
 

SENAT  

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
IX KADENCJA 

 
 

Warszawa, dnia 13 kwietnia 2016 r. Druk nr 124 Z 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

SPRAWOZDANIE 

KOMISJI USTAWODAWCZEJ 

oraz 

KOMISJI ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 
 

(wraz z zestawieniem wniosków) 

 

 

Komisje, na posiedzeniu w dniu 13 kwietnia 2016 r. rozpatrzyły wnioski zgłoszone w toku 

debaty w dniu 13 kwietnia 2016 r. nad ustawą  

o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej 

Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw 

i przedstawiają Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko: 

 

- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt III ppkt: 4, 15, 17, 19, 23, 34 i 38. 

 

 

Ponadto komisje informują, że na podstawie art. 52 ust. 7 Regulaminu Senatu senator Leszek 

Piechota wycofał swój wniosek (pkt III ppkt 31 zestawienia wniosków). 

 

 

 

 Przewodniczący Komisji   Przewodniczący Komisji 

 Ustawodawczej  Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

 (-) Stanisław Gogacz  (-) Jerzy Chróścikowski 

 

 

michnie
Data publikacji



 Z E S T AW I E N I E  W N I O S K Ó W  

do ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu 

Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw 

 

I.  Wniosek o odrzucenie ustawy. Wniosek senatorów: 

B. Borusewicza, 

P. Zientarskiego 

II. Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. Wniosek  

KRRW, 

sen. 

M. Martynowskiego 

III. Wnioski o wprowadzenie poprawek do ustawy:  

 

Uwaga: 

Poprawki nr 1, 11 i 24 należy głosować łącznie. 

Przyjęcie tych poprawek spowoduje odpowiednią modyfikację poprawek 

nr 20, 21, 22 i 23. 

 

1)  w art. 2 w ust. 1 po pkt 3 dodaje się pkt …  w brzmieniu: 

„…) nieruchomości będących zabytkami wpisanymi do rejestru 

zabytków prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 

23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. 

U. z 2014 r. poz. 1446 oraz z 2015 r. poz. 397, 774 i 1505) wraz 

z nieruchomościami rolnymi przylegającymi do nich i tworzącymi 

z nimi zorganizowaną całość, lub”; 

Poprawka 

senatorów: 

L. Staroń, 

M. Budner, 

J. Żaryna, 

Z. Cichonia, 

R. Mamątowa, 

J. Zająca 

poparta przez 

mniejszość 

połączonych komisji 

2)  w art. 2 w ust. 1 w pkt 4 wyrazy „2 ha” zastępuje się wyrazami „5 ha”; Poprawka sen. 

J. Zająca 

3)  w art. 2 w ust. 1: 

a) w pkt 4 kropkę zastępuje się wyrazem „, lub”, 

b) dodaje się pkt 5 w brzmieniu: 

Poprawka sen. 

J. Zająca 
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„5) nieruchomości rolnych przeznaczonych na powiększenie 

gospodarstwa rodzinnego prowadzonego przez rolnika 

indywidualnego.”; 

 

Uwaga: 

Przyjęcie poprawki nr 4 wyklucza głosowanie poprawki nr 5. 

 

4)  w art. 2 w ust. 3 wyrazy „, innych niż wymienione w ust. 1, albo” 

zastępuje się wyrazami „i ich części, innych niż wymienione w ust. 1,”; 

Poprawka 

senatorów: 

J. Dobrzyńskiego, 

P. Błaszczyka, 

M. Łuczaka 

poparta przez 

połączone komisje 

5)  w art. 2 w ust. 3 skreśla się wyraz „albo”; Poprawka sen. 

P. Zientarskiego 

6)  w art. 6 w pkt 8 skreśla się lit. a i b; Poprawka 

senatorów: 

B. Klicha, 

J. Libickiego, 

J. Żaryna,  

P. Zientarskiego, 

J. Jackowskiego 
poparta przez 

mniejszość 

połączonych komisji  

 

 

Uwaga: 

Przyjęcie poprawki nr 7 wyklucza głosowanie poprawki nr 8. 

