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Oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Stanisława Kalemby 

Przepisy ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, definiując pojęcie „wyłą-
czenie gruntów z produkcji”, przyjmują jako zasadę ogólną, że jest to moment „rozpoczęcia innego niż rolni-
cze lub leśne użytkowania gruntów”. Z przedstawionego stanu prawnego wynika, że ustawa odnosi się w tym 
miejscu do pewnego zdarzenia faktycznego polegającego na zmianie sposobu użytkowania gruntu. Cytowany 
zapis jest jasny tylko z pozoru, bowiem przepisy prawa nie wskazują dostatecznie precyzyjnie, które zdarze-
nie powinno być w istocie rozumiane jako rozpoczęcie takiego użytkowania, na przykład czy uznać, że wyłą-
czenie gruntów następuje faktycznie już z chwilą wejścia inwestora na grunt, czy też dopiero w momencie 
zakończenia budowy, a więc nawet po kilku latach od rozpoczęcia inwestycji. 

Brak dostatecznie precyzyjnych procedur sprawia, że w praktyce organy samorządu powiatowego odpo-
wiedzialne za ten proces mają problemy z jednolitym określeniem, jakiego typu zdarzenie powinno być ro-
zumiane jako moment wyłączenia gruntów z produkcji. Co więcej, jak wykazała kontrola przeprowadzona 
przez Najwyższą Izbę Kontroli, problemy dotyczą także procedur pozyskania przez starostwo informacji 
o zdarzeniu ustalającym moment wyłączenia. Pewne zamieszanie wprowadza tutaj art. 22 ust. 2 ustawy 
z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne, zgodnie z którym obowiązek zgłaszania właści-
wemu staroście wszelkich zmian do ewidencji gruntów i budynków spoczywa na właścicielu. Kierując się 
tym zapisem, starostowie często nie podejmują z własnej inicjatywy zabiegów mających na celu pozyskanie 
stosownych informacji (tłumaczą to brakiem instrumentów prawnych), a ujawnienie w ewidencji zmian doty-
czących użytkowania następuje wyłącznie na podstawie informacji przekazanych przez właściciela. W kon-
sekwencji zdarza się – cytuję za Najwyższą Izbą Kontroli – że „od ostatecznej decyzji zezwalającej na wyłą-
czenie do wprowadzenia zmiany w ewidencji gruntów i budynków upływa okres od 1 miesiąca do 19 lat”. 
Oczywiście opóźnienia w aktualizacji zapisów ewidencyjnych dotyczących sposobu użytkowania gruntów 
przekładają się bezpośrednio na zaniżanie wpływów do budżetów jednostek samorządu terytorialnego z tytu-
łu podatków lokalnych (podatek od nieruchomości). 

Wprawdzie sposób prowadzenia spraw przez niektóre starostwa może służyć jako swego rodzaju przykład 
dobrych praktyk minimalizujących skutki nieprecyzyjnych zapisów ustawowych, niemniej jednak w skali 
kraju są to przypadki rzadkie. Wydaje się zatem, że konieczne jest przyjęcie zmian w przepisach prawa, które 
pozwoliłyby na ujednolicenie i poprawę skuteczności działań starostów w omawianym zakresie, o co proszę 
Pana Ministra. 

Z wyrazami szacunku 
Ryszard Knosala 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




