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o poselskim projekcie ustawy o kształtowaniu 
ustroju rolnego oraz o zmianie niektórych 
innych ustaw (druk nr 3109) 
 

Sejm na 95. posiedzeniu w dniu 24 czerwca 2015 r. - zgodnie z art. 47 ust. 1 
Regulaminu Sejmu - skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 3533 do Komisji 
do Spraw Unii Europejskiej oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w celu rozpatrzenia 
wniosku i poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu. 

Komisje: do Spraw Unii Europejskiej oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi po rozpatrzeniu 
wniosku i poprawek na posiedzeniu w dniu 24 czerwca 2015 r.  

wnoszą: 

W y s o k i  S e j m   raczy następujący wniosek i poprawki: 

 
Odrzucić projekt ustawy w całości. 
– KP SLD 

– odrzucić 
 

1) po art. 3 dodać art. 3a w brzmieniu: 
„Art. 3a. 1. Za gospodarstwo rodzinne, o którym mowa w art. 3, uważa się również 

gospodarstwo rolne: 
1) prowadzone przez osoby fizyczne w formie rolniczej spółdzielni 

produkcyjnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 września 1982 r. 
– Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2013 r. poz. 1443, z późn. zm.) oraz 

2) w którym powierzchnia użytków rolnych na jedną rodzinę wykonującą 
pracę związaną z prowadzeniem działalności rolniczej nie jest większa 
niż 300 ha. 



2. Pod pojęciem rodziny, o której mowa w ust. 1 pkt 2, rozumie się grupę 
osób bliskich, o których mowa w art. 1 pkt 7. 

3. Przepisy art. 3 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.”; 
– KP SLD 

– odrzucić 
 
Uwaga: poprawkę nr 1 należy rozpatrywać łącznie z poprawką nr 2. 
 
2) po art. 4 dodać art. 4a w brzmieniu: 

„Art. 4a. Przepisy art. 4 stosuje się odpowiednio do członka rolniczej spółdzielni 
produkcyjnej prowadzącej gospodarstwo wielorodzinne, o którym mowa 
w art. 3a, z tym, że: 

1) osób tych nie dotyczy wymóg określony w art. 4 ust. 2 pkt 1 lit. b; 
2) wymóg określony w art. 4 ust. 2 pkt 2 dotyczy wszystkich osób 

wchodzących w skład zarządu spółdzielni.”; 
– KP SLD 

– odrzucić 
 

3) skreślić art. 6;  
– KP SLD 

– odrzucić 
Uwaga: poprawkę nr 3 należy rozpatrywać łącznie z poprawką nr 4. 
 
 
4) w art. 7 skreślić wyrazy „lub art. 6 ust. 6 pkt 1”; 
– KP SLD 

– odrzucić 
 
5) w art. 9 w ust. 6: 

a) po pkt 4 dodać pkt 4a w brzmieniu: 
„4a) członek spółdzielni produkcji rolnej w przypadku przeniesienia na jego rzecz 

własności części nieruchomości rolnej należącej do spółdzielni i pozostawienia 
tej nieruchomości jako wkład gruntowy użytkowany przez spółdzielnię, lub”, 

b) pkt 5 nadać brzmienie: 
„5) spółdzielnia produkcji rolnej, której członkami są osoby fizyczne będące 

właścicielami wkładów gruntowych użytkowanych przez tę spółdzielnię, gdy 
przeniesienie własności nieruchomości dotyczy wkładu gruntowego tej 
spółdzielni, lub”; 

– KP SLD 
– odrzucić 

 
6) w art. 9 skreślić ust. 8 i 9; 
– KP SLD 

– odrzucić 
Uwaga: poprawkę nr 6 należy rozpatrywać łącznie z poprawką nr 7. 



 
7) w art. 10 skreślić ust. 3; 
– KP SLD 

– odrzucić 
 
8) art. 11 nadać brzmienie: 

„Art. 11. 1. Wykonywanie przez Agencję prawa pierwokupu lub uprawnienia, o 
którym mowa w art. 10, następuje na zasadach określonych przez komisję 
do spraw kształtowania ustroju rolnego, o której mowa w przepisach o 
gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. 

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

1) Agencja jest zobowiązana do skorzystania z prawa pierwokupu lub 
skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w art. 10, lub 

2) Agencja jest zobowiązana do uzyskania opinii komisji w sprawie 
skorzystania z prawa pierwokupu lub korzystania z uprawnienia, o 
którym mowa w art. 10.”; 

– KP PiS 
– odrzucić 

 
9) w art. 12 skreślić ust. 5; 
– KP SLD 

– odrzucić 
 
10) w art. 21: 

a) w pkt 4 lit. a nadać brzmienie: 
„a) w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„1) w pierwszej kolejności oddania mienia na czas oznaczony do 
odpłatnego korzystania osobom prawnym lub fizycznym, a w przypadku 
nieruchomości rolnych ich oddania do odpłatnego korzystania na 
powiększenie gospodarstw rodzinnych lub wielorodzinnych na zasadach 
określonych w rozdziale 8; 

2) sprzedaży mienia, a w przypadku nieruchomości rolnych ich sprzedaży na 
powiększenie gospodarstw rodzinnych lub wielorodzinnych na zasadach 
określonych w rozdziale 6;”,”, 

b) w pkt 5, w art. 28a w ust. 1 skreślić pkt 2, 
c) w pkt 6 w lit. c po tiret pierwszym dodać nowy tiret w brzmieniu: 

„– po pkt 5 dodać pkt 5a w brzmieniu: 
„5a) członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych zamierzający nabyć 

nieruchomość w celu wniesienia jej do tych spółdzielni, jako wkład 
gruntowy, lub”,”, 

d) w pkt 7, w art. 29d skreślić ust. 7–9; 
– KP SLD 

– odrzucić 
 
11) art. 23 nadać brzmienie: 



„Art. 23. 1. Dzierżawcy, którzy odrzucili otrzymaną od Agencji w trybie art. 4 ustawy z 
dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu 
nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych 
innych ustaw (Dz. U. Nr 233, poz. 1382) propozycję dokonania zmian 
umowy dzierżawy w zakresie wyłączenia z przedmiotu dzierżawy 30% 
użytków rolnych będących przedmiotem dzierżawy, mogą w terminie 3 
miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, złożyć oświadczenie o 
przyjęciu zaproponowanych przez Agencję zmian umowy dzierżawy. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, zastosowanie mają przepisy art. 4 
ust. 5–15 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o 
gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o 
zmianie niektórych innych ustaw.”. 

– KP SLD 
– odrzucić 

 
Warszawa, dnia 24 czerwca 2015 r. 
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