 

7)  w art. 6 w pkt 8 po lit. c dodaje się lit. … w brzmieniu: 

„…) w ust. 3b pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) rolnicy indywidualni, w rozumieniu przepisów 

o kształtowaniu ustroju rolnego, zamierzający 

powiększyć gospodarstwo rodzinne, lub”;”; 

Poprawka sen. 

K. Kleiny 

8)  w art. 6 w pkt 8 po lit. c dodaje się lit. … w brzmieniu: Poprawka sen. 

J. Libickiego 

poparta przez 
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„…) ust. 3b otrzymuje brzmienie: 

„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 sołectwie, w którym położona jest 

nieruchomość wystawiana do przetargu lub  

2) 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 

3) osoby posiadające kwalifikacje rolnicze określone w 

przepisach o kształtowaniu ustroju rolnego, zamierzające 

utworzyć gospodarstwo rodzinne w rozumieniu tych 

przepisów, lub 

4) pracownicy zlikwidowanych państwowych 

przedsiębiorstw gospodarki rolnej zamierzający utworzyć 

gospodarstwo rodzinne, lub 

5) rolnicy, którzy po dniu 31 grudnia 1991 r. sprzedali 

Skarbowi Państwa nieruchomości niezbędne na cele 

publiczne, lub 

6) członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych 

postawionych w stan likwidacji lub upadłości, 

zamierzający utworzyć gospodarstwo rodzinne, lub 

7) repatrianci w rozumieniu przepisów o repatriacji, 

przybyli do Rzeczypospolitej Polskiej nie wcześniej niż 6 

lat przed dniem przetargu, lub 

8) spółki prawa handlowego, w których 100% akcji albo 

udziałów należy do pracowników zlikwidowanych 

państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej.”;”; 

mniejszość 

połączonych komisji 
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Uwaga: 

Poprawki nr 9 i 28 należy głosować łącznie.  

 

9)  w art. 6 w pkt 8 po lit. c dodaje się lit. … w brzmieniu : 

„…) w ust. 3b: 

– pkt 7 otrzymuje brzmienie: 

„7) spółki prawa handlowego, w których 100% akcji albo 

udziałów należy do pracowników zlikwidowanych 

państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, lub 

– dodaje się pkt 8 w brzmieniu: 

„8) osoby, które odziedziczyły nieruchomości  rolne 

o łącznej powierzchni co najmniej 1 ha i w chwili 

ogłoszenia przetargu jest właścicielem lub 

użytkownikiem wieczystym nieruchomości rolnych 

o takiej powierzchni.”,”; 

Poprawka sen. 

J. Libickiego 

poparta przez 

mniejszość 

połączonych komisji  

 

Uwaga: 

Poprawki nr 10 i 44 należy głosować łącznie.  

 

10)  w art. 6 w pkt 8 w lit. d w poleceniu nowelizacyjnym wyrazy „3ba–3bd” 

zastępuje się wyrazami „3ba–3be” oraz przed ust. 3ba dodaje się ust. … 

w brzmieniu: 

„…. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi może, 

w drodze decyzji administracyjnej, wyrazić zgodę na 

niestosowanie przepisu ust. 2 i 3b do sprzedaży nieruchomości 

zabudowanej, zajętej pod budynki mieszkalne lub budynki, 

budowle i urządzenia niewykorzystywane do produkcji 

rolniczej, wraz z gruntami do niej przyległymi 

umożliwiającymi właściwe jej wykorzystanie lub zajętymi na 

urządzenie ogródka przydomowego – jeżeli grunty te tworzą 

zorganizowaną całość gospodarczą.”; 

Poprawka sen. 

K. Kleiny 
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11)  w art. 6 w pkt 8 w lit. d w poleceniu nowelizacyjnym wyrazy „3ba–3bd” 

zastępuje się wyrazami „3ba–3be” oraz przed ust. 3ba dodaje się ust. … 

w brzmieniu: 

„…. Przepisu ust. 3b nie stosuje się do sprzedaży 

nieruchomości będących zabytkami wpisanymi do rejestru 

zabytków prowadzonego na podstawie przepisów 

ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece 

nad zabytkami  (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 oraz z 2015 r. poz. 

