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Warszawa, dnia 5 kwietnia 2016 r. 

Uwagi do ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej 

Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw 

(druk nr 124) 

1. Na podstawie art. 2 ust. 3 sprzedaż nieruchomości, innych niż wymienione w ust. 1 

(są to nieruchomości o innym przeznaczeniu niż rolne oraz nieruchomości rolne 

o powierzchni do 2 ha), albo bez zgody ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, w okresie 

5 lat od dnia wejścia w życie ustawy, jest nieważna. 

Językowa wykładnia omawianego przepisu prowadzi do absurdalnych wniosków. 

Użycie spójnika „albo” powoduje, że jeżeli spełnione są dwie przesłanki połączone tym 

spójnikiem, to czynność prawna jest ważna.  Jeżeli więc czynność prawna będzie dotyczyła 

nieruchomości Zasobu, które nie korzystają z preferencji na podstawie art. 2 ust. 1 oraz 

właściwy minister nie wyda zgody, to sprzedaż będzie ważna. Wykładnia językowa prowadzi 

więc do odwrotnych rezultatów od zamiarów ustawodawcy. Aby naprawić ten błąd należy 

przesłanki przepisu połączyć koniunktywnie. Można tego dokonać poprzez skreślenie wyrazu 

„albo”. 

Propozycja poprawki: 

w art. 2 w ust. 3 skreśla się wyraz „albo”; 

 

2. Nowelizacja ustawy o księgach wieczystych i hipotece (art. 4) polega m.in. na 

dodaniu przepisu, który stanowi, że suma hipoteki na nieruchomości rolnej nie może 

przewyższać wartości rynkowej tej nieruchomości ustalonej na dzień ustanowienia hipoteki. 

Do wniosku o wpis hipoteki do księgi wieczystej będzie należało dołączyć operat 
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szacunkowy, sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego stosownie do przepisów o 

gospodarce nieruchomościami. 

Według uzasadnienia ustawy (str. 22) w przypadku gdy zbywca nieruchomości obciąża 

nieruchomość zawyżoną hipoteką uniemożliwia Agencji Nieruchomości Rolnych (zwaną 

dalej Agencją) skorzystanie z prawa pierwokupu. 

Można się domyślać, że obciążanie nieruchomości hipoteką służy zniechęceniu 

ewentualnych nabywców, którym przysługuje prawo pierwokupu w ten sposób, że naraża 

nabywcę, w tym przypadku Agencję na ryzyko, że wierzyciel hipoteczny zechce się 

zaspokoić z nieruchomości, co powodowałoby uszczerbek w majątku Agencji. 

Należy zauważyć że zaproponowany przepis nie odniesie zamierzonego skutku. Istotą 

hipoteki jest możliwość zaspokojenia wierzytelności z rzeczy obciążonej, nie ma zatem 

znaczenia, czy wartość sumy hipoteki przewyższa wartość nieruchomości czy jest jej równa. 

Ponieważ nadal dopuszczalne będzie obciążenie nieruchomości hipoteką równą jej wartości, 

przepis nie pozwoli osiągnąć zamierzonego rezultatu. 

Przepis nie określa skutku naruszenia zawartej w nim normy. Wobec tego, zgodnie z art. 

58 § 1 K.c. należy uznać, że ustanowienie hipoteki o wartości wyższej od wartości 

nieruchomości jest nieważne. Nie jest jednak jasne, czy nieważnością będzie objęta cała 

czynność prawna, czy tylko kwota nadwyżki ponad wartość nieruchomości (por. art. 58 § 3 

K.c.). 

Należałoby przy tym pamiętać, że pewnego rodzaju sankcją za naruszenie przepisu jest 

wynikająca z istoty hipoteki możliwość zaspokojenia się tylko z nieruchomości. Ale to 

ograniczenie istnieje mimo proponowanej zmiany stanu prawnego.  

O ile nie istnieją jakieś dodatkowe okoliczności, które należy uwzględnić, to biorąc 

powyższe pod uwagę należy skreślić omawiany przepis. 

Propozycja poprawek: 

1) w art. 4 skreśla się pkt 3; 

2) skreśla się art. 9; 
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3. Warunkiem sprzedaży nieruchomości rolnej przez Agencję będzie nieprzekroczenie 

w wyniku sprzedaży 300 ha łącznej powierzchnia użytków rolnych będących własnością 

nabywcy (art. 28a ust. 1 pkt 1 o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa) 

oraz 300 ha łącznej powierzchnia użytków rolnych nabytych kiedykolwiek z Zasobu (art. 28a 

ust. 1 pkt 2). 

