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                       STOWARZYSZENIE  DZIERŻAWCÓW I WŁAŚCICIELI  ROLNYCH RP 

62-060 Stęszew, JEZIORKI ul. Plac Parkowy 2 
Tel/Fax 061 8196 034 
e-mail: biuro@dzierzawcyrolni.pl 

 
 
      

 

 

       Szanowni Państwo  

       Senatorowie i Posłowie RP 

  

 

 Szanowni Panowie Posłowie i Senatorowie RP, ponieważ powzięliśmy informację 
o wdrożeniu w życie projektu Ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego  z dnia 25 czerwca 2015r., 
którą przyjął Sejm RP, mamy w tym przedmiocie  uzasadnione zastrzeżenia.  

 
 
Stowarzyszenie przekazało projekt do analizy prawnej, oraz do konsultacji członkom. 

Powołując się na powyższe wnosimy o skierowanie projektu do ponownej analizy a przy 
zachowaniu minimum staranności przy tworzeniu prawa prosimy o wniesienie do 
analizowanego projektu poprawek, niżej wymienionych:  

 
 

1. W art. 3 i 4 projektu wnosimy o wykreślenie definicji gospodarstwa rodzinnego i definicji 
rolnika indywidualnego i w to miejsce wprowadzenie definicji rolnika i gospodarstwa rolnego 
spójnej z definicją określoną w art. 4 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013r. ustanawiającego 
przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w 
ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i 
rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009, jak niżej:  
 

a) "rolnik"$oznacza$osobę$fizyczną$lub$prawną$bądź$grupę$osób$fizycznych$lub$prawnych,$bez$
względu$na$status$prawny$takiej$grupy$i$ jej$członków$w$świetle$prawa$krajowego,$których$
gospodarstwo$rolne$jest$położone$na$obszarze$objętym$zakresem$terytorialnym$Traktatów,$
określonym$ w$ art.$ 52$ TUE$ w$ związku$ z$ art.$ 349$ i$ 355$ TFUE,$ oraz$ które$ prowadzą$
działalność$rolniczą;$

b) "gospodarstwo/ rolne"$ oznacza$ wszystkie$ jednostki$ wykorzystywane$ do$ działalności$
rolniczej$ i$ zarządzane$ przez$ rolnika,$ znajdujące$ się$ na$ terytorium$ tego$ samego$ państwa$
członkowskiego;$

c) "działalność/rolnicza"$oznacza:$

(i) produkcję, hodowlę lub uprawę produktów rolnych, w tym zbiory, dojenie, hodowlę zwierząt 
oraz utrzymywanie zwierząt do celów gospodarskich; 
(ii) utrzymywanie użytków rolnych w stanie, dzięki któremu nadają się one do wypasu lub 
uprawy bez konieczności podejmowania działań przygotowawczych wykraczających poza 
zwykłe metody rolnicze i zwykły sprzęt rolniczy, w oparciu o kryteria określone przez państwa 
członkowskie na podstawie ram ustanowionych przez Komisję, lub 
(iii) prowadzenie działań minimalnych, określanych przez państwa członkowskie, na użytkach 
rolnych utrzymujących się naturalnie w stanie nadającym się do wypasu lub uprawy; 
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 Wprowadzenie sztucznych definicji w zakresie tych samych osób, czy działalności 
wprowadzać będzie jedynie negatywnie postrzegane w społeczeństwie podziały gospodarstw 
rolnych w Polsce i różnicować będzie prawa jednostek w stosunku do wykonywanej jednolitej 
działalności rolniczej. Obrazem tego różnicowania są proponowane przez Polskie Stronnictwo 
Ludowe zmiany w tej ustawie, co jedynie powiększy już i tak podzielone środowisko rolnicze.  
 