397, 774 i 1505) wraz z nieruchomościami rolnymi 

przylegającymi do nich i tworzącymi z nimi zorganizowaną 

całość.”; 

Poprawka 

senatorów: 

L. Staroń, 

M. Budner, 

J. Żaryna, 

Z. Cichonia, 

R. Mamątowa, 

J. Zająca 

poparta przez 

mniejszość 

połączonych komisji 

 

Uwaga: 

Poprawki nr 12 i 36 należy głosować łącznie. 

Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawek nr 13 i 18. 

Przyjęcie tych poprawek spowoduje odpowiednią modyfikację poprawki 

nr 17. 

 

12)  w art. 6: 

a) w pkt 8 w lit. d, w ust. 3ba skreśla się pkt 2, 

b) w pkt 9: 

– w poleceniu nowelizacyjnym wyrazy „art. 29a–29c” zastępuje się 

wyrazami „art. 29a i art. 29b”, 

– skreśla się art. 29a; 

Poprawka sen. 

P. Zientarskiego 

13)  w art. 6 w pkt 8 w lit. d, w ust. 3ba w pkt 2 wyrazy „pkt 1 lub 2, lub 3” 

zastępuje się wyrazami „pkt 1–3”; 

Poprawka sen. 

P. Zientarskiego 

14)  w art. 6 w pkt 8 w lit. d, w ust. 3ba w pkt 3 wyrazy „lub akcje” zastępuje 

się wyrazami „, akcje lub ogół praw i obowiązków wspólnika”; 

Poprawka sen. 

J. Czerwińskiego 
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15)  w art. 6 w pkt 8 w lit. d, w ust. 3ba w pkt 3 wyrazy „zależnej od” 

zastępuje się wyrazami „zależnej lub dominującej w stosunku do”; 

Poprawka sen. 

P. Zientarskiego 

poparta przez 

połączone komisje 

16)  w art. 6 w pkt 8 w lit. d, w ust. 3ba: 

a) na końcu skreśla się kropkę,  

b) dodaje się część wspólną wyliczenia w brzmieniu: 

„– lub podmiot w którym wspólnikiem, członkiem 

sprawującym zarząd lub kontrolę jest podmiot, o którym mowa 

w pkt 3.”; 

Poprawka sen. 

J. Czerwińskiego 

 

Uwaga: 

Poprawki nr 17 i 34 należy głosować łącznie.  

 

17)  w art. 6: 

a) w pkt 8 w lit. d, ust. 3bb otrzymuje brzmienie: 

„3bb. W przetargach, o których mowa w ust. 3b, 

organizowanych wyłącznie dla: 

1) rolników indywidualnych, o których mowa w ust. 3b 

pkt 1, mogą uczestniczyć również osoby, które nie 

spełniają jedynie wymogu dotyczącego 5-letniego okresu 

osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego, 

określonego w przepisach o kształtowaniu ustroju 

rolnego, w przypadku gdy osoby te w dniu ogłoszenia 

wykazu nieruchomości Zasobu przeznaczonych do 

sprzedaży mają nie więcej niż 40 lat; 

2) osób, o których mowa w ust. 3b pkt 2, mogą uczestniczyć 

również osoby, którym pod warunkiem uzupełnienia 

kwalifikacji zawodowych, przyznano pomoc finansową, 

o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 marca 

2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich 

z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na 

Poprawka 

senatorów: 

J. Dobrzyńskiego, 

P. Błaszczyka, 

M. Łuczaka 

poparta przez 

połączone komisje 
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rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. 

z 2013 r. poz. 173, z 2015 r. poz. 349 oraz z 2016 r. 

poz. 337) albo 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), a termin na uzupełnienie tych kwalifikacji 

jeszcze nie upłynął.”, 

b) w pkt 9, w art. 29a w ust. 4 w pkt 1 w lit c skreśla się wyrazy „(Dz. U. 

poz. 349 i 1888 oraz z 2016 r. poz. 337)”; 

18)  w art. 6 w pkt 9, w art. 29a: 

a) w ust. 3 w pkt 2 po wyrazach „Agencję na” dodaje się wyrazy 

„zaprzestanie osobistego prowadzenia działalności rolniczej lub”, 

b) w ust. 4 po pkt 1 dodaje się pkt … w brzmieniu: 

