
Oświadczenie złożone 

przez senatora Beniamina Godylę 

w dniu 9 maja 2022 r. 

Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra rolnictwa i rozwoju wsi Henryka 

Kowalczyka 

Szanowny Panie Ministrze! 

Wnoszę o podjęcie inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. 

o ochronie gruntów rolnych i leśnych w zakresie wyłączenia z ustawy gruntów rolnych i leśnych służących 

realizacji inwestycji celu publicznego, m.in. realizowanych przez gminy. Wnoszę o to, aby przepisami 

ustawy o gospodarce nieruchomościami nie były objęte grunty rolne i leśne służące realizacji inwestycji celu 

publicznego, o którym mowa w art. 6 ustawy. Ewentualnie proponuję stosowanie ustawy o gruntach rolnych 

i leśnych wobec inwestycji celu publicznego w ograniczonym zakresie.  

Oto możliwe warianty rozwiązań w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych. 

Po pierwsze, możliwe jest dodanie nowego ust. 2 do art. 1 w brzmieniu: ,,Ustawy nie stosuje się do 

realizacji inwestycji celu publicznego, o których mowa w ustawie o gospodarce nieruchomościami”. 

Proponowany przepis miałby umożliwić realizację inwestycji celów publicznych na terenach, których 

dotyczy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uwzględniający grunty rolne i leśne, oraz na 

terenach, w odniesieniu do których takiego planu nie ma, a inwestycja celu publicznego jest realizowana 

w trybie decyzji o warunkach lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

Po drugie, możliwe jest nadanie art. 7 ust. 1 następującego brzmienia: ,,Przeznaczenia gruntów rolnych 

i leśnych na cele nierolne i nieleśne wymagającego zgody, o której mowa w ust. 2, dokonuje się 

w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sporządzonym w trybie określonym w przepisach 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym lub w decyzji o warunkach lokalizacji inwestycji celu 

publicznego sporządzanej na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w trybie 

adekwatnym jak przy sporządzaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego”. Zmiana pozwoli 

na stosowanie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych w pełnym zakresie, tj. uzyskiwanie zgód i opinii 

w celu zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolne i nieleśne oraz w zakresie 

odpłatności za wyłączenie gruntów rolnych i leśnych z produkcji rolnej. 

Poza tym chodziłoby o oznaczenie dotychczasowej treści art. 12a jako ust. 1 i dodanie ust. 2 

o następującej treści: „Obowiązek uiszczenia należności i opłat rocznych, a w odniesieniu do gruntów 

leśnych również jednorazowego odszkodowania, o którym mowa w art. 12 ust. 1, nie dotyczy wyłączenia 

gruntów z produkcji rolniczej lub leśnej na cele publiczne, o którym mowa w ustawie o gospodarce 

nieruchomościami”. 

Z wyrazami szacunku  

Beniamin Godyla 


