
Oświadczenie złożone 

przez senatora Ryszarda Knosalę 

na 50. posiedzeniu Senatu 

w dniu 6 marca 2014 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych Bartłomieja Sienkiewicza 

Jak wynika z art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez 

cudzoziemców, minister właściwy do spraw wewnętrznych prowadzi rejestr nieruchomości, udziałów 

i akcji nabytych lub objętych przez cudzoziemców. W rejestrze tym odnotowuje się zarówno 

przypadki, kiedy do nabycia lub objęcia wymagane jest stosowne zezwolenie, jak i te, kiedy ustawa 

nie przewiduje takiej konieczności. Obowiązek uzyskania przedmiotowego zezwolenia dotyczy 

między innymi cudzoziemców będących obywatelami państw stron umowy o Europejskim Obszarze 

Gospodarczym albo Konfederacji Szwajcarskiej, jeśli chcą oni nabyć w naszym kraju nieruchomość 

rolną lub leśną. Obowiązek ten istnieje przez okres dwunastu lat, licząc od dnia przystąpienia 

Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej. 

Działając na podstawie art. 4 ustawy, minister właściwy do spraw wewnętrznych „przedstawia 

Sejmowi corocznie, w terminie do dnia 31 marca, szczegółowe sprawozdanie z realizacji ustawy, a w 

szczególności o liczbie udzielonych zezwoleń, rodzaju i obszarze oraz terytorialnym rozmieszczeniu 

nieruchomości, których one dotyczą, a także liczbie decyzji odmawiających udzielenia zezwolenia”. 

Sprawozdanie to sporządzane jest w dużej mierze w oparciu o dane zgromadzone w rejestrze. 

Na tym gruncie pojawia się jednak problem dotyczący właściwego ewidencjonowania niektórych 

transakcji. Dotyczy to w szczególności przypadków, kiedy cudzoziemiec staje się właścicielem 

nieruchomości rolnych niejako pośrednio, w drodze nabycia udziałów w spółce prawa handlowego, 

która jest właścicielem nieruchomości rolnych. Warto w tym miejscu zauważyć, że zgodnie z art. 8 

ust. 2 cytowanej ustawy czynność ta nie wymaga uzyskania zezwolenia. Sytuacja jest jeszcze bardziej 

klarowna, gdy spółka krajowa staje się spółką kontrolowaną, a więc, mówiąc w uproszczeniu, spółką z 

większościowym udziałem cudzoziemców. Jak się okazuje, obowiązujące przepisy nie są 

wystarczające do właściwego odnotowania w rejestrze tego typu okoliczności skutkujących w istocie 

uzyskaniem przez cudzoziemców prawa własności do wspomnianych kategorii nieruchomości. 

Nieprawidłowość ta została potwierdzona w toku kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę 

Kontroli. W informacji o wynikach kontroli pod nazwą „Sprzedaż nieruchomości rolnych Zasobu 

Własności Rolnej Skarbu Państwa przez oddziały terenowe Agencji Nieruchomości Rolnych w 

Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu” czytamy między innymi, iż „analizując procesy zachodzące na 

rynku wtórnym nieruchomości, NIK ustaliła, że w latach 2011–2012 powierzchnia nieruchomości 

należących do spółek z o.o., w których większościowe udziały nabyli cudzoziemcy reprezentujący 

głównie kapitał holenderski, duński oraz luksemburski, wyniosła na terenie województwa 

dolnośląskiego 1.579,9 ha, a w województwie zachodniopomorskim – 4.576,9 ha”. Wartości będące 

przedmiotem ustaleń poczynionych w toku kontroli przekraczają zatem kilkukrotnie wartości zawarte 

w przedstawionych Sejmowi sprawozdaniach ministra dotyczących wskazanego okresu (dane ujęte w 

sprawozdaniu: w województwie dolnośląskim – 397,0 ha, a w zachodniopomorskim – 1.505,7 ha). 

Ze względu na przedstawioną sytuację, proszę Pana Ministra o podjęcie, w ramach posiadanych 

kompetencji, stosownych działań legislacyjnych w celu przyjęcia odpowiednich rozwiązań 

umożliwiających właściwe i pełne ewidencjonowanie w rejestrze transakcji nabywania przez 

cudzoziemców udziałów spółek będących właścicielami nieruchomości rolnych, o czym mowa w 

niniejszym oświadczeniu. 

Z wyrazami szacunku 

Ryszard Knosala 

 


