje nieodpłatnie, w drodze 

decyzji, Lasom Państwowym wydzielone geodezyjnie grunty wchodzące w skład Zasobu, 

przeznaczone do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo 

w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Art. 19 stosuje się 

odpowiednio. 

4a. (uchylony) 

5. Nieruchomości wchodzące w skład Zasobu Agencja może, w drodze umowy, nieodpłatnie 

przekazać na własność: 

1)   jednostce samorządu terytorialnego: 

a)  na cele związane z realizacją inwestycji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 

lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w 

zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 966), 

b)  w celu umożliwienia realizacji miejscowego planu odbudowy, o którym mowa w 

ustawie z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i 

rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku 

działania żywiołu (Dz. U. Nr 84, poz. 906, 2010 r. Nr 149, poz. 996 oraz z 2014 r. 

poz. 768), 

c)  jeżeli są przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy na 

cele związane z realizacją inwestycji infrastrukturalnych służących wykonywaniu 

zadań własnych w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, 

usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku 

oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, 

ochrony zdrowia, pomocy społecznej, edukacji publicznej, kultury i kultury 

fizycznej, zakładania lub rozszerzania cmentarzy komunalnych albo, jeżeli 

położony jest na nich cmentarz; 

2)   (uchylony) 

3)  osobom bezrobotnym bez prawa do zasiłku, które przez okres co najmniej 5 lat były 

pracownikami państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej - nieruchomości 

rolne o powierzchni do 2 hektarów - na cele związane z zalesianiem, o którym mowa 

w przepisach ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów 

wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014-2020 (Dz. U. poz. 349). 

5a. W przypadku zbycia lub przeznaczenia przez nabywcę nieruchomości na inne cele, niż 

określone w umowie, przed upływem 10 lat licząc od dnia jej nabycia Agencja występuje 

do podmiotu wymienionego w ust. 5 pkt 1 z żądaniem zwrotu aktualnej wartości 

pieniężnej tej nieruchomości, ustalonej według zasad określonych w art. 30 ust. 1, 

natomiast od osób wymienionych w ust. 5 pkt 3, Agencji zwrot taki przysługuje, o ile Lasy 
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Państwowe nie skorzystają z prawa pierwokupu. W przypadku zamiaru zbycia gruntu 

przez osoby, o których mowa w ust. 5 pkt 3, Lasom Państwowym przysługuje prawo 

pierwokupu tej nieruchomości, na zasadach określonych w przepisach o gospodarce 

nieruchomościami. 

5aa. Agencja może odstąpić od żądania, o którym mowa w ust. 5a, w przypadku gdy: 

1)   nieruchomość zostanie wykorzystana przez jednostkę samorządu terytorialnego na 

inny cel niż określony w umowie, jeżeli cel ten mieści się w zakresie określonym w 

ust. 5 pkt 1 lub 

2)   nieruchomość zostanie przekazana na cele publiczne, o których mowa w art. 6 

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 782 i 985) nieodpłatnie, albo za odpłatnością stanowiącą równowartość 

poniesionych przez jednostkę samorządu terytorialnego udokumentowanych 

nakładów na przekazaną nieruchomość, lub 

3)   nastąpi zwrot do Zasobu nieruchomości będącej przedmiotem nieodpłatnego 

przekazania. 

5b. (uchylony) 

5c. Nieruchomości wchodzące w skład Zasobu, zajęte pod drogi gminne, powiatowe i 

wojewódzkie oraz grunty przeznaczone na te cele w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy, Agencja może, w drodze umowy, nieodpłatnie przekazać na własność jednostce 

samorządu terytorialnego. 

6. Z zastrzeżeniem art. 44 ust. 1, urządzenia, obiekty i sieci: energetyczne, 

wodnokanalizacyjne, ciepłownicze oraz telekomunikacyjne Agencja może w drodze 

umowy przekazać, wraz z niezbędnymi gruntami, na własność jednostkom prowadzącym 

działalność w tym zakresie. Przekazanie na rzecz jednostek państwowych i komunalnych 

może nastąpić nieodpłatnie. 

7. Nieruchomości wchodzące w skład Zasobu przeznaczone na drogi krajowe stają się 

nieodpłatnie, z mocy prawa, przedmiotem trwałego zarządu ustanowionego na rzecz 

Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu 

na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna. Ustanowienie trwałego zarządu 

wojewoda stwierdza w drodze decyzji. Decyzja wojewody stanowi podstawę wpisu do 

księgi wieczystej i jest podstawą wykreślenia nieruchomości z ksiąg rachunkowych oraz 

przekazania tych nieruchomości przez Agencję protokołem zdawczo-odbiorczym 

Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. 

7a. (uchylony) 

7b. Prezes Agencji, w drodze decyzji, przekazuje nieodpłatnie w trwały zarząd na czas 

nieoznaczony ministrowi właściwemu do spraw sportu i kultury fizycznej, na jego 

wniosek, nieruchomości niezbędne do przygotowania i przeprowadzenia finałowego 

turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012. Decyzja Prezesa stanowi 

podstawę do wyłączenia nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz 

jej protokolarnego przejęcia przez właściwy organ do zasobu nieruchomości Skarbu 

Państwa i jest podstawą wpisu do księgi wieczystej. 
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7c. Przepisy ust. 7 stosuje się odpowiednio do nieruchomości objętej decyzją o: 

1)   zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego (Dz. U. 

Nr 42, poz. 340 i Nr 161, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 951) wydanym na rzecz 

podmiotu, o którym mowa w art. 28 ust. 1 tej ustawy; 

2)   pozwoleniu na realizację inwestycji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 lipca 

2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie 

budowli przeciwpowodziowych wydaną na rzecz regionalnego zarządu gospodarki 

wodnej lub urzędu morskiego. 

8. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia, warunki i tryb 

dokonywania zamiany nieruchomości, o której mowa w ust. 1 pkt 6. 

9. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 8, należy określić: 

1)   warunki i procedurę dokonywania zamiany; 

2)   warunki, w których zamianę uznaje się za ekwiwalentną, z tym że grunt rolny 

stanowiący własność osoby podlegającej przepisom o ubezpieczeniu społecznym 

rolników może być zamieniany na grunt rolny Zasobu o większej powierzchni, nie 

większej jednak niż dziesięciokrotnie licząc w hektarach przeliczeniowych; 

3)   warunki i tryb dokonywania rozliczeń w przypadku nieekwiwalentnej zamiany gruntu. 

 

Art. 28a. 

[1. Sprzedaż nieruchomości rolnej przez Agencję może nastąpić, jeżeli w wyniku tej sprzedaży 

łączna powierzchnia użytków rolnych będących własnością nabywcy nie przekroczy 500 

ha. 

2. Przy ustalaniu powierzchni użytków rolnych, o której mowa w ust. 1, będących 

przedmiotem współwłasności uwzględnia się powierzchnię nieruchomości rolnych 

odpowiadających udziałowi we współwłasności takich nieruchomości, a w przypadku 

współwłasności łącznej uwzględnia się łączną powierzchnię nieruchomości rolnych 

stanowiących przedmiot współwłasności.] 

<1. Sprzedaż nieruchomości rolnej przez Agencję może nastąpić, jeżeli w wyniku tej 

sprzedaży łączna powierzchnia użytków rolnych: 

1) będących własnością nabywcy nie przekroczy 300 ha oraz 

2) nabytych kiedykolwiek z Zasobu przez nabywcę nie przekroczy 300 ha. 

2. Przy ustalaniu powierzchni użytków rolnych, o których mowa w ust. 1: 

1) będących przedmiotem współwłasności uwzględnia się powierzchnię 

nieruchomości rolnych odpowiadających udziałowi we współwłasności takich 

nieruchomości, a w przypadku współwłasności łącznej uwzględnia się łączną 

powierzchnię nieruchomości rolnych stanowiących przedmiot współwłasności; 

2) 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.> 
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3. Powierzchnię użytków rolnych, o której mowa w ust. 1 i 2, ustala się na podstawie 

oświadczenia złożonego przez nabywcę nieruchomości rolnej. 

4. Osoba, która złożyła nieprawdziwe oświadczenie, o którym mowa w ust. 3, podlega 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest 

obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy 

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". Klauzula ta zastępuje 

pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 

 

Art. 29. 

1. Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości Zasobu po cenie ustalonej w sposób określony w 

ustawie, z zastrzeżeniem art. 17a ust. 1, art. 17b ust. 4 i art. 42, przysługuje: 

[1)   byłemu właścicielowi zbywanej nieruchomości lub jego spadkobiercom, jeżeli 

nieruchomość została przejęta na rzecz Skarbu Państwa przed dniem 1 stycznia 

1992 r.;] 

2)   spółdzielni produkcji rolnej władającej faktycznie zbywaną nieruchomością, której 

użytkowanie ustanowione na rzecz tej spółdzielni wygasło na podstawie art. 16 ust. 2 

z dniem 31 grudnia 1993 r.; 

3)   dzierżawcy zbywanej nieruchomości, jeżeli dzierżawa trwała faktycznie przez okres co 

najmniej trzech lat; 

4)   zarządzającemu specjalną strefą ekonomiczną w odniesieniu do nieruchomości 

położonych w granicach specjalnych stref ekonomicznych. 

[1a. Przepisu ust. 1 pkt 1 nie stosuje się do nieruchomości, o których mowa w: 

1)   ustawie z dnia 6 maja 1945 r. o wyłączeniu ze społeczeństwa polskiego wrogich 

elementów (Dz. U. Nr 17, poz. 96, z późn. zm.); 

2)   art. 38 w związku z art. 2 ustawy z dnia 6 maja 1945 r. o majątkach opuszczonych i 

porzuconych (Dz. U. Nr 17, poz. 97, Nr 24, poz. 144 i Nr 30, poz. 179); 

3)   art. 2 ustawy z dnia 3 stycznia 1946 r. o przejęciu na własność Państwa podstawowych 

gałęzi gospodarki narodowej (Dz. U. Nr 3, poz. 17, z późn. zm.); 

4)   art. 2 dekretu z dnia 8 marca 1946 r. o majątkach opuszczonych i poniemieckich (Dz. 

U. Nr 13, poz. 87, z późn. zm.); 

5)   art. 1 dekretu z dnia 5 września 1947 r. o przejęciu na własność Państwa mienia 

pozostałego po osobach przesiedlonych do ZSRR (Dz. U. Nr 59, poz. 318, z 1949 r. Nr 

53, poz. 404 oraz z 1969 r. Nr 13, poz. 95); 

6)   art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 14 lipca 1961 r. o gospodarce terenami w miastach i 

osiedlach (Dz. U. z 1969 r. Nr 22, poz. 159, z 1972 r. Nr 27, poz. 193 oraz z 1974 r. Nr 

14, poz. 84); 

7)   art. 2 ust. 1 lit. b dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 6 

września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej (Dz. U. z 1945 r. Nr 3, poz. 13, z 

późn. zm.).] 

1b. Nabycie nieruchomości, o których mowa w ust. 1, następuje po cenie ustalonej zgodnie z 

art. 30. 
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1c. O przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości, do której nabycia przysługuje 

pierwszeństwo osobie wymienionej w ust. 1, Agencja zawiadamia na piśmie tę osobę, 

podając cenę nieruchomości oraz termin złożenia wniosku o nabycie na warunkach 

podanych w zawiadomieniu, z tym że termin nie może być krótszy niż 21 dni od dnia 

otrzymania zawiadomienia. 

1d. Osoby, o których mowa w ust. 1, korzystają z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, 

jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na jej nabycie po cenie określonej w 

zawiadomieniu. 

1e. Przy doręczaniu zawiadomień stosuje się przepisy Kodeksu postępowania 

administracyjnego. 

1f. W razie zbiegu uprawnień do pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości stosuje się 

kolejność wymienioną w ust. 1. 

1g. W zakresie uregulowanym w ust. 1 nie stosuje się art. 596-602 i art. 695 § 2
(25)

 Kodeksu 

cywilnego. 

1h. Nieruchomość Zasobu lub jej część może być sprzedana bez przetargu, jeżeli może 

poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej stanowiącej własność 

osoby chcącej nabyć tę nieruchomość lub jej część, o ile nieruchomość ta nie może być 

zagospodarowana samodzielnie. 

[2. Nieruchomości, które nie zostały sprzedane na zasadach określonych w przepisach ust. 1, 

art. 17a i art. 42 albo co do których przepisy te nie mają zastosowania, podlegają 

sprzedaży w trybie publicznego przetargu ustnego (licytacja), z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. W przypadkach uzasadnionych względami gospodarczymi można ustalić osobę nabywcy na 

podstawie przetargu ofert pisemnych (konkurs ofert). W razie zgłoszenia kilku 

równorzędnych ofert, pierwszeństwo ma osoba podlegająca przepisom o ubezpieczeniu 

społecznym rolników oraz pracownik i spółka pracowników zlikwidowanego państwowego 

przedsiębiorstwa gospodarki rolnej, nabywający nieruchomość rolną w celu powiększenia 

albo utworzenia gospodarstwa rolnego. Jeżeli więcej niż jednemu z oferentów przysługuje 

pierwszeństwo, nabywcę ustala się dokonując wyboru tego spośród oferentów, który daje 

najlepszą gwarancję należytego prowadzenia gospodarstwa, z zastrzeżeniem ust. 3c.] 

<2. Nieruchomości, które nie zostały sprzedane na zasadach określonych w przepisach 

ust. 1, art. 17a i art. 42 albo co do których przepisy te nie mają zastosowania, 

podlegają sprzedaży w trybie publicznego przetargu ustnego (licytacja), z tym że 

nieruchomości rolne podlegają w pierwszej kolejności sprzedaży w trybie przetargu, 

w którym mogą uczestniczyć wyłącznie podmioty, o których mowa w ust. 3b. 

3. Agencja może przeprowadzić przetarg ofert pisemnych (konkurs ofert) na sprzedaż 

nieruchomości rolnych, w którym: 

1) mogą uczestniczyć wyłącznie podmioty, o których mowa w ust. 3b; 

2) nieruchomość rolna jest nabywana za cenę w wysokości wartości tej 

nieruchomości, określonej przy zastosowaniu sposobów jej ustalania 

przewidzianych w przepisach o gospodarce nieruchomościami, powiększoną o 

koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży; 

3) kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty mogą być w szczególności: 
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a) odległość gospodarstwa rolnego oferenta od zbywanej nieruchomości Zasobu, 

b) powierzchnia nieruchomości rolnych nabytych lub wydzierżawionych z Zasobu, 

c) intensywność produkcji zwierzęcej w gospodarstwie oferenta.> 

3a. W przypadku nierozstrzygnięcia przetargu, Agencja, ogłaszając kolejne przetargi, może 

ustalić niższą cenę wywoławczą, nie niższą jednak niż połowa ceny ustalonej według 

zasad określonych w art. 30. Jeżeli kolejny przetarg nie doprowadzi do wyłonienia osoby 

nabywcy, Agencja może sprzedać nieruchomość bez przetargu za cenę nie niższą niż cena 

wywoławcza ostatniego przetargu. 

3b. Agencja może zastrzec, że w przetargu mogą uczestniczyć wyłącznie: 

1)   rolnicy indywidualni, w rozumieniu przepisów o kształtowaniu ustroju rolnego, 

zamierzający powiększyć gospodarstwo rodzinne, jeżeli mają oni miejsce 

zamieszkania w gminie, w której położona jest nieruchomość wystawiana do 

przetargu lub w gminie graniczącej z tą gminą lub 

2)   osoby posiadające kwalifikacje rolnicze określone w przepisach o kształtowaniu 

ustroju rolnego, zamierzające utworzyć gospodarstwo rodzinne w rozumieniu tych 

przepisów, lub 

3)   pracownicy zlikwidowanych państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej 

zamierzający utworzyć gospodarstwo rodzinne, lub 

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

nieruchomości niezbędne na cele publiczne, lub 

5)   członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych postawionych w stan likwidacji lub 

upadłości, zamierzający utworzyć gospodarstwo rodzinne, lub 

6)   repatrianci w rozumieniu przepisów o repatriacji, przybyli do Rzeczypospolitej 

Polskiej nie wcześniej niż 6 lat przed dniem przetargu, lub 

7)   spółki prawa handlowego, w których 100% akcji albo udziałów należy do 

pracowników zlikwidowanych państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej. 