Szanowni Państwo – twórcy prawa musicie mieć na uwadze, że propozycje w tym 
projekcie są po pierwsze spóźnione w dobie rozwiniętego gospodarstwa towarowego w naszym 
kraju i szaleńczo dyskryminujące rodziny Polaków, którzy przejmowali upadające PGR-y w 
dobie lat dziewięćdziesiątych, łącząc kapitały rodzinne (dwóch osób i więcej osób), zakładając 
przejrzyste firmy w postaci spółek prawa handlowego lub spółki cywilne, płacąc podatki i ZUS-
y i rozwijając te gospodarstwa, poprzez szerokie inwestycje. Tworząc prawo nie można obecnie 
uważać, że te podmioty nie prowadzą gospodarstw, które także są często dzierżawcami ziemi i 
chcieliby skorzystać w przypadku wystawienia jej do sprzedaży z prawa pierwokupu czy 
pierwszeństwa nabycia, tym bardziej że ponieśli duże inwestycje w majątki dzierżawne i 
podnieśli znacznie ich wartość. 

 
Zakładana przez PSL definicja rolnika indywidualnego nie obejmuje innych podmiotów 

w kraju, a powinna być spójna z definicją rolnika, jaką narzuca Polsce Unia Europejska i równo 
traktować wszystkich prowadzących gospodarstwa rolne w tym kraju. Wchodząc do Unii Polska 
zgodziła się na to, że prawo unijne będzie nadrzędne w stosunku do krajowego, a propozycja 
zawarta w art. 3 tej ustawy, jest z unijną definicją rolnika i gospodarstwa rolnego sprzeczna.  

 
 Wprowadzone w tych przepisach zastrzeżenia powierzchniowe winny być racjonalne i 
uwzględniać w każdym z podmiotów zarówno osób fizycznych i prawnych udziały jakie 
przypadają każdemu ze wspólników, tak jak ma to miejsce we Francji. Ustawodawca winien 
wiedzieć, że większość spółek prawa handlowego założyły całe rodziny i na powierzchni np. 
1000 ha, gospodarują rodzice i ich dzieci z rodzinami, więc t.zw.   „obszarnikom” przypada w 
rozliczeniu na każdą rodzinę nie więcej niż po 300 ha, a często dużo mniej. Powinni zatem 
Państwo uwzględnić te formy gospodarowania w proponowanych zapisach. Nie może być tak, że 
osoba fizyczna prowadząca działalność na 300 ha, będzie miała lepsze prawa niż spółka prawa 
handlowego składająca się z trzech czy pięciu rodzin gospodarująca na powierzchni  1000 ha.  
 
 Proponowane ograniczenia gospodarstw nie powinny zawierać się w definicji rodzinnego 
gospodarstwa rolnego, ale być odrębnie uregulowane i być przejrzyste w stosunku do każdej 
osoby zarówno fizycznej jak i prawnej.   
 
 Proponowane zapisy, gdyby zostały w takiej formie są niezgodne z art. 2, art. 20, art. 21 
ust. 1 i 2 w zw. z art. 64 ust. 1 i 2, art. 22, art. 23 art. 31 ust. 3  oraz z art. 32 ust 1 i 2  Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej.  
 
 Wprowadzenie ograniczenia polegającego na konieczności zamieszkiwania od co 
najmniej 5 lat w gminie, na której położona jest jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w 
skład gospodarstwa rolnego i prowadzenia przez ten okres osobiście gospodarstwa rolnego, 
pozbawia możliwości uczestniczenia w przetargach czy skorzystania z prawa pierwokupu osoby, 
które mieszkają z różnych względów w mieście, położonym w gminie sąsiedniej do 
prowadzonego gospodarstwa, czy młodych rolników rozpoczynających prowadzenie 
gospodarstwa rolnego lub osób chcących zamienić gospodarstwo.  
 
