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w zal'!czeniu uprzejmie przesylam opini~ Krajowej Rady SC!downictwa z dnia 2 

kwietnia 2019 r. w przedmiocie rZ'!dowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ksztaltowaniu 

ustroju rolnego oraz niekt6rych innych ustaw. 
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OPINIA 
KRAJOWEJRADYS4DO~CTWA 

z dnia 2 kwietnia 2019 r. 

w przedmiocie rz~dowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ksztaltowaniu ustroju 
rolnego oraz niekt6rych innych ustaw 

Krajowa Rada S~downictwa, po zapoznaniu sitt z tresciq. rzq.dowego projektu ustawy 

o zmianie ustawy o ksztahowaniu ustroju rolnego oraz niekt6rych innych ustaw, 

przedstawionego do zaopiniowania przy pismie Zast(;(pcy Szefa Kancelarii Sejmu z 19 marca 

2019 r. (znak GMS-WP-173-64/19), zglasza nast(;(puj~cq. uwag(;(. 

W uzasadnieniu opiniowanego projektu nie podano zadnych informacji 

szczeg6lowych odnosnie do zmiany zakresu spraw, w kt6rych sq.dy powszechne bttdq. 

wydawac orzeczenia, czy wplynie to na poziom obciq.Zenia sq.d6w oraz czy bl(dzie to wi~o 

siy z koniecznosciq. zmian w etatyzacji poszczeg6lnych wydzial6w sq.d6w wypelniaj~ych 

zadania okreslone w ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r. o ksztahowaniu ustroju rolnego 

(Dz. U. z 2018 r., poz. 1405 ze zm.). W ocenie skutk6w regulacji wskazano jedynie, 

ze nastq.pi ,zwil(kszenie ilosci wysUJpien do sq.du powszechnego w sprawach 

cywilnoprawnych w sytuacjach koniecznosci ustalenia ceny nieruchomosci odpowiadajq.cej 

jej wartosci rynkowej w przypadkach skorzystania przez KOWR z prawa pierwokupu lub 

prawa nabycia nieruchomosci rolnej albo akcji i udzial6w, przy jednoczesnym 

wyeliminowaniu spraw zwiq.zanych z wyraZeniem zgody na zbycie nieruchomosci przed 

uplywem wymaganego okresu odjej nabycia". 

Krajowa Rada Sq.downictwa podnosi, ze tego rodzaju stwierdzenie me jest 

wystarczajq.ce do uzasadnienia zmiany kognicji sq.d6w powszechnych. Do oceny poprawnosci 

wprowadzanych rozwiq.zarl legislacyjnych konieczne jest przytoczenie aktualnych danych 

statystycznych odnosnie wplywu spraw do sq.d6w powszechnych kierowanych na podstawie 

nowelizowanej ustawy oraz wskazanie zakladanych skutk6w nowelizacji w ujl(ciu 

liczbowym, w szczeg6lnosci skutk6w finansowych. 
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