<3ba. W przetargach ograniczonych skierowanych do podmiotów, o których mowa w 

ust. 3b, nie może uczestniczyć podmiot, który: 

1) kiedykolwiek nabył z Zasobu nieruchomości o powierzchni łącznej co najmniej 

300 ha użytków rolnych, 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, lub 

2) naruszył chociażby jedno z postanowień umowy określonych w art. 29a ust. 1 

pkt 1 lub 2, lub 3, lub 

3) w dniu opublikowania wykazu, o którym mowa w art. 28, posiadał udziały lub 

akcje w spółkach prawa handlowego będących właścicielami nieruchomości 

rolnych lub w spółce zależnej od takiej spółki, z wyjątkiem akcji 

dopuszczonych do obrotu na rynku giełdowym w rozumieniu ustawy z dnia 29 

lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 94, z 

późn. zm.). 
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3bb. Do osoby, o której mowa w ust. 3b pkt 1, nie ma zastosowania wymóg dotyczący 5-

letniego okresu osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego, określony w 

przepisach o kształtowaniu ustroju rolnego, w przypadku gdy osoba ta w dniu 

ogłoszenia wykazu nieruchomości Zasobu przeznaczonych do sprzedaży ma nie 

więcej niż 40 lat. 

3bc. W przetargu nie mogą brać udziału podmioty, które: 

1) mają zaległości z tytułu zobowiązań finansowych wobec Agencji, Skarbu 

Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a w szczególności 

zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne 

lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskały one przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, lub 

2) władają lub władały nieruchomościami Zasobu bez tytułu prawnego i mimo 

wezwania Agencji nieruchomości tych nie opuściły. 

3bd. Agencja może zastrzec, że ten sam podmiot nie może brać udziału w więcej niż 

jednym przetargu, o którym mowa w ust. 3b, w przypadku gdy: 

1) w jednym z przetargów podmiot ten został wyłoniony jako kandydat na 

nabywcę oraz 

2) poszczególne przetargi zorganizowano w celu sprzedaży: 

a) wydzielonych przed przetargami części nieruchomości Zasobu lub 

b) kilku nieruchomości Zasobu znajdujących się na terenie jednej 

miejscowości.> 

3c. Jeżeli z nieruchomością będącą przedmiotem przetargu związane są miejsca pracy na 

terenie gminy uznanej na podstawie przepisów o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu 

bezrobociu za zagrożoną szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym, w razie 

zgłoszenia równorzędnych ofert, nabywcę ustala się, dokonując wyboru tego spośród 

oferentów, który gwarantuje zorganizowanie największej liczby miejsc pracy i utrzymanie 

ich przez okres co najmniej pięciu lat. 

3d. Dowodem potwierdzającym zamieszkanie jest dokument określający zameldowanie na 

pobyt stały w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych. 

3e. W przetargach, o których mowa w ust. 2 i 3, mogą brać udział osoby fizyczne i osoby 

prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli z 

zastrzeżeniem ust. 3f, wniosą wadium w terminie, miejscu i w formie wyznaczonych w 

ogłoszeniu o przetargu oraz spełnią inne warunki podane w ogłoszeniu. 

3f. Osoby fizyczne, którym na mocy odrębnych przepisów przysługuje prawo do 

rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami 

Rzeczypospolitej Polskiej realizowanej w formie zaliczenia na poczet ceny sprzedaży 

nieruchomości Skarbu Państwa wartości pozostawionych nieruchomości, zwalnia się z 

obowiązku wniesienia wadium do wysokości kwoty nieprzekraczającej wysokości 

potwierdzonego prawa do rekompensaty, jeżeli złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia 
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kwoty równej wysokości niewniesionego wadium w przypadku uchylenia się od zawarcia 

umowy. 

3g. Wadium nie podlega zwrotowi: 

1)   jeżeli żaden z uczestników przetargu ustnego nie zgłosi postąpienia ponad cenę 

wywoławczą albo żaden z uczestników przetargu ofert nie zaoferuje co najmniej 

ceny wywoławczej; 

2)   uczestnikowi przetargu, który wygrał przetarg i uchyli się od zawarcia umowy; 

3)   uczestnikowi przetargu, jeżeli z przyczyn leżących po jego stronie, w szczególności 

niespełnienia wymagania określonego w art. 28a ust. 1, zawarcie umowy stało się 

niemożliwe. 

4. Agencji przysługuje prawo pierwokupu na rzecz Skarbu Państwa przy odsprzedaży 

nieruchomości przez nabywcę w okresie 5 lat od nabycia tej nieruchomości od Agencji. 

5. (utracił moc). 

 

<Art. 29a. 

1. Umowa sprzedaży nieruchomości zbywanej na zasadach określonych w art. 29 ust. 1 i 

3b lub art. 31 ust. 2 zawiera w szczególności zobowiązania nabywcy nieruchomości 

do: 

1) nieprzenoszenia własności nieruchomości nabytej z Zasobu przez okres 15 lat od 

dnia nabycia nieruchomości oraz do prowadzenia działalności rolniczej na niej 

w tym okresie, a w przypadku osób fizycznych do osobistego prowadzenia tej 

działalności; 

2) nieustanawiania w okresie, o którym mowa w pkt 1, hipoteki na nieruchomości 

nabytej z Zasobu na rzecz innych podmiotów niż Agencja; 

3) zapłaty kwoty w wysokości 40% ceny sprzedaży w przypadku: 

a) niedotrzymania przez nabywcę nieruchomości któregokolwiek ze zobowiązań, o 

których mowa w pkt 1 i 2, albo 

b) złożenia nieprawdziwego oświadczenia, o którym mowa w art. 29b ust. 1. 

2. Do osobistego prowadzenia działalności rolniczej, o której mowa w ust. 1 pkt 1, 

stosuje się przepisy o kształtowaniu ustroju rolnego dotyczące osobistego 

prowadzenia gospodarstwa rolnego. 

3. Umowa, o której mowa w ust. 1, zawiera zastrzeżenie, że postanowienia, o którym 

mowa w ust. 1 pkt 3, nie stosuje się w przypadku: 

1) przeniesienia własności nieruchomości nabytej z Zasobu: 

a) na rzecz zstępnego lub przysposobionego, a w przypadku ich braku – krewnego 

w linii bocznej albo 

b) za pisemną zgodą Agencji; 

2) udzielenia pisemnej zgody przez Agencję na ustanowienie hipoteki na 

nieruchomości nabytej z Zasobu. 

4. Agencja może wyrazić zgodę na: 

1) przeniesienie własności nieruchomości nabytej z Zasobu – w przypadku gdy 

nabywca nieruchomości jest osobą fizyczną: 
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a)  zamierzającą powiększyć gospodarstwo rodzinne albo 

b)  posiadającą kwalifikacje rolnicze w rozumieniu przepisów o kształtowaniu 

ustroju rolnego i zamierzającą utworzyć gospodarstwo rodzinne, albo 

c) której przyznano pomoc finansową, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 6 lit. a 

ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich 

z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 349 i 1888 oraz z 2016 r. poz. 337); 

2) ustanowienie hipoteki na nieruchomości nabytej z Zasobu – w przypadku gdy 

hipoteka ma stanowić zabezpieczenie spłaty kredytu zaciąganego na: 

a) zakup nieruchomości rolnej na powiększenie gospodarstwa rodzinnego lub 

b) zakup inwentarza żywego lub maszyn i urządzeń służących do prowadzenia 

gospodarstwa rodzinnego, lub 

c) budowę, rozbudowę lub modernizację budynków służących prowadzeniu 

produkcji rolniczej, lub 

d) odbudowę budynków zniszczonych w wyniku zdarzeń losowych, lub 

e) realizację przedsięwzięcia, na które jest udzielana pomoc ze środków 

publicznych w związku z zaistniałymi zdarzeniami losowymi. 

5. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia, 

szczegółowy tryb udzielania pisemnej zgody, o której mowa w ust. 4, mając na 

względzie określenie danych i dokumentów niezbędnych do prawidłowego 

rozpatrzenia wniosku. 

Art. 29b. 

1. Każdy nabywca nieruchomości Zasobu przed zawarciem umowy sprzedaży składa 

oświadczenie o pochodzeniu środków finansowych na ten cel oraz że nie zawarł 

umowy przedwstępnej na zbycie tej nieruchomości. 

2. Osoba, która złożyła nieprawdziwe oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, podlega 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie 

jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy 

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta 

zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 

zeznań. 

Art. 29c. 

Czynność prawna dotycząca zbycia nieruchomości dokonana niezgodnie z przepisami 

ustawy lub dokonana w wyniku przetargu, który odbył się niezgodnie z przepisami 

ustawy, lub w którym jako nabywcę nieruchomości wyłoniono osobę, która nie spełnia 

wymogów, o których mowa w art. 29 ust. 3ba, jest nieważna.> 

 

Art. 31. 