Przy ustalaniu powierzchni użytków rolnych będących przedmiotem współwłasności 

będzie należało uwzględnić powierzchnię nieruchomości rolnych odpowiadających udziałowi 

we współwłasności takich nieruchomości, a w przypadku współwłasności łącznej – łączną 

powierzchnię nieruchomości rolnych stanowiących przedmiot współwłasności (art. 28a ust. 2 

pkt 1). Do powierzchni użytków rolnych będzie wliczało się powierzchnię użytków rolnych, 

które zostały nabyte z Zasobu, a następnie zbyte, chyba że zbycie nastąpiło na cele publiczne 

(art. 28a ust. 2 pkt 2). 

Wydaje się, że celem art. 28a ust. 2 pkt 2 było uszczegółowienie normy zawartej w art. 

28a ust. 1 pkt 2, w ten sposób że w wyniku sprzedaży nieruchomości rolnych  przez Agencję 

łączna powierzchnia użytków rolnych nabytych kiedykolwiek z Zasobu nie przekroczy 300 

ha, chyba że zbycie gruntów nabytych wcześniej z Zasobu nastąpiło na cele publiczne. W 

takim wypadku powierzchni użytków rolnych zbytych na cele publiczne nie wlicza się do 

limitu nieruchomości nabytych od Agencji. 

Sposób wprowadzenia art. 28a ust. 2 pkt 2 nakazuje odnosić go również do powierzchni 

użytków rolnych będących własnością nabywcy, o której mowa w ust. 1 pkt 1. W ten sposób 

dojdzie do chyba niezamierzonego
1
 sumowania powierzchni użytków rolnych będących 

własnością nabywcy oraz nabytych przez niego kiedykolwiek z Zasobu. Np. niedopuszczalna 

stałaby się sprzedaż nieruchomości o powierzchni 100 ha rolnikowi, który jest właścicielem 

użytków o powierzchni 100 ha oraz nabył kiedyś 150 ha nieruchomości z Zasobu, a następnie 

je sprzedał na cel inny niż publiczny. W takim przypadku suma łączna powierzchnia użytków 

rolnych rolnika wynosiłaby 200 ha, a suma nabytych kiedykolwiek z Zasobu gruntów 

wynosiłaby 250 ha uwzględniając grunty nabyte w przeszłości a następnie np. sprzedane 

innemu rolnikowi (czyli zbyte na cele niepubliczne). 

Aby temu zapobiec należy treść ust. 2 pkt 2 odnieść tylko do ust. 1 pkt 2. 

Propozycja poprawki: 

                                                 

1
 Wskazuje na to sposób redakcji art. 28a ust. 1.  
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w art. 6 w pkt 7: 

a) w poleceniu nowelizacyjnym wyrazy „ust. 1 i 2 otrzymują” zastępuje się wyrazami „ust. 1 

otrzymuje”, 

b) w ust. 1 w pkt 2 po wyrazach „300 ha” dodaje się wyrazy „, 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”, 

c) skreśla się ust. 2 ; 

 

4. Poprawka redakcyjna: 

w art. 6 w pkt 8 lit. d, w ust. 3ba w pkt 2 wyrazy „pkt 1 lub 2, lub 3” zastępuje się wyrazami 

„pkt 1–3”; 

 

5. Na podstawie art. 29 ust. 3ba pkt 3 dodawanego do ustawy o gospodarowaniu 

nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa w przetargach ograniczonych na sprzedaż 

nieruchomości z Zasobu nie może uczestniczyć m.in. osoba, która posiadała udziały lub akcje 

w spółkach prawa handlowego będących właścicielami nieruchomości rolnych lub w spółce 

zależnej od takiej spółki. 

Uzasadnienie projektu ustawy nie wyjaśnia celu przepisu (str. 18). Wydaje się, że 

ustawodawca pomylił się formułując ten przepis. O ile nie budzi wątpliwości cel ograniczenia 

dostępu do przetargu dla osoby która jest udziałowcem lub akcjonariuszem spółki, będącej 

właścicielem nieruchomości, to taki zakaz skierowany do osoby mającej akcje lub udziały w 

spółce zależnej od spółki, która jest właścicielem nieruchomości rolnych wydaje się 

kontrowersyjny. Oznacza to, że sytuacja prawna jednego udziałowca (akcjonariusza) będzie 

zależeć od majątku innego udziałowca (akcjonariusza), czyli spółki dominującej będącej 

właścicielem nieruchomości.  