„…) zaprzestanie osobistego prowadzenia działalności rolniczej – 

w przypadku gdy stan zdrowia nabywcy uniemożliwia 

osobiste prowadzenie gospodarstwa rolnego;”; 

Poprawka 

senatorów: 

G. Sztark, 

P. Zientarskiego 

19)  w art. 6 w pkt 9, w art. 29b w ust. 2 użyte dwukrotnie wyrazy 

„fałszywych zeznań” zastępuje się wyrazami „fałszywego 

oświadczenia”; 

Poprawka sen. 

P. Zientarskiego 

poparta przez 

połączone komisje 
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Uwaga: 

Poprawki nr 20 i 45 należy głosować łącznie. 

Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawek nr 21, 22, 23, 

46, 47, 48 i 49. 

 

20)  

 

w art. 7 w pkt 2, w art. 1a po wyrazie „do” dodaje się dwukropek, 

pozostałą treść oznacza się jako pkt 1 i dodaje się pkt 2 w brzmieniu:  

„2) działek rolnych o powierzchni mniejszej niż 2 ha.”; 

Poprawka 

senatorów: 

W. Bonkowskiego, 

M. Budner, 

J. Żaryna, 

A. Bobko, 

W. Dobkowskiego, 

M. Łuczaka, 

R. Mamątowa, 

J. Łyczaka, 

J. Jackowskiego, 

Ł. Mikołajczyka, 

A. Wojtyły, 

A. Grabowskiego, 

M. Golby, 

K. Probierza, 

A. Mioduszewskiego 

  

Uwaga:  

Poprawki nr 21 i 46 należy głosować łącznie. 

Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawek nr 22, 23, 47, 

48 i 49. 

 

21)  w art. 7 w pkt 2, w art. 1a po wyrazie „rolnych” dodaje się dwukropek, 

pozostałą treść oznacza się jako pkt 1 i dodaje się pkt 1 w brzmieniu: 

„2) o powierzchni mniejszej  niż 2 ha.”; 

Poprawka 

senatorów: 

Z. Cichonia, 

L. Staroń 

poparta przez 

mniejszość 

połączonych komisji  
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Uwaga:  

Poprawki nr 22 i 47 należy głosować łącznie. 

Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawek nr 23, 48 i 49. 

 

22)  w art. 7 w pkt 2, w art. 1a po wyrazie „do” dodaje się dwukropek, 

pozostałą treść oznacza się jako pkt 1 i dodaje się pkt 2 w brzmieniu:  

„2) działek rolnych o powierzchni mniejszej niż 1 ha.”; 

Poprawka 

senatorów: 

W. Bonkowskiego, 

M. Budner, 

J. Żaryna, 

A. Bobko, 

W. Dobkowskiego, 

M. Łuczaka, 

R. Mamątowa, 

J. Łyczaka, 

J. Jackowskiego, 

Ł. Mikołajczyka, 

A. Wojtyły, 

A. Grabowskiego, 

M. Golby, 

K. Probierza, 

A. Mioduszewskiego 

23)  w art. 7 w pkt 2,  w art. 1a po wyrazie „rolnych” dodaje się dwukropek, 

pozostałą treść oznacza się jako pkt 1 i dodaje się pkt 2 w brzmieniu: 

„2) o powierzchni mniejszej niż 0,3 ha.”; 

Poprawka 

senatorów: 

P. Błaszczyka, 

M. Pęka, 

J.. Dobrzyńskiego, 

M. Łuczaka, 

J. Chróścikowskiego 
poparta przez 

połączone komisje 

 

24)  w art. 7 w pkt 2, w art. 1a po wyrazie „rolnych” dodaje się dwukropek, 

pozostałą treść oznacza się jako pkt 1 i dodaje się pkt 2 w brzmieniu: 

„2) będących zabytkami wpisanymi do rejestru zabytków 

prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 lipca 

2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 

z 2014 r. poz. 1446 oraz z 2015 r. poz. 397, 774 i 1505) wraz 

z nieruchomościami rolnymi przylegającymi do nich 

i tworzącymi z nimi zorganizowaną całość;”; 

Poprawka 

senatorów: 

L. Staroń, 

M. Budner, 

J. Żaryna, 

Z. Cichonia, 

R. Mamątowa, 

J. Zająca 

poparta przez 

mniejszość 

połączonych komisji 
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Uwaga: 

Przyjęcie poprawki nr 25 wyklucza głosowanie poprawki nr 26. 