1. Cena nieruchomości podlega zapłacie nie później niż w dniu zawarcia umowy sprzedaży. 

2. Agencja może rozłożyć spłatę należności na roczne lub półroczne raty, na okres nie dłuższy 

niż 15 lat, jeżeli przed zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości nabywca 
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nieruchomości wpłacił co najmniej 10% jej ceny i przedłożył zabezpieczenie spłaty kwoty 

należności rozłożonej na raty, a jego sytuacja finansowa pozwala na spłatę tej należności. 

3. Zabezpieczeniem spłaty kwoty należności, o którym mowa w ust. 2, może być co najmniej 

jedno z następujących zabezpieczeń: 

1)   hipoteka; 

2)   gwarancja bankowa; 

3)   poręczenie; 

4)   weksel własny in blanco; 

5)   poręczenie wekslowe; 

6)   przewłaszczenie na zabezpieczenie; 

7)   zastaw rejestrowy; 

8)   blokada środków pieniężnych na rachunku bankowym; 

9)   ustanowienie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bankowym; 

10)  cesja praw z polisy ubezpieczeniowej; 

11)  kaucja. 

<3a. Zabezpieczeniem spłaty kwoty należności, o którym mowa w ust. 2, przy sprzedaży 

nieruchomości w trybie, o którym mowa w art. 29 ust. 3b, może być hipoteka lub 

weksel in blanco.> 

4. Przy rozłożeniu spłaty pozostałej należności na roczne lub półroczne raty Agencja stosuje 

oprocentowanie, które nie może być w stosunku rocznym niższe niż stopa dyskontowa 

stanowiąca stopę bazową ogłaszaną w komunikacie Komisji Europejskiej, powiększona o 

1%. 

5. Jeżeli nabywca nieruchomości zbędzie tę nieruchomość lub jej część przed zapłaceniem 

całej należności z tytułu jej sprzedaży, Agencja może zażądać zapłaty całej niespłaconej 

należności w wyznaczonym przez siebie terminie. 

6. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   dokumenty, jakie nabywca nieruchomości składa w celu ustalenia, czy jego sytuacja 

pozwala na spłatę należności rozłożonej na raty i na zabezpieczenie spłaty kwoty tej 

należności, 

2)   szczegółowe warunki rozkładania spłaty należności na raty, 

3)   wysokość oprocentowania należności, której spłata została rozłożona na raty 

- mając na względzie należyte zabezpieczenie spłaty należności rozłożonej na roczne lub 

półroczne raty 

 

Art. 38. 

1. Mienie wchodzące w skład Zasobu może być: 

1)   wydzierżawiane lub wynajmowane osobom fizycznym lub prawnym, na zasadach 

Kodeksu cywilnego albo 

2)   oddane do korzystania na zasadach określonych w niniejszym rozdziale lub w 

odrębnych przepisach. 
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1a. W umowie dzierżawy, także zawieranej na czas oznaczony zawiera się postanowienie o 

możliwości wypowiedzenia przez agencję umowy dzierżawy w zakresie wyłączenia 30% 

powierzchni użytków rolnych będących przedmiotem dzierżawy. 

[2. Do nieruchomości będących przedmiotem dzierżawy i najmu art. 28 stosuje się 

odpowiednio.] 

<2. Do nieruchomości będących przedmiotem dzierżawy i najmu przepisy art. 28 i art. 

29 ust. 1h stosuje się odpowiednio.> 

3. Zawieranie z podmiotami zagranicznymi umów dzierżawy nieruchomości rolnych 

wchodzących w skład Zasobu nie jest dozwolone w okresie pięciu lat od dnia wejścia w 

życie ustawy, z zastrzeżeniem zawartym w ust. 4. 

4. W wyjątkowych, szczególnie uzasadnionych przypadkach nieruchomości rolne wchodzące 

w skład Zasobu mogą być wydzierżawione podmiotowi zagranicznemu za zgodą ministra 

właściwego do spraw rozwoju wsi. 

 

Art. 39a. 

1. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia, tryb 

przeprowadzania przetargów na dzierżawę, uwzględniając w szczególności formy 

przeprowadzania przetargu, wymagania dotyczące wadium, sposób ogłaszania przetargu, 

informacje, jakie powinno zawierać ogłoszenie o przetargu oraz oferta, informacje, jakie 

powinien zawierać protokół z przetargu sporządzany przez komisję przeprowadzającą 

przetarg. 

2. Czynsz dzierżawny ustala się w umowie jako sumę pieniężną albo jako równowartość 

pieniężną odpowiedniej ilości pszenicy. Czynsz ten jest płatny za półrocze roku 

kalendarzowego z dołu. 

3. Czynsz dzierżawny ustalony w sumie pieniężnej poczynając od drugiego terminu płatności 

podlega waloryzacji przy zastosowaniu wskaźników zmian cen skupu podstawowych 

produktów rolnych w półroczu roku kalendarzowego poprzedzającym termin płatności. 

4. Należność z tytułu czynszu określonego w umowie jako równowartość pieniężna 

odpowiedniej ilości pszenicy ustala się na podstawie średniej krajowej ceny skupu 

pszenicy w półroczu roku kalendarzowego poprzedzającym termin płatności czynszu. 

5. Za podstawowe produkty rolne, o których mowa w ust. 3, uważa się ziarno pszenicy i żyta, 

żywiec rzeźny wołowy, wieprzowy i drobiowy oraz mleko krowie. 

6. Strony umowy dzierżawy mogą postanowić jeden raz w ciągu okresu, na jaki umowa 

została zawarta, że poczynając od najbliższego terminu płatności czynszu ustalonego jako 

równowartość odpowiedniej ilości pszenicy suma pieniężna odpowiadająca tej 

równowartości stanowi czynsz, do którego stosuje się wskaźnik określony na podstawie 

ust. 3. 

7. Wskaźnik zmian cen, o którym mowa w ust. 3, oraz średnią krajową cenę skupu pszenicy, 

o której mowa w ust. 4, ustala się na podstawie obwieszczeń Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego, ogłaszanych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej 

"Monitor Polski", w terminie 20 dni po upływie każdego półrocza kalendarzowego. 
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[8. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi, po zasięgnięciu opinii Prezesa Agencji, określi, 

w drodze rozporządzenia, sposób ustalania wysokości czynszu dzierżawnego w umowach 

zawieranych ze spółkami, o których mowa w art. 39 ust. 2 pkt 5 i ust. 3, w zależności od 

potencjału produkcyjnego przedmiotu dzierżawy, w szczególności w zależności od rodzaju 

i klasy gruntów oraz miejsca ich położenia, wartości księgowej budynków i budowli, 

charakteru możliwej do prowadzenia działalności gospodarczej.] 

<8. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi, po zasięgnięciu opinii Prezesa Agencji, 

określi, w drodze rozporządzenia, sposób ustalania wysokości czynszu dzierżawnego, 

w zależności od potencjału produkcyjnego przedmiotu dzierżawy, w szczególności w 

zależności od rodzaju i klasy gruntów oraz miejsca ich położenia, wartości księgowej 

budynków i budowli, charakteru możliwej do prowadzenia działalności 

gospodarczej.> 

 

<Art. 39c. 

Na wniosek dzierżawcy, za zgodą Agencji, osoba trzecia może wstąpić w prawa i 

obowiązki dzierżawcy wynikające z umowy dzierżawy, w przypadku gdy dzierżawca 

uzyska uprawnienia do renty strukturalnej, emerytury lub z uwagi na stan zdrowia nie 

będzie mógł kontynuować umowy, a ze zgłoszonego do Agencji wniosku wynikać będzie, 

że przekazanie praw i obowiązków wynikających z umowy dzierżawy następuje na rzecz 

osoby lub osób mu bliskich w rozumieniu przepisów o kształtowaniu ustroju rolnego.> 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 11 kwietnia 2003 r. O KSZTAŁTOWANIU USTROJU ROLNEGO (Dz. U. 

z 2012 r. poz. 803) 

 

<W celu wzmocnienia ochrony i rozwoju gospodarstw rodzinnych, które w myśl 

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stanowią podstawę ustroju rolnego 

Rzeczypospolitej Polskiej, dla zapewnienia właściwego zagospodarowania ziemi rolnej w 

Rzeczypospolitej Polskiej, w trosce o zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego 

obywateli i dla wspierania zrównoważonego rolnictwa prowadzonego w zgodzie 

z wymogami ochrony środowiska i sprzyjającego rozwojowi obszarów wiejskich, 

uchwala się niniejszą ustawę.> 

 

<Art. 1a. 

