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Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na pismo z dnia 10 maja 2022 r. (znak: BPS/043-41-1667/22), przy którym 

zostało przekazane oświadczenie złożone przez senatora Beniamina Godylę w sprawie 

zmiany ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych w zakresie 

umożliwienia realizacji inwestycji celu publicznego z wyłączeniem przepisów tej ustawy, 

przedstawiam następujące informacje.

Obecnie w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi prowadzone są prace związane 

z przygotowaniem zmiany ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych 

i leśnych (dalej jako: u.o.g.r.l.) i analizowane są zgłaszane przez obywateli i podmioty 

zewnętrzne problemy oraz propozycje dotyczące regulacji tej ustawy. Wskazania jednak 

wymaga, że u.o.g.r.l. zawiera już przepisy wspierające realizację inwestycji celu 

publicznego, m.in. poprzez:

 uznanie za grunty rolne grunty pod urządzeniami: melioracji wodnych, 

przeciwpowodziowych i przeciwpożarowych, zaopatrzenia rolnictwa w wodę, 

kanalizacji oraz utylizacji ścieków i odpadów dla potrzeb rolnictwa i mieszkańców wsi 

(art. 2 ust. 1 pkt 7);

 wprowadzenie możliwości wystąpienia o umorzenie należności i opłat rocznych dla 

inwestycji publicznych  (art. 12 ust. 16 i 17).



Ponadto należy mieć na uwadze, że w polskim prawodawstwie funkcjonują liczne 

ustawy szczególne, które określają zasady realizacji poszczególnych kategorii inwestycji 

publicznych, wyłączając stosowanie przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i 

leśnych.

Nie można zapominać, że to miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest 

aktem prawa miejscowego i podstawowym narzędziem regulującym zagospodarowanie 

terenu gminy. Planowanie przestrzenne, a co za tym idzie gospodarowanie gruntami 

rolnymi, przede wszystkim w oparciu o decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego, 

nie byłoby skutecznym narzędziem kształtowania ładu przestrzennego i nie pozwalałoby 

na zabezpieczenie stref żywicielskich w danym regionie. Decyzja o lokalizacji inwestycji 

celu publicznego to narzędzie punktowej urbanizacji, a nie systemowego kształtowania 

przestrzeni, które uwzględniałoby potrzebę zwartości najcenniejszych dla rolnictwa 

zasobów gruntów rolnych.

Dodatkowo wskazania wymaga, że prawna ochrona gruntów rolnych ma przeciwdziałać 

kurczeniu się zasobów rolnych, wprowadzając z jednej strony procedury efektywnego 

wykorzystywania ziemi, z drugiej zaś ograniczające wykluczeniu z rolniczego użytkowania 

gleb o szczególnych walorach uprawowych (klas I-III), bez których niemożliwe byłoby 

zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego kraju i prowadzenie efektywnej produkcji 

rolniczej. Zasób gruntów rolnych klas I-III jest niewielki i stanowi zaledwie około 25% 

powierzchni wszystkich gruntów rolnych w skali Polski (I-II – 3,3%). Grunty najwyższej 

jakości dają najlepszą i najzdrowszą żywność przy najmniejszych nakładach finansowych. 

Proces glebotwórczy jest niezwykle powolny, wytworzenie 2 cm warstwy próchnicznej 

gleby może trwać nawet ponad 500 lat. Z tego względu glebę uważa się za zasób 

w praktyce nieodnawialny, który powinien podlegać szczególnej ochronie poprzez 

pozostawienie go w naturalnym stanie dla przyszłych pokoleń w celu zapewnienia 

bezpieczeństwa żywnościowego kraju.

Mając na względzie przedstawione informacje, należy podkreślić, że u.o.g.r.l. zawiera 

wystarczające instrumenty wsparcia inwestycji celu publicznych i dalsze uwalnianie 

gruntów rolnych najlepszych klas bonitacyjnych spod szczególnej ochrony, nie wydaje się 

uzasadnione.  

Z poważaniem

z up. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Rafał Romanowski
sekretarz stanu
/podpisano elektronicznie/
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