 
2. W art. 6 ust. 1 pkt 6 ustawy,  wnosimy o wykreślenie tego przepisu w całości, bowiem 
określona powierzchnia gruntów, jaka może pozostać we własności zbywcy na poziomie 0,5 ha 
może prowadzić do sytuacji powodujących wymuszanie opuszczenia domów rodzinnych w 
przypadkach, kiedy siedliska nie spełnią tego wymogu. Dotyczyć to może zespołów parkowo-
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pałacowych, jakich jest bardzo dużo w naszym kraju oraz gospodarstw mających siedliska 
większe niż określona przez ustawodawcę. Ustawodawca winien tworzyć prawo przejrzyste, 
przewidywalne i wykonalne, a tego w tym przepisie nie znajdujemy. Obszar jaki pozostaje 
zbywcy gospodarstwa rolnego lub jego części nie może być odgórnie oznaczony w ustawie.  
 
3. W art. 6 ust. 2 wnosimy o wykreślenie „normy obszarowej” lub jego uszczegółowienie 
albowiem ten przepis pozostaje w sprzeczności z ust. 9 tego artykułu oraz z art. 29 d ust. 7 tej 
ustawy i z art. 3 ust. 1 pkt. 2 i art. 4 ust. 1 , poprzez wprowadzenie kilku norm preferowanych 
gospodarstwa rodzinnego, jednej do 300 ha, drugiej do 100 ha, trzeciej do czterokrotności 
średniej wojewódzkiej.  
 
4. W art. 8 ustawodawca nie określa w sposób nie budzący wątpliwości sensu tego przepisu, ani 
zamiaru jaki ma ustawodawca. Ustawa nie może określać przedmiotu umowy, bowiem godzi w 
zasadę swobody umów określoną szeroko w kodeksie cywilnym.  
 
5. W art. 9 ust. 1 wnosimy o wykreślenie ust. 1 pkt 2 w całości o treści:  
 
„ nabywana nieruchomość wchodzi w skład gospodarstwa rodzinnego dzierżawcy lub jest 
dzierżawiona przez spółdzielnię produkcji rolnej.” 
 

Prawo pierwokupu jest uregulowane w kodeksie cywilnym w art. 166 i ustawa winna być 
z nim zgodna. Podobnie dotyczy to definicji rolnika określonej w ROZPORZĄDZENIU 
PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1307/2013 z dnia 17 grudnia 
2013r., gdzie nie wyróżnia się osoby fizycznej i osoby prawnej.  
 
Ustawodawca powinien pamiętać, że poprzez wprowadzenie zmian w kodeksie cywilnym w 
art. 596 i następnych,  poprzez zastąpienie prawa pierwokupu prawem pierwszeństwa 
nabycia w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego, pozbawiono prawa pierwokupu 
rolników prowadzących gospodarstwa rolne jako osoby prawne. Ta sytuacja prowadzi do 
dyskryminacji tej grupy podmiotów. Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego winna 
tożsamo traktować wszystkie podmioty i regulować obrót ziemią w sposób jednolity wobec 
wszystkich z zachowaniem prawa tych podmiotów, jakie daje im umowa dzierżawy.  
Ustawodawca dokonując nowelizacji winien naprawiać popełnione poprzednio błędy a  nie 
je powielać.  
 
 Obecnie jest taka sytuacja, że po nabyciu gruntów przez osoby określone w art. 29 
ust. 1 pkt 1 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, mogą 
one dokonać zbycia tych gruntów z pominięciem  dzierżawcy jakim jest osoba prawna, 
bowiem w myśl ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego – utracili oni prawo pierwszeństwa 
bezpowrotnie, mimo że dzierżawią te nieruchomości.  
 
6. W art. 9 ust. 2 zmianę tego przepisu w treści jak niżej:  
 
„ W przypadku braku uprawionego do pierwokupu, o którym mowa w ust. 1 albo niewykonania 
tego prawa, prawo pierwokupu przysługuje z mocy ustawy jako pierwszemu rolnikowi 
indywidualnemu będącemu właścicielem nieruchomości rolnej graniczącej ze sprzedawaną 
nieruchomością, jako drugiemu rolnikowi mającemu grunty w obrębie nieruchomości zbywanej, 
jako trzeciemu rolnikowi mającemu grunty położone najbliżej nieruchomości zbywanej a jeżeli 
…”  
 
Takie skonstruowanie przepisu nie będzie prowadziło do rozdrabniania dobrze prosperujących 
gospodarstw podmiotów prawnych, celem spełnienia przez nie warunków do powiększenia 
gruntów. Mało tego zapis o takiej treści pozwoli na racjonalne korzystanie z prawa pierwokupu, 
bowiem niewiele gruntów mogących trafić na rynek będzie bezpośrednio graniczyć z 
nieruchomościami zbywanymi.  
 



