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USTAWA z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi 

Skarbu Państwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 2243 oraz z 2021 r. poz. 1561 i 1873) 

 

Art.  5. 

1. Skarb Państwa powierza Krajowemu Ośrodkowi wykonywanie prawa własności i innych 

praw rzeczowych na jego rzecz w stosunku do mienia, o którym mowa w art. 1 i 2. 

2. Krajowy Ośrodek, obejmując we władanie powierzone składniki mienia Skarbu Państwa, 

wykonuje we własnym imieniu prawa i obowiązki z nimi związane w stosunku do osób 

trzecich, jak również we własnym imieniu wykonuje związane z tymi składnikami 

obowiązki publicznoprawne. 

3. Krajowy Ośrodek wykonuje w imieniu własnym prawa i obowiązki związane z mieniem 

Skarbu Państwa powierzonym Krajowemu Ośrodkowi po zlikwidowanym państwowym 

przedsiębiorstwie gospodarki rolnej, w tym również prawa i obowiązki wynikające z 

decyzji administracyjnych. 

4. Mienie nabyte przez Krajowy Ośrodek ze środków własnych, w celu zapewnienia 

funkcjonowania biura Krajowego Ośrodka, zwanego dalej „Centralą”, i oddziałów 

terenowych Krajowego Ośrodka, stanowi jego własność. 

5. Wchodzące w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa prawa z udziałów i akcji w 

spółkach wykonuje Krajowy Ośrodek. Przepisu art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) nie stosuje się. 

6. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wykaz 

jednoosobowych spółek hodowli roślin uprawnych lub hodowli zwierząt gospodarskich o 

szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej, w których prawa z udziałów albo akcji 

wykonuje Krajowy Ośrodek, biorąc pod uwagę strategiczne znaczenie spółek w postępie 
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biologicznym w rolnictwie w zakresie hodowli roślin uprawnych oraz hodowli zwierząt 

gospodarskich. 

7. Zbycie akcji lub udziałów w spółkach, o których mowa w ust. 6, wymaga zgody Rady 

Ministrów. 

<8. W przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji polityki gospodarczej państwa, w 

tym ochrony interesów Skarbu Państwa, na wniosek ministra właściwego do spraw 

aktywów państwowych Krajowy Ośrodek, za zgodą ministra właściwego do spraw 

rozwoju wsi, przekazuje ministrowi właściwemu do spraw aktywów państwowych 

wykonywanie praw z akcji lub udziałów, o których mowa w ust. 5. 

9. Z dniem przejęcia przez ministra właściwego do spraw aktywów państwowych 

przekazanych na podstawie ust. 8 praw z akcji lub udziałów, o których mowa w ust. 

5, prawa z tych akcji lub udziałów stają się mieniem Skarbu Państwa nie 

wchodzącym w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.> 
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