
Oświadczenie złożone 

przez senatora Mariana Poślednika 

na 69. posiedzeniu Senatu 

w dniu 21 stycznia 2015 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 1 słów „jeżeli ich zwarty obszar projektowany do takiego przeznaczenia 

przekracza 0,5 ha”. W skutek tej nowelizacji w obecnie obowiązującym stanie prawnym zmiana przeznacze-

nia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze lub nieleśne, określona w art. 7 ust. 1 ustawy, która dokonu-

je się co do zasady w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sporządzonym w trybie określo-

nym w przepisach ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DzU z 2003 r., nr 80, poz. 717), 

w przypadku gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas I–III wymaga uzyskania każdorazowo zgody 

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

każdorazowo konieczna do zmiany przeznaczenia gruntów wskazanych powyżej na cele nierolnicze, dokonu-

jącej się w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. W stanie prawnym sprzed wejścia w życie 

nowelizacji z dnia 8 marca 2013 r. przeznaczenie na cele nierolnicze gruntów rolnych klas I–III wymagało 

uzyskania zgody ministra właściwego do spraw rozwoju wsi jedynie w przypadku, gdy zwarty obszar grun-

tów 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 oraz 

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

rowania przestrzennego. Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie gminy, w tym uchwa-

lanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego, stosownie do art. 3 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym, należy do zadań własnych gminy. W kompetencji do uchwalania miejscowych planów zagospo-

darowania przestrzennego wyraża się samodzielność samorządu terytorialnego w rozwiązywaniu lokalnych 

zagadnień dotyczących zachowania ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska 

i przyrody oraz gospodarki wodnej, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o samorządzie gminnym. 

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

i leśnych, wprowadzającego 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 planowanych inwestycji budowlanych na tych terenach. 

W 2014 r. trwały prace nad nowelizacją ustawy. Nowelizacja miała przywrócić poprzedni stan prawny. 

Do chwili obecnej problem nie został rozwiązany. Wyborcy mają problem z odrolnieniem działek, na których 

nie ma możliwości prowadzenia upraw ze względu na ich wielkość i ekonomikę. W związku z powyższym 

proszę o informację: na jakim etapie są prace związane z rzeczoną ustawą i kiedy realnie będzie ona mogła 

wejść w życie? 

Uzyskane od Pana Ministra odpowiedzi ułatwią mi przedstawianie stanu faktycznego podczas spotkań z 

wyborcami. 

Marian Poślednik 

 