 4 

Pozostawienie tego przepisu w obecnym kształcie, prowadzi do dyskryminacji opisanej wyżej 
grupy rolników prowadzących gospodarstwa rolne w formie innej niż osoba fizyczna,  czyli art. 
2, art. 20, art. 21 ust. 1 i 2 w zw. z art. 64 ust. 1 i 2, art. 22, art. 23 art. 31 ust. 3  oraz z art. 32 ust 
1 i 2  Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i daje monopol nabywania ANR.  
 
7. W art. 9 ust. 6 pkt 1 po słowie rolnik wykreślenie słowa „indywidualny”,  po słowie 
gospodarstwa wykreślenie „rodzinnego”.  
 
8. W art. 9 ust. 6 pkt 3 po słowie osoba fizyczna dodanie słów  „ lub osoba prawna”.  
 
9. W art. 9 ust. 6 zmianę poprzez wpisanie zamiast „ust. 1-5”, słów „ust. 2-5” , albowiem prawo 
pierwokupu byłoby niewykonalne w żadnym przypadku i nie respektowano by prawa 
dzierżawcy.  
 
Należałoby zadać pytanie, czy przepisy te zostały przeczytane przed ich zaakceptowaniem i 
przeanalizowane. Wystarczy podać prosty przykład:  
 
Wydzierżawiający wystawia do sprzedaży grunty rolne w gminie X, na działce nr 16, o 
powierzchni 10 ha, którą dzierżawi pan J od 5 lat na podstawie pisemnej umowy dzierżawy i 
posiada łącznie 80 ha, ale mieszka w gminie B.  
 
Pan J chce nabyć te grunty, ale jego sąsiad pan K, który mieszka w gminie B i posiada 290 ha, 
ma zgodnie z art. 9 ust. 6 pkt 1 tej ustawy pierwszeństwo przed panem J.  
 
Wynika z tej ustawy, że nie ma ona nic wspólnego z zamiarami Ustawodawcy, tak szeroko 
głoszonymi w prasie, albowiem pozbawia wielu rolników możliwości zakupu ziemi, którą od 
wielu lat dzierżawią i w nią inwestują, tylko dlatego, że definicja rolnika indywidualnego nie ma 
nic wspólnego z realiami, jakie występują w naszym kraju.  
 
Należałoby zadać pytanie, czy brzmienie tej ustawy nie spowoduje masowego nabywania 
gruntów przez ANR, by zapewnić tej instytucji dalszy byt, co nijak się odnosi do rzeczywistego 
dbania o obrót polską ziemią.  
 
Jak wynika bowiem z badań, jakie przeprowadziło Stowarzyszenie, ANR nie daje żadnych 
gwarancji unikania spekulacjami gruntami i nawet w sprawach oczywistych, mając o nich pełną 
informację nie reaguje i naraża dzierżawców na pozbawienie ich praw do wydzierżawionego z 
ANR gospodarstwa rolnego. Jednym z takich przykładów jest Gospodarstwo Rolno Nasienne 
Klonówiec Sp. z o.o., gdzie pomimo wiedzy o spekulacji gruntów przez spadkobierczynię, ANR 
nie wykonała ani prawa pierwokupu, pomimo prośby dzierżawcy  ani nie korzysta z odkupu i 
doprowadziła do sytuacji, w której ½ udziału należy do dzierżawcy a ½ udziału w gospodarstwie 
rolnym za zgodą ANR trafiła na rynku wtórnym do innej osoby, nie prowadzącej na tej 
nieruchomości gospodarstwa rolnego i przy pominięciu dzierżawcy, który zmodernizował 
budynki, wybudował suszarnię, powiększył wartość gruntów.   
Dowód: pismo kierowane do ANR przez Dzierżawcę.  
 
