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- o zmianie ustawy o ochronie gruntów 

rolnych i leśnych (druk nr 688). 
 
 
 
Jednocześnie informuję, że Rada Ministrów upoważniła Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi do reprezentowania Rządu w tych sprawach w toku prac 
parlamentarnych.  

 

 

Z wyrazami szacunku 
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Stanowisko Rządu 

wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy  

o ochronie gruntów rolnych i leśnych (druk nr 688) 

 

I. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych  

i leśnych (druk 688) zakłada nowelizację art. 7 i art. 22b ustawy z dnia 3 lutego 

1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266,  

z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”. Zgodnie z intencją projektodawcy zawartą  

w uzasadnieniu projektu ustawy, powyższe zmiany mają na celu zwiększenie 

przejrzystości dotychczasowych przepisów oraz rozwianie wątpliwości 

pojawiających się w orzecznictwie sądów administracyjnych przez jednoznaczne 

określenie podmiotów, którym przysługuje przymiot strony w postępowaniu  

o wyrażenie zgody na przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze  

i nieleśne, zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy. Ponadto, proponowana zmiana uzupełni 

lukę prawną w przedmiocie należności stanowiących dochód budżetu województwa 

w postaci odsetek bankowych i odsetek z tytułu nieterminowych wpłat należności 

oraz opłat związanych z wyłączaniem gruntów rolnych z produkcji (art. 22b ust. 1 

ustawy). 

 
Jak wynika z uzasadnienia projektu ustawy celem nowelizacji jest: 

1) wprowadzenie zmiany w art. 7 ustawy przez dodanie ust. 3a wskazującego, kto 

jest stroną w postępowaniu o udzielenie zgody na przeznaczenie gruntów 

rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne. Potrzeba nowelizacji art. 7 

ustawy wynika ze skrajnie odmiennych rozstrzygnięć sądów administracyjnych 

w sprawach przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze, toczących się 

w trybie procesu uzgodnieniowego projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. Takie orzeczenia sądów administracyjnych 

sprawiają, iż niezbędne jest wprowadzenie ustawowego przepisu, który 

spowodowałby definitywne zakończenie toczących się sporów, 

2) dodanie pkt 5 w art. 22b w ust. 1 ustawy w celu ujednolicenia dochodów 

budżetu województwa związanych z wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji. 

Propozycja nowelizacji art. 22b ustawy wynika z faktu, że wprowadzona  

z dniem 1 stycznia 2011 r. zmiana ustawy polegająca na likwidacji Funduszu 

Ochrony Gruntów Rolnych i przekazaniu dochodów związanych z wyłączeniem 

gruntów rolnych z produkcji do budżetu województwa spowodowała, że  



w znacznej części województw odsetki bankowe i odsetki z tytułu 

nieterminowych wpłat należności i opłat rocznych z tytułu wyłączenia gruntów 

rolnych z produkcji, przekazywane są na rachunek budżetu samorządu 

województwa, zamiast na wyodrębniony rachunek bankowy, o którym mowa  

w art. 22b ust. 2 ustawy, 

3) uporządkowanie spraw związanych z prowadzeniem windykacji zaległych  

i bieżących należności i opłat rocznych związanych z wyłączeniem gruntów 

rolnych z produkcji. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami ustawy  

– dysponentem tych środków jest zarząd województwa, natomiast 

obowiązująca ustawa nie zawiera regulacji prawnej, która w sposób 

jednoznaczny wskazywałaby organ właściwy do windykacji zaległych  

i bieżących należności i opłat rocznych związanych z wyłączeniem gruntów 

rolnych z produkcji. Analiza dochodów z opłat i należności z tytułu wyłączenia 

gruntów z produkcji na podstawie rocznych sprawozdań GUS RRW-12 z 

przebiegu realizacji przepisów ustawy w zakresie gromadzenia  

i wykorzystywania środków pochodzących z należności i opłat z tytułu 

wyłączenia gruntów z produkcji wskazuje, że w województwach, w których 

windykację przekazano do starostw, dochody z tego tytułu uległy znaczącemu 

zmniejszeniu o 20–30%. Niezależnie od powyższego Rada Ministrów proponuje 

doprecyzować co rozumie się przez określenie „windykacja”, 

4) jednoznaczne wskazanie przepisów do udzielania ulg w spłacie należności  

i opłat z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji. W art. 22b ustawy dodaje się 

ust. 4 wskazujący, że do udzielania ulg w spłacie należności i opłat z tytułu 

wyłączenia gruntów z produkcji stosuje się przepisy o finansach publicznych. 

Ponieważ ustawa o finansach publicznych dzieli należności publiczne, co do 

których można udzielać ulg w ich spłacie, na należności pieniężne mające 

charakter cywilnoprawny oraz środki publiczne stanowiące niepodatkowe 

należności budżetowe o charakterze publiczno-prawnym, w celu uniknięcia 

jakichkolwiek dalszych wątpliwości interpretacyjnych, wymagane byłoby 

dookreślenie ww. propozycji zapisów poprzez wskazanie na charakter 

należności w rozpatrywanym przypadku. W związku z tym Rada Ministrów 

proponuje doprecyzowanie przepisu art. 22b ust. 4 poprzez dodanie po 

wyrazach „o finansach publicznych” wyrazów „dotyczące należności 

budżetowych o charakterze publiczno-prawnym”. 