 

25)  w art. 7 w pkt 3 w lit. b, pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„6) osobie bliskiej – należy przez to rozumieć małżonka, 

wstępnego, zstępnego, rodzeństwo, powinowatego w tej 

samej linii lub stopniu, osobę pozostającą w stosunku 

przysposobienia oraz jej małżonka;”; 

Poprawka 

senatorów: 

Z. Cichonia, 

L. Staroń, 

A. Szymańskiego, 

M. Seweryńskiego 

26)  w art. 7 w pkt 3 w lit. b pkt 6 po wyrazie „przysposobione” dodaje się 

wyrazy „oraz osobę, która pozostaje ze zbywcą faktycznie we wspólnym 

pożyciu”; 

Poprawka sen. 

P. Zientarskiego 

27)  w art. 7 w pkt 4, w art. 2a po ust. 2 dodaje się ust. … w brzmieniu: 

„…. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do sprzedaży: 

1) nieruchomości i ich części przeznaczonych w: 

a) miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, 

lub 

b) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy, lub 

c) ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy 

i zagospodarowania terenu 

– na cele inne niż rolne, w szczególności na parki 

technologiczne, parki przemysłowe, centra biznesowo-

logistyczne, składy magazynowe, inwestycje transportowe, 

budownictwo mieszkaniowe, obiekty sportowo-rekreacyjne, 

lub 

2) nieruchomości położonych w granicach specjalnych stref 

ekonomicznych, lub 

3) domów, lokali mieszkalnych, budynków gospodarczych i 

garaży wraz z niezbędnymi gruntami oraz ogródków 

Poprawka sen. 

P. Florka 
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przydomowych, lub 

4) nieruchomości rolnych o powierzchni do 2 ha.”; 

28)  w art. 7 w pkt 4, w art. 2a w ust. 3 w pkt 1 po lit. a dodaje się lit. … 

w brzmieniu: 

„…) osobę, która odziedziczyła nieruchomości  rolne o łącznej 

powierzchni co najmniej 1 ha i w chwili nabycia jest 

właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości 

rolnych o takiej powierzchni i zobowiązała się Agencji do 

osobistego prowadzenia działalności rolniczej na nabywanej 

nieruchomości lub jej wydzierżawienia rolnikowi 

indywidualnemu w okresie 15 lat od dnia nabycia 

nieruchomości pod rygorem zapłaty kwoty w wysokości 40% 

wartości nieruchomości;”; 

Poprawka sen. 

J. Libickiego 

poparta przez 

mniejszość 

połączonych komisji 

 

Uwaga: 

Przyjęcie poprawki nr 29 wyklucza głosowanie poprawek nr 30 i 31. 

 

29)  w art. 7: 

a) w pkt 4, w art. 2a w ust. 3 w pkt 1 skreśla się lit. d, 

b) w pkt 5 w lit. b, w ust. 5 skreśla się pkt 3, 

c) w pkt 7 w lit. d skreśla się tiret drugie; 

Poprawka 

senatorów: 

J. Łyczaka, 

A. Stanisławka, 

M. Budner, 

J. Żaryna, 

J. Rotnickiej 

30)  w art. 7:  

a) w pkt 4, w art. 2a w ust. 3: 

– w pkt 1 skreśla się lit. d, 

– dodaje się pkt 5 w brzmieniu: 

„5) w wyniku umowy darowizny lub dożywocia na rzecz osób 

prawnych działających na podstawie przepisów: 

a) o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego 

w Rzeczypospolitej Polskiej; 

b) o stosunku Państwa do innych kościołów i związków 

Poprawka sen. 

