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Przekazuję przyjęte przez Radę Ministrów stanowisko wobec 

poselskiego projektu ustawy 
 
 

- o kształtowaniu ustroju rolnego oraz  
o zmianie niektórych innych ustaw 
(druk nr 3109). 

 
 

Jednocześnie informuję, że Rada Ministrów upoważniła Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi do reprezentowania Rządu w tej sprawie w toku prac 
parlamentarnych.  

 

 

Z wyrazami szacunku 

 

(-)Ewa Kopacz 
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Stanowisko Rządu   

w sprawie poselskiego projektu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego 

oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 3109) 

 
Przedmiotem poselskiego projektu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz 
o zmianie niektórych innych ustaw, jest określenie zasad kształtowania ustroju rolnego pań-
stwa, mających na celu poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych, przeciwdziałanie 
nadmiernej koncentracji nieruchomości rolnych oraz zapewnienie prowadzenia działalności 
rolniczej przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje. W projekcie powtórzone są re-
gulacje zawarte w obecnie obowiązującej ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu 
ustroju rolnego dotyczące określenia gospodarstwa rodzinnego, rolnika indywidualnego oraz 
zapewniające prowadzenie gospodarstw rolnych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach. 
Nowe rozwiązania przewidziane w projekcie dotyczą: 

1) ograniczenia podziału gospodarstw rolnych; 
2) wprowadzenia rejestru nieruchomości rolnych; 
3) wprowadzenia pośrednictwa Agencji Nieruchomości Rolnych przy sprzedaży nieru-

chomości rolnej albo jej części wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego. 
Projektowane rozwiązania należy ocenić pozytywnie. Wydaje się jednak, że na obecnym eta-
pie, a w szczególności biorąc pod uwagę sytuację budżetu państwa, nie ma potrzeby wprowa-
dzania wszystkich tych regulacji. Zamiast regulacji, o której mowa w pkt 3 należałoby zinten-
syfikować wykonywanie przez Agencję Nieruchomości Rolnych prawa pierwokupu i tzw. 
wykupu nieruchomości rolnych, w przypadku przeniesienia własności nieruchomości na pod-
stawie innej umowy niż umowa sprzedaży, przeznaczając na to 30% wydatków w planie fi-
nansowym Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Zgodnie z obecnie obowiązującymi 
przepisami Agencja Nieruchomości Rolnych może korzystać z tych uprawnień w przypadku 
przeniesienia własności nieruchomości o powierzchni powyżej 5 ha, na rzecz innych osób niż: 

1) osoba bliska zbywcy w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami;  
2) rolnik indywidualny na powiększenie gospodarstwa rodzinnego; 
3) jednostka samorządu terytorialnego; 
4) członek spółdzielni rolnej – w przypadku sprzedaży nieruchomości rolnej stanowiącej 

wkład gruntowy na rzecz innego członka tej spółdzielni; 
5) spółdzielnia produkcji rolnej – w przypadku sprzedaży przez jej członka nieruchomo-

ści rolnej stanowiącej wkład gruntowy w tej spółdzielni.  
Obecnie stosowanie tych uprawnień Agencji jest utrudnione z uwagi na obciążanie nierucho-
mości rolnych hipoteką, która przekracza wartość nieruchomości. Z uwagi na powyższe nale-
ży rozważyć wprowadzenie regulacji, zgodnie z którą suma hipoteki na nieruchomości rolnej 
nie będzie mogła przewyższać wartości tej nieruchomości, określonej przy zastosowaniu spo-
sobów jej ustalania przewidzianych w przepisach o gospodarce nieruchomościami. Można by 
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także rozważyć, aby prawo pierwokupu i wykupu Agencji było wyłączone w przypadku zby-
cia nieruchomości rolnej na rzecz właściciela nieruchomości sąsiedniej. Na obecnym etapie 
zamiast tworzenia nowego rejestru nieruchomości rolnych należałoby Agencji Nieruchomości 
Rolnych umożliwić nieodpłatny dostęp do ewidencji gruntów i budynków w zakresie nie-
zbędnym do realizacji przez nią zadań ustawowych. 

Konieczne jest natomiast wprowadzenie regulacji dotyczących ograniczenia podziału 
gospodarstw rolnych, gdyż w tym zakresie nie istnieją żadne przepisy. W obecnym stanie 
prawnym nawet kilkudziesięciohektarowe gospodarstwo rolne może zostać podzielone na 
wiele działek o powierzchni nieprzekraczającej 5 ha i zbyte dowolnym podmiotom bez moż-
liwości zastosowania prawa pierwokupu i wykupu przez Agencję. 

W projekcie ustawy przewiduje się także nowelizację kilku ustaw. Nowelizacja po-
winna dotyczyć jednak tylko ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieru-
chomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2012 r. poz. 1187, z późn. zm.). W ustawie 
tej, wykorzystując m.in. propozycje zawarte w projekcie poselskim należałoby wprowadzić 
regulacje, które: 

1) zagwarantują, że  powierzchnia użytków rolnych nabytych łącznie kiedykolwiek 
przez jeden podmiot z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa nie będzie większa 
niż 500 ha, a w przetargu ograniczonym 300 ha;  

2) uregulują zasady cesji umów dzierżawy nieruchomości Zasobu, na co uwagę zwróciła 
Najwyższa Izba Kontroli; 

3) wykluczą możliwość nabycia nieruchomości Zasobu przez osoby, które korzystały z 
nich bez tytułu prawnego i mimo wezwania Agencji ich nie opuściły (również zalece-
nie NIK); 

4) zapewnią, że gospodarowanie Zasobem będzie polegało w pierwszej kolejności na 
przeznaczaniu nieruchomości na powiększanie gospodarstw rodzinnych; 

5) upoważniałyby Radę Ministrów do określenia nieruchomości Zasobu, które wyłączo-
ne byłyby ze sprzedaży, stanowiąc strategiczną rezerwę; 

6) precyzyjnie określałyby zasady organizowania przetargów ograniczonych, a w szcze-
gólności ofertowych, które przeprowadzałaby specjalna komisja, w skład której 
wchodziliby: przedstawiciel izb rolniczych, gminy, powiatu, Agencji oraz organizacji 
rolniczych działających na terenie powiatu; 

7) znosiłyby przywilej pierwszeństwa nabycia nieruchomości przez byłych właścicieli 
lub ich spadkobierców. 
Należałoby również umożliwić wyłączenie z umowy dzierżawy 30% użytków rolnych 

dzierżawcom, którzy nie skorzystali z takiej możliwości, na podstawie ustawy z dnia 16 wrze-
śnia 2011 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa 
oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 233, poz. 1382).  

 
 


	Warszawa, 17 czerwca 2015 r.
	SEJM 
	RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
	Prezes Rady Ministrów
	DKRM-140-42(41)/15


	Pan 
	Radosław Sikorski
	Marszałek Sejmu
	Rzeczypospolitej Polskiej