 Ustawodawca winien mieć pełną świadomość, że pozostawienie prawa do zarządzania 
ziemią w ANR, bez wprowadzenia przepisów na podstawie których ma ona funkcjonować, 
udzielać informacji, wydawać decyzje, wprowadzi jedynie chaos prawny i da dalsze możliwości 
przyzwalania na wtórny obrót ziemią, z pominięciem uprawionych z prawa pierwokupu. Mamy 
nadzieję, że Ustawodawca ma wiedzę, że ANR nie podlega kodeksowi postępowania 
administracyjnego i nie musi nawet odpowiadać na pisma rolników, jak to miało miejsce w w/w 
przypadku.  
 
Ustawa ta zawiera tyle wewnętrznych sprzeczności, jak postawienie np. rolnika indywidualnego 
przez osobą najbliższą zbywcy, przy korzystaniu z prawa pierwokupu,  a przecież kolejność osób 
uprawionych ma niebagatelne znaczenie w pozycjonowaniu tych podmiotów.  
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To oznacza, że rolnik nie będzie mógł sprzedać synowi własnej ziemi, bo jego sąsiad 

rolnik indywidualny, będzie miał przed nim pierwszeństwo zgodnie z art. 9 ust. 6 pkt. 1 tej 
ustawy.  
 
10. W art. 9 ust. 8 wnosimy o wyjaśnienie, co oznacza „cena rażąco odbiega od jej wartości 
rynkowej” , brak tej definicji i brak ustalenia konieczności sporządzenia przez zbywcę  operatu 
zawierającego oszacowanie zbywanej nieruchomości zgodnie z ustawą o gospodarce 
nieruchomościami, może wywołać negatywne skutki w postaci:  
 
a) „pan X zamierza sprzedać zorganizowane gospodarstwo rolne za cenę 10.000.000 złotych, w 
skład którego wchodzi 250 ha, wraz z siedliskiem, maszynami i produkcją w toku.  
 
b) „ Uprawniony z ustawy  sąsiad graniczący mający 40 ha, kwestionuje cenę i twierdzi, że 
kosztuje ono 5.000.000 zł”  
 
c) „sprawa trafia do sądu i trwa 5 lat, łącznie wykonano 3 opinie biegłych, jedna była na 
8.000.000 zł, druga 9.500.000, trzecia 9.000.000, w międzyczasie pan X bankrutuje, bo miał 
wymagalne raty kredytu a sam po przejściu 2 zawałów serca nie mógł na nim pracować.  
 

- Kto$ poniesie$ odpowiedzialność$ za$ tą$ sytuację$ i$ poniesie$ koszty$ sprawy$ sądowej$ i$ opinii$
biegłych$i$szkody,$jaką$poniósł$pan$X?$$

- Kiedy$uzasadnione$będzie$skierowanie$sprawy$do$sądu?$
- Co$się$będzie$działo$w$przypadku$zwykłej$złośliwości?$
- Czy$ustawodawca$ma$zamiar$określić$te$sytuacje?$$
- Czy$wprowadzone$zostaną$komisje,$które$ocenią$czy$roszczenie$o$cenę$jest$zasadne?$$

 
Wynika z powyższego, że ustawa tworzona na t.zw. kolanie nie przewiduje podstawowych 
sytuacji, jakie mogą się pojawić w trakcie jej obowiązywania.  
 
Ustawodawca nie wskazuje jaki sąd ma ustalać cenę. Można domniemywać, że ustawodawca 
myśli, że Sędzia dokonywał będzie ustalenia ceny jednoosobowo, bez pomocy biegłych, jednak 
w prawie krajowym jest to niewykonalne i długotrwałe.  
 