L. Piechoty 

poparta przez 

mniejszość 

połączonych komisji 
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wyznaniowych; 

c) o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, 

zarejestrowanych do dnia 31 grudnia 2015 r.”, 

b) w pkt 5 w lit. b, w ust. 5 w pkt 3 wyrazy „pkt 1 lit. d” zastępuje się 

wyrazami „pkt 5”, 

c) w pkt 7 w lit. d w tiret drugim, w pkt 4 wyrazy „pkt 1 lit. d” zastępuje 

się wyrazami „pkt 5”; 

31)  Uwaga: Poprawka wycofana. 

w art. 7 w pkt 4, w art. 2a w ust. 3 w pkt 1 w lit. d na końcu dodaje się wyrazy 

„zarejestrowane do dnia 31 grudnia 2015 r.”; 

Poprawka sen. 
L. Piechoty 

32)  w art. 7 w pkt 4, w art. 2a w ust. 3 dodaje się pkt 5 w brzmieniu: 

„5) w postępowaniu egzekucyjnym.”; 

Poprawka 

senatorów: 

L. Staroń, 

J. Żaryna, 

Z. Cichonia 

poparta przez 

mniejszość 

połączonych komisji 

33)  w art. 7 w pkt 4, w art. 2a w ust. 4 w pkt 1 skreśla się lit a; Poprawka sen. 

P. Zientarskiego 

34)  w art. 7 w pkt 4, w art. 2a w ust. 4 w pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie: 

„a) posiada kwalifikacje rolnicze albo której, pod warunkiem 

uzupełnienia kwalifikacji zawodowych, przyznano 

pomoc, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 

7 marca 2007 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 2007–2013 (Dz. U. z 2013 r. poz. 173, z 2015 r. 

poz. 349 oraz z 2016 r. poz. 337) albo 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 

Poprawka 

senatorów: 

J. Dobrzyńskiego, 

P. Błaszczyka, 

M. Łuczaka 

poparta przez 

połączone komisje 
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Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 349 

i 1888 oraz z 2016 r. poz. 337), a termin na uzupełnienie 

tych kwalifikacji jeszcze nie upłynął,”; 

35)  w art. 7 w pkt 4, w art. 2a w ust. 4 w pkt 2 skreśla się lit c; Poprawka sen. 

P. Zientarskiego 

36)  w art. 7: 

a) w pkt 5 w lit. b, w ust. 5 w pkt 2 skreśla się wyrazy „, 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”, 

b) w pkt 7 w lit. d w tiret pierwszym, w pkt 2 w lit. a skreśla się wyrazy 

„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,”; 

Poprawka sen. 

P. Zientarskiego 

 

Uwaga: 

Poprawki nr 37, 39, 40 i 41 należy głosować łącznie.  

 

37)  w art. 7 w pkt 6, w art. 3a w ust. 1 na końcu dodaje się wyrazy „lub 

bezpośrednio albo pośrednio jest wspólnikiem w spółce prawa 

handlowego będącej właścicielem nieruchomości rolnej”; 

Poprawka sen. 

J. Czerwińskiego 

38)  w art. 7 w pkt 6, w art. 3a ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

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

1) 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.); 

2) udziałów i akcji na rzecz osoby bliskiej.”; 

Poprawka 

senatorów: 

J. Dobrzyńskiego, 

P. Błaszczyka, 

M. Łuczaka 

poparta przez 

połączone komisje 



– 14 – 

39)  w art. 7 w pkt 6, w art. 3a w ust. 3 po wyrazach „nieruchomości rolnej” 

dodaje się wyrazy „lub bezpośrednio albo pośrednio jest wspólnikiem 

w spółce prawa handlowego będącej właścicielem nieruchomości 

rolnej”; 

Poprawka sen. 

J. Czerwińskiego 

40)  w art. 7 w pkt 6, w art. 3b w ust. 1 po wyrazach „nieruchomości rolnej” 

dodaje się wyrazy „lub bezpośrednio albo pośrednio jest wspólnikiem 

w spółce prawa handlowego będącej właścicielem nieruchomości 

rolnej”; 

Poprawka sen. 

J. Czerwińskiego 

41)  w art. 7 w pkt 6, w art. 3b w ust. 3 na końcu dodaje się wyrazy „lub 

własność spółki prawa handlowego, w której bezpośrednio albo 

pośrednio spółka, o której mowa w ust. 1, jest wspólnikiem”; 

Poprawka sen. 