Jednocześnie fakt posiadania udziałów lub akcji w spółce dominującej nad spółką 

będącą właścicielem nieruchomości rolnych nie jest przeszkodą do udziału w przetargu. 

Należy zauważyć, że ten przypadek może być sposobem obchodzenia przepisu art. 3ba. Otóż 

udziałowcy (akcjonariusze) spółki będącej właścicielem nieruchomości rolnych mogą 
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powołać spółkę zależną (tzw. spółkę córkę) i wnieść do jej majątku nieruchomości rolne, 

zyskując tym samym możliwość nabycia nieruchomości w drodze przetargu, o którym mowa 

w art. 29. 

Wobec powyższego bardziej racjonalne jest ograniczenie udziału w przetargu osób 

posiadających akcje lub udziały w spółce dominującej nad spółką będącą właścicielem 

gruntów, niż udziałowców i akcjonariuszy spółek zależnych, gdyż ci nie mają wpływu na 

działanie spółki dominującej. 

Dlatego w zależności od zamierzenia ustawodawcy w przepisie należy zastąpić spółkę 

zależną przez spółkę dominującą albo obok spółki zależnej dodać spółkę dominującą. 

Propozycja poprawek: 

w art. 6 w pkt 8 w lit. d, w ust. 3ba, w pkt 3 wyrazy „zależnej od” zastępuje się wyrazami 

„dominującej w stosunku do”; 

albo 

w art. 6 w pkt 8 w lit. d, w ust. 3ba, w pkt 3 wyrazy „zależnej od” zastępuje się wyrazy 

„zależnej lub dominującej w stosunku do”; 

 

6. W art. 29a w ust. 3 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu 

Państwa wskazano przesłanki odstąpienia od zapłaty kary umownej, o której mowa w art. 29a 

ust 1.pkt 3. Przepis pomija warunki odstąpienia od zapłaty kary umownej za nieprowadzenie 

osobiście gospodarstwa rolnego. Pominięcie jest szczególnie nieuzasadnione, gdyż 

zaprzestanie osobistego prowadzenia dzielności rolniczej może wynikać ze stanu zdrowia 

zobowiązanego.  

Dlatego proponuję następującą poprawkę (zaproponowana przesłanka wydania zgody na 

zaprzestanie osobistego prowadzenia działalności rolniczej ma charakter przykładowy; 

możliwe jest sformułowanie innych przesłanek): 

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 
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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;”; 

 

7. Na podstawie art. 29b ust. 2 dodawanego do ustawy o gospodarowaniu 

nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa osoba, która złożyła nieprawdziwe oświadczenie 

o pochodzeniu środków finansowych na nabycie nieruchomości oraz o niezawarciu umowy 

przedwstępnej podlega odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 

Obowiązkiem osoby składającej oświadczenie jest złożenie oświadczenia określonej w 

przepisie treści. W przepisie wskazano, że zawarta w oświadczeniu klauzula zastępuje 

pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 

Art. 233 K.k. typizuje dwa różne przestępstwa. Pierwszym jest złożenie fałszywych 

zeznań (art. 233 § 1 K.k.) natomiast drugim jest złożenie fałszywego oświadczenia (art. 233 

§ 6 K.k.). 

Ponieważ odpowiedzialnością karną jest zagrożone złożenie fałszywego oświadczenia, 

co znajduje swoje odzwierciedlenie w brzmieniu klauzuli zawartej w oświadczeniu, to przepis 

powinien odnosić się konsekwentnie do odpowiedzialności za złożenie fałszywego 

oświadczenia, a nie fałszywych zeznań. 

Propozycja poprawki: 

w art. 6 w pkt 9, w art. 29b w ust. 2 użyte dwukrotnie wyrazy „fałszywych zeznań” zastępuje 

się wyrazami „fałszywego oświadczenia”; 

 

8.  Przepis art. 2a ust. 5 dodawany do ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego odsyła do 

„spraw, o których mowa w ust. 4”. Przepis zawarty w ust. 4 posługuje się wyrazem 

„przypadek” a nie „sprawa”. Dla zapewnienia konsekwencji terminologicznej należy 

wprowadzić następująca poprawkę: 

w art. 7 w pkt , w art. 2a w ust. 5 wyraz „sprawach” zastępuje się wyrazem „przypadkach”; 
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9. Poprawka redakcyjna: 

w art. 14 wyrazy „zasiedzenie skończyłoby się” zastępuje się wyrazami  „nabycie własności 

przez zasiedzenie nastąpi”; 

 

 

Michał Gil 

Główny legislator 

 