W efekcie takiego brzmienia przepisu, ten zapis staje się także niewykonalnym, a każda sprzedaż 
będzie mogła być zatrzymana na wiele lat lub dokonana z pominięciem toczącej się sprawy. 
Prawo nie może być tworzone w ten sposób.  
 
11. Co do art. 12  ust. 1 – 5 wnosimy o jego wykreślenie, albowiem ten zabieg legislacyjny 
wkracza w przepisy kodeksu cywilnego i w konsekwencji projektowane przepisy naruszają 
wymogi spójności logicznej tego systemu prawnego i tworzą odrębny reżim prawny dla umowy 
dzierżawy rolniczej, która już jest uregulowana.  
 
12. Co do art. 13 ustawodawca wprowadza nowe określenie uprawionego  używając słowa 
„dzierżawca” ale nie ma w tej ustawie definicji dzierżawcy. Czy mamy przez to rozumieć, że 
dzierżawcą jest też osoba prawna czy tylko osoba fizyczna, czy pojęcie dzierżawcy należy 
rozróżnić w przypadku dzierżawienia przez spółkę działki i całego gospodarstwa? Jaki 
dzierżawca będzie miał prawo pierwokupu całego gospodarstwa? Kim dla ustawodawcy jest 
dzierżawca. Czy to oznacza, że w przypadku wydzierżawienia przez spółki z o.o. całych 
gospodarstwa prawa określone w art. 9 ust. 2-5 nie będzie miało zastosowania? To kolejne 
niedookreślenie przepisu i pozostawienie swobody interpretacji urzędnikom ANR – może 
prowadzić do nadużycia prawa.  
 
13. Co do art. 16 ust. 3 wnosimy o zamianę słowa „może” na „winna”. Jeżeli ustawodawca ma 
zamiar prawdziwy, co do prawidłowego sprawowania nadzoru nad sprzedażą nieruchomości i 
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weryfikacji uprawnień nabywców i sprawdzania prawa uprawionych z pierwokupu, to podmiot 
w osobie ANR nie może sam decydować czy wystąpi do sądu o stwierdzenie nieważności 
czynności prawnej ale ANR powinna mieć obowiązek  wystąpienia z takim powództwem. 
Pozostawienie ANR swobody i brak odpowiedzialności za niewystąpienie z powództwem, 
znowu będzie prowadziło do omijania prawa i nadużyć.  
 
 Przed przyjęciem tej ustawy, Ustawodawca powinien zażądać w trybie pilnym od ANR 
informacji:  
 

1. Jakim$podmiotom$zagranicznym$sprzedawała$nieruchomości$Zasobu$w$ostatnich$15$latach?$
2. Ile$zezwoleń$uzyskano$na$sprzedaż?$$
3. $W$ilu$przypadkach$brakowało$zezwolenia$właściwego$Ministra?$ 
4. Czy$ taka$sytuacja$dotyczy$np.$spółki$ROLNYVIK SP Z O O, ul. Wiosenna 8, 11-

410 Barciany, KRS 0000011790, REGON 511345321, NIP 7393208094, 
Persson Henrik, która nabyła powierzchnię około 6.500 hektarów z ANR?  

5. Czy& ANR& skorzystała& w& tym& przypadku& z& prawa& do& skierowania& powództwa& o& stwierdzenie&
nieważności&tych&umów&sprzedaży?&&

6. Czy&ANR&jest&w&posiadaniu&pełnej&dokumentacji&sprzedaży&gruntów&do&w/w&podmiotu&i&czy&może&
je&przekazać&Sejmowej&Komisji&Rolnictwa?&&

Po uzyskaniu tych informacji wnosimy o poiformowanie o tym Stowarzyszenia w 
formie pisemnej a do tego czasu wstrzymanie debat nad ustawą, bowiem sposób 
postępowania ANR w tym konkretnym przypadku może dać podstawy do tego, 
by ustawa była poddana dogłębnej analizie i w sposób bezpieczny uregulowała 
obrót zmienią w Polsce. Z pewnością w przedłożonej formie tych kryteriów 
obecnie nie spełnia.  
 