J. Czerwińskiego 

42)  w art. 7 w pkt 9, w ust. 1 wyrazy „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” zastępuje się wyrazami „prowadzącą osobiście 

gospodarstwo rolne”; 

Poprawka 

senatorów: 

Z. Cichonia, 

A. Szymańskiego, 

M. Seweryńskiego 

43)  w art. 7 w pkt 12 skreśla się lit. b; Poprawka sen. 

J. Zająca 

44)  w art. 11 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 

w brzmieniu: 

„2. Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych może, w drodze decyzji 

administracyjnej, wyrazić zgodę na zastosowanie przepisu ust. 1 pkt 1 do 

gruntów rolnych o powierzchni równej lub przekraczającej 0,5 ha.”; 

Poprawka sen. 

K. Kleiny 
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45)  w art. 11 skreśla się pkt 1; Poprawka 

senatorów: 

W. Bonkowskiego, 

M. Budner, 

J. Żaryna, 

A. Bobko, 

W. Dobkowskiego, 

M. Łuczaka, 

R. Mamątowa, 

J. Łyczaka, 

J. Jackowskiego, 

Ł. Mikołajczyka, 

A. Wojtyły, 

A. Grabowskiego, 

M. Golby, 

K. Probierza, 

A. Mioduszewskiego 

46)  w art. 11 skreśla się pkt 1; Poprawka 

senatorów: 

Z. Cichonia, 

L. Staroń 

poparta przez 

mniejszość 

połączonych komisji 

47)  w art. 11 skreśla się pkt 1; Poprawka 

senatorów: 

W. Bonkowskiego, 

M. Budner, 

J. Żaryna, 

A. Bobko, 

W. Dobkowskiego, 

M. Łuczaka, 

R. Mamątowa, 

J. Łyczaka, 

J. Jackowskiego, 

Ł. Mikołajczyka, 

A. Wojtyły, 

A. Grabowskiego, 

M. Golby, 

K. Probierza, 

A. Mioduszewskiego 

 Uwaga: 

Przyjęcie poprawki nr 48 wyklucza głosowanie poprawki nr 49. 

 

48)  w art. 11 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) gruntów rolnych o powierzchni nie przekraczającej 0,5 ha, jeżeli 

Poprawka sen. 

J. Zająca 
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grunty te tworzą zorganizowaną całość gospodarczą oraz nie zostały 

wyłączone z produkcji rolnej w rozumieniu ustawy z dnia 3 lutego 

1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 909, 1338 i 1695);”; 

49)  w art. 11 w pkt 1 wyrazy „0,5 ha” zastępuje się wyrazami „1 ha”; Poprawka sen. 

J. Libickiego 

poparta przez 

mniejszość 

połączonych komisji 

50)  w art. 11 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: 

„1a) nabycia nieruchomości rolnych, jeżeli nabycie było warunkiem 

przyznania przed wejściem w życie ustawy pomocy finansowej 

w ramach: 

a) działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013, 

b) poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej 

na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.”; 

Poprawka sen. 

P. Zientarskiego 

51)  w art. 11 dodaje się pkt 1b w brzmieniu: 

„1b) nieruchomości rolnych o powierzchni do 0,5 ha, które w dniu 

wejścia w życie ustawy, są przeznaczone w studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy na cele inne 

niż rolne.”; 

Poprawka sen. 

J. Obremskiego 

 

 

 

 

 

 

 

 

52)  w art. 12 wyraz „dotychczasowe”  zastępuje się wyrazem „tych ustaw 

w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą”; 

Poprawka sen. 

J. Czerwińskiego 

53)  w art. 13 wyraz „dotychczasowe”  zastępuje się wyrazem „w brzmieniu 

nadanym niniejszą ustawą”; 

Poprawka sen. 

J. Czerwińskiego 
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54)  w art. 14 wyrazy „3 lat” zastępuje się wyrazami „10 lat”. Poprawka sen. 

P. Zientarskiego 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u 

…………………………………………………………………………………………............................ 