Przepisów ustawy nie stosuje się do nieruchomości rolnych wchodzących w skład 

Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, o którym mowa w ustawie z dnia 

19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 1014, 1433 i 1830 oraz z 2016 r. poz. 50).> 
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Art. 2. 

Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

1)   "nieruchomości rolnej" - należy przez to rozumieć nieruchomość rolną w rozumieniu 

Kodeksu cywilnego, z wyłączeniem nieruchomości położonych na obszarach 

przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego na cele inne niż rolne; 

[2)   "gospodarstwie rolnym" - należy przez to rozumieć gospodarstwo rolne w rozumieniu 

Kodeksu cywilnego o obszarze nie mniejszym niż 1 ha użytków rolnych;] 

<2) „gospodarstwie rolnym” – należy przez to rozumieć gospodarstwo rolne 

w rozumieniu Kodeksu cywilnego, w którym powierzchnia nieruchomości rolnej jest 

nie mniejsza niż 1 ha;> 

3)   "prowadzeniu działalności rolniczej" - należy przez to rozumieć prowadzenie działalności 

wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym produkcji 

ogrodniczej, sadowniczej i rybnej; 

4)   "Agencji" - należy przez to rozumieć Agencję Nieruchomości Rolnych; 

5)   "użytkach rolnych" - należy przez to rozumieć grunty orne, sady, łąki trwałe, pastwiska 

trwałe, grunty rolne zabudowane, grunty pod stawami i grunty pod rowami[.] <;> 

<6) „osobie bliskiej” – należy przez to rozumieć zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, 

dzieci rodzeństwa, małżonka, osoby przysposabiające i przysposobione; 

7) „nabyciu nieruchomości rolnej” – należy przez to rozumieć przeniesienie własności 

nieruchomości rolnej lub nabycie własności nieruchomości rolnej w wyniku 

dokonania czynności prawnej lub orzeczenia sądu albo organu administracji 

publicznej, a także innego zdarzenia prawnego; 

8) „właścicielu nieruchomości rolnej” – należy przez to rozumieć również 

współwłaściciela nieruchomości rolnej.> 

 

<Art. 2a. 

1. Nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że 

ustawa stanowi inaczej. Jeżeli nabywana nieruchomość rolna albo jej część ma wejść 

w skład wspólności majątkowej małżeńskiej wystarczające jest, gdy rolnikiem 

indywidualnym jest jeden z małżonków. 

2. Powierzchnia nabywanej nieruchomości rolnej wraz z powierzchnią nieruchomości 

rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego nabywcy nie może 

przekraczać powierzchni 300 ha użytków rolnych ustalonej zgodnie z art. 5 ust. 2 i 3. 

3. Przepisy ust. 1 i 2 nie dotyczą nabycia nieruchomości rolnej: 

1) przez: 

a) osobę bliską zbywcy, 

b) jednostkę samorządu terytorialnego, 

c) Skarb Państwa lub działającą na jego rzecz Agencję, 

d) osoby prawne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do 

Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do 

innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności 

sumienia i wyznania; 
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2) w wyniku dziedziczenia oraz zapisu windykacyjnego; 

3) na podstawie art. 151 lub art. 231 Kodeksu cywilnego; 

4) w toku postępowania restrukturyzacyjnego w ramach postępowania sanacyjnego. 

4. Nabycie nieruchomości rolnej przez inne podmioty niż wymienione w ust. 1 i ust. 3 

pkt 1 oraz w innych przypadkach niż wymienione w ust. 3 pkt 2–4, może nastąpić za 

zgodą Prezesa Agencji, wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej, wydanej na 

wniosek: 

1) zbywcy, jeżeli: 

a) wykaże on, że nie było możliwości nabycia nieruchomości rolnej przez 

podmioty, o których mowa w ust. 1 i 3, 

b) nabywca daje rękojmię należytego prowadzenia działalności rolniczej, 

c) w wyniku nabycia nie dojdzie do nadmiernej koncentracji gruntów rolnych; 

2) osoby fizycznej zamierzającej utworzyć gospodarstwo rodzinne, która: 

a) posiada kwalifikacje rolnicze, 

b) daje rękojmię należytego prowadzenia działalności rolniczej, 

c) zobowiąże się do zamieszkiwania w okresie 5 lat od dnia nabycia nieruchomości 

na terenie gminy, na obszarze której położona jest jedna z nieruchomości 

rolnych, która wejdzie w skład tworzonego gospodarstwa rodzinnego. 

5. Organem wyższego stopnia, w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania 

administracyjnego, w sprawach, o których mowa w ust. 4, jest minister właściwy do 

spraw rozwoju wsi. 

6. W przypadku niewyrażenia zgody, o której mowa w ust. 4, Agencja, na pisemne 

żądanie zbywcy złożone w terminie miesiąca od dnia, w którym decyzja o 

niewyrażeniu zgody stała się ostateczna, jest obowiązana do złożenia oświadczenia o 

nabyciu nieruchomości rolnej za zapłatą równowartości pieniężnej odpowiadającej 

jej wartości rynkowej określonej przez Agencję przy zastosowaniu sposobów 

ustalania wartości nieruchomości przewidzianych w przepisach o gospodarce 

nieruchomościami. 

7. Agencja w terminie miesiąca od otrzymania żądania zbywcy nieruchomości rolnej 

powiadamia go o wysokości równowartości pieniężnej, o której mowa w ust. 6. 

8. Zbywca nieruchomości rolnej w terminie miesiąca od dnia otrzymania 

powiadomienia, o którym mowa w ust. 7, może: 

1) wystąpić do sądu o ustalenie równowartości pieniężnej wartości rynkowej 

nieruchomości rolnej nabywanej przez Agencję albo 

2) złożyć pisemne oświadczenie o cofnięciu żądania nabycia tej nieruchomości przez 

Agencję. 

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 8 pkt 1, sąd określa równowartość pieniężną 

wartości rynkowej nieruchomości rolnej przy zastosowaniu sposobów ustalania 

wartości nieruchomości przewidzianych w przepisach o gospodarce 

nieruchomościami. 
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10. W przypadku, o którym mowa w ust. 8 pkt 2, Agencji przysługuje roszczenie o zwrot 

poniesionych przez nią kosztów ustalenia równowartości pieniężnej wartości 

rynkowej nieruchomości rolnej. 

Art. 2b. 

1. Nabywca nieruchomości rolnej jest obowiązany prowadzić gospodarstwo rolne, w 

skład którego weszła nabyta nieruchomość rolna, przez okres co najmniej 10 lat od 

dnia nabycia przez niego tej nieruchomości, a w przypadku osoby fizycznej 

prowadzić to gospodarstwo osobiście. 

2. W okresie, o którym mowa w ust. 1, nabyta nieruchomość nie może być zbyta ani 

oddana w posiadanie innym podmiotom. 

3. Sąd, na wniosek nabywcy nieruchomości rolnej, wyrazi zgodę na dokonanie 

czynności, o których mowa w ust. 2, przed upływem okresu 10 lat od dnia 

przeniesienia własności tej nieruchomości, jeżeli konieczność jej dokonania wynika z 

przyczyn losowych, niezależnych od nabywcy. 

4. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do podmiotów, o których mowa w art. 2a ust. 3 

pkt 1, oraz do nabywców nieruchomości rolnej w przypadkach, o których mowa w 

art. 2a ust. 3 pkt 2 i 3. 

Art. 2c. 

Przepisy ustawy dotyczące nabycia nieruchomości rolnej stosuje się odpowiednio do 

nabycia: 

1) użytkowania wieczystego nieruchomości rolnej albo udziału lub części udziału w 

użytkowaniu wieczystym nieruchomości rolnej; 

2) udziału lub części udziału we współwłasności nieruchomości rolnej.> 

 

Art. 3. 

[1. W przypadku sprzedaży nieruchomości rolnej przez osobę fizyczną lub osobę prawną inną 

niż Agencja, prawo pierwokupu przysługuje z mocy ustawy jej dzierżawcy, jeżeli łącznie 

spełnione są następujące warunki: 

1)   umowa dzierżawy została zawarta w formie pisemnej i ma datę pewną oraz była 

wykonywana co najmniej 3 lata, licząc od tej daty; 

2)   nabywana nieruchomość wchodzi w skład gospodarstwa rodzinnego dzierżawcy lub 

jest dzierżawiona przez spółdzielnie produkcji rolnej. 