5) jednoznaczne określenie okresu przedawnienia świadczeń. W art. 22b ustawy 

dodaje się ust. 5, określający pięcioletni okres przedawnienia świadczeń liczony 
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od dnia ich wymagalności, to jest: w odniesieniu do należności – od 60 dnia po 

tym, jak decyzja stała się ostateczna, a w odniesieniu do opłat rocznych – od 30 

czerwca danego roku, 

6) zdefiniowanie pojęcia „zwartego obszaru projektowanego do przeznaczenia na 

cele nierolnicze”. W art. 4 po pkt 28 dodaje się pkt 29 definiujący to pojęcie.  

W obecnie obowiązującej ustawie nie ma definicji „zwartego obszaru 

projektowanego do przeznaczenia na cele nierolnicze”, co powoduje 

rozbieżności w jego interpretacji zarówno przez organy administracji realizujące 

te przepisy, a także przez sądy administracyjne, a w konsekwencji w praktyce 

do omijania stosowania przepisów ustawy. 

 
II. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych  

i leśnych wprowadza korzystne propozycje zmian w ustawie, ponieważ: zdefiniuje 

pojęcie „zwartego obszaru gruntów projektowanego do przeznaczenia na cele 

nierolnicze”, określi stronę w postępowaniu o wyrażenie zgody na przeznaczenie 

gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, tym samym usprawni 

procedurę opracowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 

co przełoży się na zwiększenie przejrzystości orzecznictwa sądowego, a przez to 

pewności prawa. Należy zatem podkreślić, że wyłączna kompetencja gminy do 

planowania miejscowego wyraża się w samodzielnym kształtowaniu sposobu 

zagospodarowania obszaru podlegającego jej władztwu planistycznemu, pod 

warunkiem działania w granicach i na podstawie prawa i nie nadużywania tego 

władztwa. Oczywistym jest, że plan zagospodarowania przestrzennego może 

wkraczać w sferę wykonywania prawa własności (art. 140 K.c.). Plany ustalają 

możliwość (lub zakaz) prawa zabudowy danej nieruchomości, a przez to określają 

granice interesu prawnego jednostki. Ustalenia planów zagospodarowania 

przestrzennego zawierają ograniczenia w zakresie władztwa nad gruntem. W tak 

wskazanych granicach właściciel (użytkownik wieczysty) może korzystać z gruntu, 

rozporządzać nim i dokonywać jego zabudowy. 

Postępowanie w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego przez radę gminy nie jest bowiem 

postępowaniem administracyjnym w sprawie indywidualnej, lecz swoistym 

postępowaniem legislacyjnym, zmierzającym do tworzenia prawa miejscowego. 

Stąd też bierze się jego specyfika. Tak zakreślone ograniczenia „własności” są 

dopuszczalne z mocy art. 64 ust. 3 Konstytucji RP. 
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Ponadto proponowana zmiana określi podmiot uprawniony do dokonywania 

windykacji należności z tytułu wyłączania gruntów rolnych z produkcji rolniczej oraz 

wskaże przepisy stanowiące podstawę do udzielania ulg w spłacie należności  

i opłat rocznych z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji. 

 
III. Niezależnie od powyższego, w celu ostatecznego określenia przypadków,  

w których wyżej wymienione władztwo gmin może być ograniczane np. przez 

wkraczanie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sytuacji przeznaczania na cele 

nierolnicze w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gruntów 

rolniczo najcenniejszych – klas I–III, Rada Ministrów proponuje rozważenie objęcia 

nowelizacją również skreślenie w art. 7 ust. 2 pkt 1 wyrazów „jeżeli ich zwarty 

obszar projektowany do takiego przeznaczenia przekracza 0,5 ha”. 

Usunięcie tego przepisu o charakterze progowym, ujednoliciłoby system 

prawny oraz wyeliminowałoby częste przypadki nieuzasadnionych (sztucznych) 

„podziałów” obszarów najcenniejszych rolniczo na „zwarte” obszary poniżej 0,5 ha 

w procesie sukcesywnego przeznaczania takich gruntów pod zabudowę, w celu 

omijania obecnie obowiązujących przepisów. Zgłoszona propozycja wyeliminuje 

niepożądaną praktykę wynikającą z przyjętej w ustawie o ochronie gruntów rolnych i 

leśnych terminologii określania obszaru przeznaczanego na cele nierolnicze. Takie 

rozwiązanie czyniłoby bezprzedmiotową zmianę polegającą na zdefiniowaniu 

pojęcia „zwartego obszaru projektowanego do przeznaczenia na cele nierolnicze”. 

 
IV. Rząd pozytywnie opiniuje rozwiązania zawarte w przedłożonym poselskim 

projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (druk  

nr 688) i wnioskuje o wprowadzanie proponowanej zmiany w obowiązujących w tym 

zakresie przepisach o ochronie gruntów rolnych i leśnych, zawartej w tym 

stanowisku. 
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