 
14. Co do art. 17 dodanie w art. 1a ust. 6, może doprowadzić  do zarzutu naruszenia przez 
Polskę równouprawnienia w zakresie nabywania nieruchomości. Ten wymóg jaki nakłada 
ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego (5 lat zamieszkiwania i w gminie, gdzie posiada 
nieruchomości), nie jest stosowany w żadnym państwie członkowskim.  
 
15. Co do art. 18 to wskazany zabieg legislacyjny narusza nakaz regulowania danej dziedziny 
spraw w sposób wyczerpujący w jednej ustawie, w tym wypadku prawo spadkowe i art. 166 kc.  
 
Mało tego ustawodawca w tym artykule,  nie wskazał czy art. 166 dotyczy kodeksu cywilnego, 
karnego czy innej ustawy, a czytając to literalnie, z brzmienia tego artykułu wynika, że  ustawa o 
kształtowaniu ustroju rolnego zawiera co najmniej 166 artykułów.  
 
16. Co do art. 19, ustawodawca nie może ingerować w już uregulowane i jasne przepisy ustawy 
z dnia 6.07.1982 o księgach wieczystych i hipotece ani w swobodę umów pomiędzy 
kredytobiorcą a finansującym. Jest to zbyt daleka ingerencja w prawa do pozyskania środków na 
zakup nieruchomości i prawa osób je udzielających, mogąca prowadzić do odmowy 
finansowania zakupu nieruchomości przez inny podmiot niż ANR, która na dzień dzisiejszy 
zawsze wpisuje hipotekę wyższą niż wyceniona przez nią nieruchomość, albowiem obejmuje 
ona poza wartością, koszty odsetek, koszty egzekucji należności i nigdy nie będzie równa cenie 
sprzedaży. Ustawodawca pokazuje jedynie brak znajomości rynku nieruchomości i logicznego 
rozumowania.  
 
17. Co do art. 21  
 

- w$pkt$4$a$ $ustawodawca$nie$określa$ jakim$pojęciem$gospodarstwa$rodzinnego$ma$
się$posługiwać$ANR.$$
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- w$ pkt$ 4$ b,$ ustawodawca$ nie$ określa$ zasad$ wskazywania$ nieruchomości$
stanowiących$ strategiczną$ rezerwę,$ które$ nie$ mogą$ zostać$ zbyte,$ co$ także$ w$
praktyce$ oznacza,$ że$mogą$ to$ być$wszystkie$ nieruchomości$ jeszcze$ nie$ sprzedane$
ale$ wydzierżawione$ spółkom$ handlowym$ lub$ innym$ osobom,$ co$ w$ konsekwencji$
doprowadzi$ do$ kolejnego$ pozbawienia$ tych$ podmiotów$ prawa$ pierwszeństwa$
nabycia$ i$ zakończenia$ im$umów$dzierżawy$z$okresem$w$nich$zapisanych,$pomimo$
tego,$ że$ w$ 2012$ roku$ zmuszono$ większość$ z$ nich$ do$ wyłączenia$ 30%$ areału$
dzierżawnego,$obiecując$sprzedaż$pozostałych$w$dzierżawie$nieruchomości.$$

- w$pkt.$5$ustawodawca$znowu$doprowadza$do$dyskryminacji$podmiotów,$bowiem$w$
poprzednim$okresie$część$dzierżawców$wykupiła$tysiące$hektarów$z$Zasobu$i$ANR$
nie$ reagowała$w$ tamtym$ czasie,$ a$ często$ sprzedawała$ też$ spółkom$ zagranicznym$
bez$zezwolenia$właściwego$Ministra,$a$obecnie$Ci$którzy$nadal$dzierżawią$grunty$z$
ANR$ przewyższające$ 500$ ha$ i$ nie$ nabyli$ tych$ gruntów$ z$ winy$ ANR,$ nie$ mogą$
realizować$ umów$ dzierżawy,$ które$ gwarantowały$ im$ możliwość$ nabywania$ tych$
gruntów.$ Prawo$ w$ tym$ zakresie$ nie$ może$ działać$ wstecz$ i$ winno$ zapewnić$ tym$
dzierżawcom$prawo$do$ich$nabywania,$co$określała$szczegółowo$w$art.$4$i$5$ustawa$
o$zmianie$ustawy$o$gospodarowaniu$nieruchomościami$rolnymi$Skarbu$Państwa$z$
16.09.2011$r.$ i$sama$umowa$dzierżawy$i$brzmienie$przepisów$z$okresu,$w$których$
strony$zawierały$te$umowy,$$