2. O treści umowy sprzedaży nieruchomości rolnej przez osobę, o której mowa w ust. 1, 

zawiadamia się dzierżawcę tej nieruchomości, jeżeli umowa dzierżawy trwała co najmniej 

3 lata od dnia jej zawarcia.] 

<1. W przypadku sprzedaży nieruchomości rolnej, prawo pierwokupu przysługuje z 

mocy ustawy jej dzierżawcy, jeżeli: 

1) umowa dzierżawy została zawarta w formie pisemnej i ma datę pewną oraz była 

wykonywana co najmniej przez 3 lata, licząc od tej daty oraz 

2) nabywana nieruchomość rolna wchodzi w skład gospodarstwa rodzinnego 

dzierżawcy. 
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2. O treści umowy sprzedaży nieruchomości rolnej zawiadamia się dzierżawcę tej 

nieruchomości, jeżeli umowa dzierżawy trwała co najmniej 3 lata od dnia jej 

zawarcia.> 

3. Jeżeli dzierżawcy przysługuje prawo pierwokupu, o którym mowa w ust. 1, zawiadomienie, 

o którym mowa w ust. 2, wywołuje skutki określone w przepisach Kodeksu cywilnego 

dotyczących prawa pierwokupu. 

[4. W przypadku braku uprawnionego do pierwokupu, o którym mowa w ust. 1, albo 

niewykonania przez niego tego prawa, prawo pierwokupu przysługuje z mocy ustawy 

Agencji działającej na rzecz Skarbu Państwa, gdy przedmiotem sprzedaży jest 

nieruchomość rolna o powierzchni nie mniejszej niż 5 ha. 

5. Przepisów ust. 1-4 nie stosuje się, jeżeli: 

1)   nabywcą nieruchomości rolnej jest osoba bliska zbywcy w rozumieniu przepisów o 

gospodarce nieruchomościami; 

2)   sprzedaż dotyczy nieruchomości rolnej stanowiącej wkład gruntowy członka 

spółdzielni produkcji rolnej na rzecz innego członka tej spółdzielni; 

3)   nabywcą nieruchomości rolnej jest spółdzielnia produkcji rolnej - w przypadku 

sprzedaży przez jej członka nieruchomości rolnej stanowiącej wkład gruntowy w tej 

spółdzielni; 

4)   nabywcą nieruchomości rolnej jest jednostka samorządu terytorialnego.] 

<4. W przypadku braku uprawnionego do pierwokupu, o którym mowa w ust. 1, albo 

niewykonania przez niego tego prawa, prawo pierwokupu przysługuje z mocy 

ustawy Agencji działającej na rzecz Skarbu Państwa. 

5. Przepisów ust. 1–4 nie stosuje się, jeżeli: 

1) nabywcą nieruchomości rolnej jest: 

a) jednostka samorządu terytorialnego, 

b) Skarb Państwa, 

c) osoba bliska zbywcy; 

2) nabycie nieruchomości rolnej następuje za zgodą, o której mowa w art. 2a 

ust. 4, albo za zgodą, o której mowa w art. 29a ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 19 

października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu 

Państwa; 

3) sprzedaż następuje między osobami prawnymi, o których mowa w art. 2a ust. 3 

pkt 1 lit. d, tego samego kościoła lub związku wyznaniowego.> 

6. (uchylony). 

7. Prawo pierwokupu, o którym mowa w ust. 4, nie przysługuje, jeżeli w wyniku nabycia 

nieruchomości rolnej następuje powiększenie gospodarstwa rodzinnego, jednak do 

powierzchni nie większej niż określona w art. 5 ust. 1 pkt 2, a nabywana nieruchomość 

rolna jest położona w gminie, w której ma miejsce zamieszkania nabywca, lub w gminie 

graniczącej z tą gminą. 

8. Jeżeli cena sprzedawanej nieruchomości rażąco odbiega od jej wartości rynkowej, 

wykonujący prawo pierwokupu może, w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o 

wykonaniu prawa pierwokupu, wystąpić do sądu o ustalenie ceny tej nieruchomości. 
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9. Sąd ustala cenę nieruchomości, o której mowa w ust. 8, przy zastosowaniu sposobów jej 

ustalania przewidzianych w przepisach o gospodarce nieruchomościami. 

<10. Agencja wysyła zobowiązanemu z prawa pierwokupu oświadczenie w formie aktu 

notarialnego o wykonaniu prawa pierwokupu przesyłką poleconą nadaną za 

potwierdzeniem odbioru w placówce pocztowej operatora pocztowego w rozumieniu 

ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. 

poz. 1830), a następnie publikuje na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji 

Publicznej Agencji. 

11. Uważa się, że zobowiązany z prawa pierwokupu zapoznał się z treścią oświadczenia 

Agencji o wykonaniu prawa pierwokupu z chwilą jego publikacji na stronie 

podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej Agencji.> 

 

<Art. 3a. 

1. Agencji działającej na rzecz Skarbu Państwa przysługuje prawo pierwokupu 

udziałów i akcji w spółce prawa handlowego, która jest właścicielem nieruchomości 

rolnej. 

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku zbywania akcji: 

1) dopuszczonych do obrotu na rynku giełdowym w rozumieniu ustawy z dnia 29 

lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 94, z 

późn. zm.) albo 

2) na rzecz osoby bliskiej. 

3. Agencji przed nabyciem udziałów i akcji w spółce prawa handlowego, która jest 

właścicielem nieruchomości rolnej, przysługuje prawo przeglądania ksiąg i 

dokumentów spółki oraz żądania od spółki informacji dotyczących obciążeń i 

zobowiązań nieujętych w księgach i dokumentach. Uzyskane przez Agencję 

informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z 

dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. poz. 

1503, z późn. zm.). 

4. Do prawa pierwokupu, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 

3 ust. 8, 10 i 11 oraz przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące prawa pierwokupu co do 

nieruchomości. 

 

Art. 3b. 

1. W przypadku zmiany wspólnika lub przystąpienia nowego wspólnika do spółki 

osobowej w rozumieniu ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek 

handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030, z późn. zm.), która jest właścicielem 

nieruchomości rolnej, Agencja działająca na rzecz Skarbu Państwa może złożyć 

oświadczenie o nabyciu tej nieruchomości za zapłatą równowartości pieniężnej 

odpowiadającej jej wartości rynkowej. 

2. Równowartość pieniężną, o której mowa w ust. 1, Agencja określa przy zastosowaniu 

sposobów ustalania wartości nieruchomości przewidzianych w przepisach o 

gospodarce nieruchomościami. 
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3. Spółka, o której mowa w ust. 1, jest obowiązana powiadomić Agencję o zmianie bądź 

przystąpieniu nowego wspólnika do tej spółki w terminie miesiąca od dnia dokonania 

czynności prawnej, w wyniku której nastąpiła zmiana bądź przystąpienie wspólnika. 

Do powiadomienia dołącza się wypis z ewidencji gruntów i budynków każdej 

nieruchomości rolnej stanowiącej własność spółki. 

4. Spółka, o której mowa w ust. 1, w terminie miesiąca od dnia otrzymania oświadczenia 

Agencji o nabyciu nieruchomości rolnej może wystąpić do sądu o ustalenie 

równowartości pieniężnej wartości rynkowej nieruchomości nabywanej przez 

Agencję. 

5. Do wykonywania uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio 

przepisy art. 3 ust. 10 i 11 oraz przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące prawa 

pierwokupu. 

6. Przepisów ust. 1–5 nie stosuje się, jeżeli: 

1) zamiast dotychczasowego wspólnika, wspólnikiem staje się osoba jemu bliska; 

2) nowym wspólnikiem staje się osoba bliska któregokolwiek ze wspólników.> 

 

Art. 4. 

[1. Jeżeli przeniesienie własności nieruchomości rolnej o powierzchni nie mniejszej niż 5 ha 

następuje w wyniku zawarcia umowy innej niż umowa sprzedaży, Agencja działająca na 

rzecz Skarbu Państwa może złożyć oświadczenie o nabyciu tej nieruchomości za zapłatą 

równowartości pieniężnej. 

2. Jeżeli równowartość pieniężna, o której mowa w ust. 1, nie wynika z treści umowy, 

równowartość tę Agencja określa przy zastosowaniu sposobów ustalania wartości 

nieruchomości przewidzianych w przepisach o gospodarce nieruchomościami.] 

