
Oświadczenie złożone 

przez senatora Mariana Poślednika 

na 63. posiedzeniu Senatu 

w dniu 23 października 2014 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego 

Szanowny Panie Ministrze! 

W dniu 26 maja 2013 r. weszła w życie ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o zmianie ustawy o ochronie grun-

tów rolnych i leśnych (DzU z 2013 r., poz. 503). Zmiany wprowadzone tą nowelizacją polegały między in-

nymi na usunięciu z art. 7 ust. 2 pkt 2 słów „jeżeli ich zwarty obszar projektowany do takiego przeznaczenia 

przekracza 0,5 ha”. Wskutek tej nowelizacji w świetle obecnie obowiązującego prawa zmiany przeznaczenia 

gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze lub nieleśne zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy dokonuje się co do 

zasady w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sporządzonym w trybie określonym w prze-

pisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DzU z 2003 Nr 80 poz. 717). W przypadku zmiany 

przeznaczenia gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas I–III każdorazowo wymagane jest uzyskanie 

zgody ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Procedura uzyskania zgody właściwego organu stanowi pierwszy 

etap i jest konieczna do zmiany przeznaczenia wymienionych klas gruntów rolnych na cele nierolnicze, do-

konującego się w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Przed wejściem w życie nowelizacji 

ustawy z dnia 8 marca 2013 r. w przypadku przeznaczenia na cele nierolnicze gruntów rolnych klas I–III 

wymagane było uzyskanie zgody ministra właściwego do spraw rozwoju wsi jedynie w przypadku, gdy zwar-

ty obszar gruntów przekraczał 0,5 ha. 

W związku z uchwaleniem nowelizacji ustawy powstały istotne problemy dotyczące uchwalania i wyko-

nywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminach wiejskich i podmiejskich, a 

także uzyskiwania decyzji o warunkach zabudowy na obszarach, na których nie ma miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego. Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie gminy, w tym 

uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego, stosownie do art. 3 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowa-

niu przestrzennym, należy do zadań własnych gminy. Uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego jest wyrazem samodzielności samorządu terytorialnego w rozwiązywaniu lokalnych zagad-

nień dotyczących zachowania ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i 

przyrody oraz gospodarki wodnej, o czym stanowi art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o samorządzie gminnym. Jed-

nakże praktyczne zastosowanie nowych przepisów, to jest art. 7 ust. 2 ustawy o ochronie gruntów rolnych i 

leśnych, wprowadzających ograniczenie o charakterze administracyjnym w uzyskiwaniu zgody na każdora-

zowe przekształcenie gruntów rolnych klas I–III na cele nierolnicze i nieleśne, przyniosło bardzo negatywne 

skutki dla planowych inwestycji budowlanych na tych terenach. 

Dnia 10 czerwca 2014 r. przyjęto w Sejmie rozwiązanie, które miało zmienić obecny zapis, tak aby w 

przypadku przeznaczania na cele nierolnicze i nieleśne gruntów rolnych klas I–III wymagane było uzyskanie 

zgody ministra właściwego do spraw rozwoju wsi jedynie w przypadku, gdy projektowany obszar przekra-

czałby 0,5 ha. Zgodnie z tą nowelizacją dla obszaru poniżej 0,5 ha klas I–III zgoda ministra właściwego do 

spraw rozwoju wsi nie miała być wymagana. Nowelizacja przywracała więc poprzedni stan prawny. Niestety, 

ustawę tę zawetował prezydent RP, a problem pozostał. Chodzi głównie o te działki rolne, na których nie ma 

możliwości prowadzenia upraw ze względu na ich wielkość bądź ze względów ekonomicznych. 

Proszę o informację, czy i kiedy będzie nowa ustawa w przedmiotowej sprawie. 

Marian Poślednik 

 

 




