
SEJM 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

VIII kadencja 

Druk nr 688 

SPRA WOZDANIE 

KOMISJI ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 

o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy 
o kształtowaniu ustroju rolnego oraz o zmianie 

ustawy o księgach wieczystych i hipotece 
(druk nr 673). 

Marszałek Sejmu - zgodnie z art. 3 7 ust. l i art. 40 ust. l regulaminu Sejmu skierował 

w dniu l lipca 2016 r. powyższy projekt ustawy do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi do 

pierwszego czytania. 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi po przeprowadzeniu pierwszego czytania 

i rozpatrzeniu tego projektu ustawy na posiedzeniu w dniu S lipca 2016 r. 

wnosi: 

Wysoki Sejm uchwalić raczyzałączonyprojektustawy. 

Warszawa, dnia S lipca 2016 r. 

Sprawozdawca Przewodniczący Komisji 

1-1 Jan Duda 1-1 Jarosław Sachajko 
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Projekt 

U S T AWA  

z dnia ……………. 2016 r. 

o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz ustawy o księgach 

wieczystych i hipotece 

Art. 1. W ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego 

(Dz. U. z 2012 r. poz. 803 oraz z 2016 r. poz. 585) wprowadza się następujące 

zmiany: 

1) art. 1a otrzymuje brzmienie: 

„Art. 1a. Przepisów ustawy nie stosuje się do: 

1) nieruchomości rolnych: 

a) wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, o 

którym mowa w ustawie z dnia 19 października 1991 r. o 

gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. 

z 2015 r. poz. 1014, 1433 i 1830 oraz z 2016 r. poz. 50 i 585), 

b) o powierzchni mniejszej niż 0,3 ha, 

c) będących drogami wewnętrznymi; 

2) nabycia udziałów lub ich części we współwłasności nieruchomości, o 

których mowa w pkt 1 lit. b i c.”; 

2) w art. 4 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Przepisy ust. 1-3, ust. 4 pkt 2 lit. b-d, ust. 5, art. 3 ust. 10 i 11 oraz art. 

3a ust. 3 stosuje się odpowiednio do nabycia udziałów i akcji w spółce prawa 

handlowego, która jest właścicielem nieruchomości rolnej.”. 

Art. 2. W ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. 

U. z 2016 r. poz. 790) w art. 68 uchyla się ust. 2a. 

Art. 3. Do postępowań dotyczących nabycia nieruchomości rolnych oraz wpisu 

do księgi wieczystej wszczętych od dnia 30 kwietnia 2016 r. na podstawie ustaw 

zmienianych w art. 1 i art. 2 i niezakończonych do dnia wejścia w życie niniejszej 

ustawy stosuje się przepisy ustaw zmienianych w art. 1 i art. 2 w brzmieniu nadanym 

niniejszą ustawą. 
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Art. 4. Do czynności prawnych związanych z realizacją uprawnienia Agencji 

Nieruchomości Rolnych do nabycia udziałów i akcji w spółce prawa handlowego, 

która jest właścicielem nieruchomości rolnej, w stosunku do umów zawartych przed 

dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy ustawy zmienianej w 

art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. 

Art. 5.  Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 