<1. Jeżeli nabycie nieruchomości rolnej następuje w wyniku: 

1) zawarcia umowy innej niż umowa sprzedaży lub 

2) jednostronnej czynności prawnej, lub 

3) orzeczenia sądu, organu administracji publicznej albo orzeczenia sądu lub organu 

egzekucyjnego wydanego na podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym, 

lub 

4) innej czynności prawnej lub innego zdarzenia prawnego, w szczególności: 

a) zasiedzenia nieruchomości rolnej, dziedziczenia oraz zapisu windykacyjnego, 

którego przedmiotem jest nieruchomość rolna lub gospodarstwo rolne, 

b) podziału, przekształcenia bądź łączenia spółek handlowych 

– Agencja działająca na rzecz Skarbu Państwa może złożyć oświadczenie 

o nabyciu tej nieruchomości za zapłatą równowartości pieniężnej 

odpowiadającej jej wartości rynkowej. 

2. Jeżeli równowartość pieniężna, o której mowa w ust. 1, nie wynika z treści czynności 

prawnej, orzeczenia sądu, organu administracji publicznej albo orzeczenia sądu lub 

organu egzekucyjnego wydanego na podstawie przepisów o postępowaniu 

egzekucyjnym, równowartość tę Agencja określa przy zastosowaniu sposobów 
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ustalania wartości nieruchomości przewidzianych w przepisach o gospodarce 

nieruchomościami.> 

<2a. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, właściciel nieruchomości rolnej w terminie 

miesiąca od dnia otrzymania oświadczenia Agencji o nabyciu tej nieruchomości może 

wystąpić do sądu o ustalenie równowartości pieniężnej wartości rynkowej 

nieruchomości rolnej nabywanej przez Agencję. Sąd określa równowartość pieniężną 

wartości rynkowej nabywanej nieruchomości rolnej przy zastosowaniu sposobów 

ustalania wartości nieruchomości przewidzianych w przepisach o gospodarce 

nieruchomościami.> 

[3. Jeżeli równowartość pieniężna, o której mowa w ust. 1, wynikająca z treści umowy rażąco 

odbiega od wartości rynkowej nieruchomości rolnej, stosuje się odpowiednio art. 3 ust. 8 i 

9.] 

<3. Jeżeli równowartość pieniężna, o której mowa w ust. 1, wynikająca z treści czynności 

prawnej rażąco odbiega od wartości rynkowej nieruchomości rolnej, stosuje się 

odpowiednio przepisy art. 3 ust. 8 i 9.> 

4. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje: 

1)   jeżeli w wyniku przeniesienia własności nieruchomości rolnej następuje powiększenie 

gospodarstwa rodzinnego, jednak do powierzchni nie większej niż określona w art. 5 

ust. 1 pkt 2; 

[2)   jeżeli przeniesienie własności nieruchomości rolnej następuje na rzecz: 

a)  spółdzielni produkcji rolnej - w przypadku nieruchomości rolnej stanowiącej wkład 

gruntowy członka tej spółdzielni, 

b)  osoby bliskiej zbywcy w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami;] 

<2)  jeżeli nabycie nieruchomości rolnej następuje: 

a) za zgodą, o której mowa w art. 2a ust. 4, albo za zgodą, o której mowa w art. 

29a ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu 

nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, lub 

b) przez osobę bliską zbywcy, 

c)  w wyniku dziedziczenia ustawowego albo dziedziczenia przez rolnika 

indywidualnego, 

d)  przez rolnika indywidualnego w wyniku zapisu windykacyjnego;> 

3)   jeżeli przeniesienie własności nieruchomości rolnej następuje w wyniku umowy z 

następcą, o której mowa w art. 84 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu 

społecznym rolników (Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291, z późn. zm.) [.] <;> 

<4)  jeżeli przeniesienie własności nieruchomości rolnej następuje między osobami 

prawnymi, o których mowa w art. 2a ust. 3 pkt 1 lit. d, tego samego kościoła lub 

związku wyznaniowego.> 

[5. Do wykonywania uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy 

Kodeksu cywilnego dotyczące prawa pierwokupu.] 

<5. Do wykonywania uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio 

przepisy art. 3 ust. 10 i 11 oraz przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące prawa 

pierwokupu, z tym że: 
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1) zawiadomienia dokonuje: 

a) nabywca – w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, 

b) sąd, organ administracji publicznej lub organ egzekucyjny – w przypadku, o 

którym mowa w ust. 1 pkt 3, 

c) nabywca nieruchomości rolnej – w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 

lit. a, 

d) spółka nabywająca nieruchomość rolną – w przypadku, o którym mowa w ust. 1 

pkt 4 lit. b; 

2) do zawiadomienia dołącza się wypis z ewidencji gruntów i budynków dotyczący 

nieruchomości rolnej stanowiącej przedmiot nabycia.> 

<6. Przepisy ust. 1–3 i 5, art. 3 ust. 10 i 11 oraz art. 3a ust. 3 stosuje się odpowiednio do 

nabycia udziałów i akcji w spółce prawa handlowego, która jest właścicielem 

nieruchomości rolnej.> 

 

[Art. 4a. 

Przepisy art. 3 i 4 stosuje się odpowiednio przy przeniesieniu własności gospodarstwa 

rolnego, z tym że prawo pierwokupu, o którym mowa w art. 3 ust. 1, przysługuje wyłącznie 

dzierżawcy całego gospodarstwa rolnego.] 

 

<Art. 4a. 

Przepisy ustawy stosuje się odpowiednio do nabycia gospodarstwa rolnego, z tym że 

prawo pierwokupu, o którym mowa w art. 3 ust. 1, przysługuje wyłącznie dzierżawcy 

całego gospodarstwa rolnego.> 

 

Art. 6. 

[1. Za rolnika indywidualnego, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, uważa się osobę fizyczną 

będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą 

nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 

ha, posiadającą kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na 

obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład 

gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo.] 

<1. Za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, 

użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości 

rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, 

posiadającą kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na 

obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład 

gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo.> 

2. Uważa się, że osoba fizyczna: 

1)   osobiście prowadzi gospodarstwo rolne, jeżeli: 

a)  pracuje w tym gospodarstwie, 

b)  podejmuje wszelkie decyzje dotyczące prowadzenia działalności rolniczej w tym 

gospodarstwie; 
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2)   posiada kwalifikacje rolnicze, jeżeli uzyskała: 

a)  wykształcenie rolnicze zasadnicze zawodowe, średnie lub wyższe lub 

b)  tytuł kwalifikacyjny lub tytuł zawodowy, lub tytuł zawodowy mistrza w zawodzie 

przydatnym do prowadzenia działalności rolniczej i posiada co najmniej 3-letni 

staż pracy w rolnictwie, lub 

c)  wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i posiada co najmniej 3-letni staż pracy w 

rolnictwie albo wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i ukończone studia 

podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem, albo wykształcenie średnie 

inne niż rolnicze i posiada co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie, lub 

d)  wykształcenie podstawowe, gimnazjalne lub zasadnicze zawodowe inne niż 

rolnicze i posiada co najmniej 5-letni staż pracy w rolnictwie. 

3. Za staż pracy, o którym mowa w ust. 2, uznaje się okres, w którym osoba fizyczna: 

1)   podlegała ubezpieczeniu społecznemu rolników lub 

2)   prowadziła działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym o obszarze nie mniejszym 

niż 1 ha stanowiącym jej własność, przedmiot użytkowania wieczystego, przedmiot 

samoistnego posiadania lub dzierżawy, lub 

3)   była zatrudniona w gospodarstwie rolnym na podstawie umowy o pracę lub 

spółdzielczej umowy o pracę, wykonując pracę związaną z prowadzeniem 

działalności rolniczej, lub 

4)   wykonywała pracę związaną z prowadzeniem działalności rolniczej w charakterze 

członka spółdzielni produkcji rolnej, lub 

5)   odbyła staż, o którym mowa w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o 

promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z 

późn. zm.), obejmujący wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem 

działalności rolniczej. 

4. Przy ustalaniu powierzchni użytków rolnych, o których mowa w ust. 1, stosuje się 

odpowiednio przepisy art. 5 ust. 2 i 3. 

 

Art. 8. 

[1. Nieruchomości rolne nabyte na podstawie art. 3 ust. 4 i art. 4 wchodzą w skład Zasobu 

Własności Rolnej Skarbu Państwa.] 