- w$ pkt$ 6$ a$ ustawodawca$ zakłada$ pozbawienie$ pierwszeństwa$ nabywania$
spadkobierców$byłych$właścicieli:$$
$
“art. 29 ust. 1 pkt 1 - byłemu właścicielowi zbywanej nieruchomości lub jego spadkobiercom, jeżeli nieruchomość 
została przejęta na rzecz Skarbu Państwa przed dniem 1 stycznia 1992 r.;” 

Poprzez tego rodzaju zmianę, kolejna grupa uprawionych osób, nie będzie mogła 
korzystać z organiczonej, aczkolwiek  reprywatyzacji, podczas gdy wystarczającym 
zabiegiem legislacyjnym byłoby zapewnienie każdemu rolnikowi w rozumieniu tego 
pojęcia wg. art. 4 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I 
RADY (UE) NR 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013r., prawa pierwokupu o jakim 
mowa w art. 9 analizowanej ustawy. To zapobiegałoby sztucznym obrotom 
nieruchomościami i ziemia, mimo wypełnienia obowiązków państwa wobec 
odebrania tym osobom ziemi po II wojnie światowej, trafiałaby wyłącznie w ręce 
dzierżawcy, który o czym państwo nie  może zapominać, ponosił na te 
nieruchomości określone inwestycje za zgodą ANR. 
$
$

- w$pkt$6$b$ustawodawca$nie$określa$do$jakiego$artykułu$c$ust.$3b$się$odnosi.$$
- zmiany$ w$ art.$ $ 29b$ naruszają$ ustawę$ o$ ochronie$ danych$ osobowych$ osoby$

udzielającej$kredyt$lub$pożyczkę,$którą$regulują$odrębne$przepisy,$$
- zmiany$ w$ art.$ 29a,$ wprowadzają$ zakaz$ finansowania$ zakupu$ nieruchomości$ z$

zasobu$ za$ pomocą$ innych$ środków$ niż$ kredyt$ z$ ANR,$ co$ kłóci$ się$ ze$ swobodą$
zawierania$ umów,$ wprowadza$ monopol$ ANR$ na$ udzielenie$ finansowania$ zakupu$
nieruchomości$ z$ Zasobu$ i$ krzywdzi$ też$ banki$ finansujące$ takie$ transakcje.$
Wprowadzenie$ kary$ umownej$ w$ wysokości$ 40%$ prowadzi$ do$ chęci$
bezpodstawnego$ wzbogacania$ się$ ANR$ w$ przypadku$ konieczności$ wprowadzenia$
dodatkowych$zabezpieczeń$lub$finansowania$zakupu$z$innych$źródeł$niż$ANR.$$

 
Biorąc pod uwagę powyższe wyrażamy nadzieję, że Szanowni Senatorowie i Posłowie 

RP niezależenie od argumentacji dotyczącej słuszności proponowanych w projekcie ustawy 
rozwiązań, mających na celu,  jak wskazano w uzasadnieniu projektu wypełnienie luki 
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prawnej,  wyrażą opinię, że projektowane regulacje wymagają pogłębionej analizy.  
 

     Łącząc wyrazy szacunku, pozostaje z poważaniem 

 
 
 

                                                                                              
 
        Franciszek  Nowak 

           Prezes  Zarządu 

 

Jeziorki, dn.02.07.2015r.                 

 
 