<1. Nieruchomości rolne, udziały we współwłasności oraz inne prawa dotyczące 

nieruchomości rolnych, akcje i udziały spółek prawa handlowego nabyte przez 

Agencję działającą na rzecz Skarbu Państwa wchodzą w skład Zasobu Własności 

Rolnej Skarbu Państwa.> 

2. Nieruchomość, o której mowa w ust. 1, znajdująca się w dniu wejścia w skład Zasobu 

Własności Rolnej Skarbu Państwa we władaniu innych osób na podstawie umów, 

pozostaje nadal we władaniu tych osób na dotychczasowych warunkach, do chwili 

zawarcia z Agencją nowych umów. 

3. Jeżeli nowe umowy nie zostaną zawarte w terminie roku od dnia wejścia nieruchomości w 

skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, dotychczasowe umowy wygasają. 
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<Art. 8a. 

1. Agencja sprawuje nadzór nad spełnianiem zobowiązania, o którym mowa w art. 2a 

ust. 4 pkt 2 lit. c, oraz warunków, o których mowa w art. 2b ust. 1 i 2.  

2. W ramach nadzoru, o którym mowa w ust. 1, Agencja przeprowadza kontrole, 

zgodnie z przyjętym i zatwierdzonym przez Prezesa Agencji planem kontroli. 

3. Imienne upoważnienie do przeprowadzenia kontroli wydaje Prezes Agencji lub 

dyrektor oddziału terenowego Agencji. 

4. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 3, zawiera imię i nazwisko osoby upoważnionej 

do przeprowadzenia kontroli, miejsce i zakres kontroli, podstawę prawną do jej 

przeprowadzenia oraz podpis osoby wydającej upoważnienie. 

5. Osoby upoważnione do przeprowadzenia kontroli mają prawo do: 

1) wstępu na teren nieruchomości rolnych kontrolowanych podmiotów; 

2) żądania związanych z przedmiotem kontroli: 

a) pisemnych lub ustnych informacji, 

b) okazywania i udostępniania dokumentów. 

6. Osoba upoważniona do przeprowadzenia kontroli, przed jej rozpoczęciem, jest 

obowiązana okazać imienne upoważnienie, o którym mowa w ust. 3. 

7. Z przebiegu kontroli sporządza się protokół, który zawiera w szczególności: 

1) czas trwania kontroli; 

2) imię i nazwisko, stanowisko służbowe osoby przeprowadzającej kontrolę; 

3) dane identyfikujące kontrolowanego; 

4) opis stanu faktycznego, stwierdzonego w wyniku kontroli. 

8. Protokół przedstawia się osobie kontrolowanej, która ma prawo wnieść do niego 

swoje uwagi. 

9. Protokół kontroli podpisuje osoba kontrolowana oraz kontrolujący; w razie odmowy 

złożenia podpisu przez osobę kontrolowaną przeprowadzający kontrolę zamieści o 

tym wzmiankę w protokole. 

10. Jeden egzemplarz protokołu pozostawia się osobie kontrolowanej.> 

 

Art. 9. 

[1. Czynność prawna dokonana niezgodnie z przepisami ustawy lub bez zawiadomienia 

uprawnionego do prawa pierwokupu lub bez zawiadomienia Agencji, w przypadku 

określonym w art. 4 ust. 1, jest nieważna.] 

<1. Nabycie nieruchomości rolnej, udziału bądź części udziału we współwłasności 

nieruchomości rolnej, nabycie akcji i udziałów w spółce prawa handlowego będącej 

właścicielem nieruchomości rolnej dokonane niezgodnie z przepisami ustawy jest 

nieważne. W szczególności nieważne jest: 

1) dokonanie czynności prawnej bez zawiadomienia uprawnionego do prawa 

pierwokupu lub bez powiadomienia Agencji – w przypadku określonym w art. 3b i 

art. 4 ust. 1; 

2) zbycie albo oddanie w posiadanie nieruchomości rolnej bez zgody sądu, o której 

mowa w art. 2b ust. 3; 



- 34 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

3) nabycie nieruchomości rolnej w oparciu o nieprawdziwe oświadczenia albo 

fałszywe lub potwierdzające nieprawdę dokumenty.> 

2. Z powództwem o stwierdzenie nieważności czynności prawnej z przyczyn, o których 

mowa w ust. 1, oprócz osób mających w tym interes prawny może wystąpić Agencja. 

<3. Jeżeli nabywca nieruchomości rolnej: 

1) w okresie, o którym mowa w art. 2b ust. 1, nie podjął lub zaprzestał prowadzenia 

gospodarstwa rolnego, a w przypadku osoby fizycznej osobistego prowadzenia 

gospodarstwa rolnego, w skład którego weszła nabyta nieruchomość rolna, 

2)  nie wykonuje zobowiązania, o którym mowa w art. 2a ust. 4 pkt 2 lit. c 

– sąd, na wniosek Agencji, orzeka o nabyciu własności tej nieruchomości przez 

Agencję działającą na rzecz Skarbu Państwa, za zapłatą równowartości pieniężnej 

odpowiadającej wartości rynkowej ustalonej stosownie do przepisów o gospodarce 

nieruchomościami, chyba że ważne względy gospodarcze, społeczne lub losowe 

stoją temu na przeszkodzie.> 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 8 lipca 2005 r. O REALIZACJI PRAWA DO REKOMPENSATY Z 

TYTUŁU POZOSTAWIENIA NIERUCHOMOŚCI POZA OBECNYMI GRANICAMI 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (Dz. U. z 2014 r. poz. 1090) 

 

Art. 16. 

1. Tworzy się państwowy fundusz celowy pod nazwą "Fundusz Rekompensacyjny", z którego 

są finansowane wypłaty świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2, 

oraz obsługa wypłat tych świadczeń. Dysponentem Funduszu Rekompensacyjnego jest 

minister właściwy do spraw Skarbu Państwa. 

2. Przychodami Funduszu Rekompensacyjnego są: 

1)   wpływy ze sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, z ich 

częściami składowymi, realizowanej w trybach przetargowych, o których mowa w art. 

29 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami 

rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2012 r. poz. 1187 oraz z 2013 r. poz. 155), o 

łącznej powierzchni nie mniejszej niż 400.000 ha; 

<1a) wpływy z tytułu odpłatnego korzystania z mienia Zasobu Własności Rolnej 

Skarbu Państwa w wysokości ustalonej w rocznym planie finansowym Zasobu 

Własności Rolnej Skarbu Państwa;> 

2)   odsetki od wolnych środków przekazanych w zarządzanie zgodnie z przepisami o 

finansach publicznych; 

3)   pożyczki z budżetu państwa udzielane w przypadku niedoboru środków wymienionych 

w pkt 1 i 2, w kwocie określonej w ustawie budżetowej; 

4)   inne przychody. 
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[3. Rada Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa i ministra 

właściwego do spraw budżetu państwa, uwzględniając aktualną sytuację budżetu, stan 

finansów publicznych oraz szczególny cel, na jaki udzielono pożyczki, może umorzyć 

pożyczki, o których mowa w ust. 2 pkt 3, w przypadku wyczerpania źródeł finansowania 

Funduszu Rekompensacyjnego, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 i 2. 

4. Środki ze źródeł, o których mowa w ust. 2 pkt 1, Agencja Nieruchomości Rolnych 

przekazuje w formie zaliczek kwartalnych, w wysokości ustalonej w rocznym planie 

finansowym Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, w terminie 30 dni po zakończeniu 

kwartału. Rozliczenie roczne zobowiązania następuje w terminie 14 dni po zatwierdzeniu 

przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa sprawozdania finansowego Zasobu 

Własności Rolnej Skarbu Państwa.] 

<3. Rada Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa 

i ministra właściwego do spraw budżetu państwa, uwzględniając aktualną sytuację 

budżetu państwa, stan finansów publicznych oraz szczególny cel, na jaki udzielono 

pożyczki, może umorzyć pożyczki, o których mowa w ust. 2 pkt 3, w przypadku 

wyczerpania źródeł finansowania Funduszu Rekompensacyjnego, o którym mowa w 

ust. 2 pkt 1, 1a i 2. 

4. Środki ze źródeł, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 1a, Agencja Nieruchomości Rolnych 

przekazuje w formie zaliczek kwartalnych, w wysokości ustalonej w rocznym planie 

finansowym Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, w terminie 30 dni po 

zakończeniu kwartału. Rozliczenie roczne zobowiązania następuje w terminie 14 dni 

po zatwierdzeniu przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi sprawozdania 

finansowego Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.> 

5. Do należności Funduszu Rekompensacyjnego w zakresie, o którym mowa w ust. 2, stosuje 

się przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 

2012 r. poz. 749, z późn. zm.). 

 

 


