U S T A W A
z dnia 11 kwietnia 2003 r.

o kształtowaniu ustroju rolnego
Art. 1.
Ustawa określa zasady kształtowania ustroju rolnego państwa przez:
1) poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych;
2) przeciwdziałan ie nadm iernej k oncentracji nieruchom ości rolnych;
3) zapewnienie prowadzenia d ziałalności rolniczej w gospodarstwach rolnych
przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach.
Art. 2.
Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1) nieruchomości rolnej - należy przez to rozumieć nieruchomość rolną w
rozum ieniu Kodeksu cywilnego, z wyłączeniem nieruchom ości położon ych na
obszarach przeznaczon ych w planach zagospodarowania przestrzennego na cele
inne niż rolne;
2) gospodarstwie rolnym - należy przez to rozumieć gospodarstwo rolne w
rozum ieniu Kodeksu cywilnego o obszarze nie m niejszym niż 1 ha użytk ów
rolnych;
3) prowadzeniu działalności rolniczej - należy przez to rozumieć prowadzenie
działalności wyt wórczej w rolnictwie w zakres ie produkcji roślinnej lub
zwierzęcej, w tym produkcji ogrodniczej, sadowniczej i rybnej;
4) Ag en cji - należy pr ze z to r ozum ieć Agencj ę N ier uc hom ośc i R oln yc h;
5) użytkach rolnych - należy pr ze z to rozum ieć grunty orne, sady, łąk i
trwałe, pastwiska trwałe, grunty rolne zabudowane, grunty pod stawami i
grunty pod rowami.
Art. 3.
1. W przypadk u sprzedaży nieruchom ości rolnej przez osobę fizyc zną lub osobę
prawną inną niż Agencja, prawo pierwok upu przysługuje z m ocy ustawy jej
dzierżawc y, jeżeli łącznie spełnione są następuj ące warunki:
1) umowa dzierżawy została zawarta w formie pisemnej i ma datę pewną oraz
była wyk on ywan a co najm niej 3 lata licząc od tej daty;
2) nabywana nieruchomość wchodzi w skład gospodarstwa rodzinnego dzierżawcy
lub jest dzierżawiona przez spółdzielnie produkcji rolnej.
2. O treści umowy sprzedaży nieruchomości rolnej przez osobę, o której mowa w
ust. 1, zawiadamia się dzierżawcę tej nieruchomości, jeżeli umowa dzierżawy
trwała co najmniej 3 lata od dnia jej zawarcia.
3. Jeżeli dzierża wc y przysługuje prawo pierwok upu, o którym m owa w ust. 1,
zawiadom ienie, o którym m owa w ust. 2, wywołuje skutki określone w przepisach
Kodeksu cywilnego dotycząc ych prawa pierwokupu.
4. W przypadk u braku uprawnionego do pierwok upu, o którym m owa w ust. 1, albo
niewyk onania przez niego tego prawa, prawo pierwok upu przysługuje z m oc y
ustawy Agencji, działającej na rzecz Skarbu Państwa.
5. Przepisów ust. 1-4 nie stosuje się, jeżeli nabywcą nieruchomości rolnej
jest:
1) spółdzielnia produkcji rolnej - w przypadku sprzedaży przez jej członka
nieruchomości rolnej stanowiącej wkład gruntowy w tej spółdzielni;
2) osoba bliska zbywcy w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami.
6. Jeżeli przeniesienie własności nieruchom ości rolnej m a na celu uzysk anie
prawa do renty struk turalnej, prawo pierwok upu przysługuje, gdy w wynik u
wyk onania tego prawa zostanie spełnion y warunek , o którym m owa w art. 6 ust.
2 ustawy z dnia 26 k wietnia 2001 r. o rentach strukturaln ych w rolnictwie
(Dz.U. Nr 52, poz. 539).
7. Prawo pierwokupu, o którym m owa w ust. 4, nie przysługuje, jeżeli w wynik u
nabycia nieruchomości rolnej następuje powiększenie gospodarstwa rodzinnego,
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jednak do powierzchni nie większej niż określona w art. 5 ust. 1 pkt 2, a
nabywana nieruchom ość rolna położona jest w gm inie, w której m a m iejsce
zam ieszk ania nabywca lub w gm inie sąsiedniej.
8. Jeżeli cena sprzedawanej nieruchomości rażąco odbiega od jej wartości
rynk owej, wyk onujący prawo pierwok upu m oże, w term inie 14 dni od dnia
złożenia oświadczenia o wyk onaniu prawa pierwok upu, wystąpić do sądu o
ustalenie ceny tej nieruchomości.
9. Sąd ustala cenę nieruchomości, o której mowa w ust. 8, przy zastosowaniu
sposobów jej ustalania przewid zian ych w przepisach o gospodarce
nieruchomościami.
Art. 4.
1. Jeżeli przeniesienie własności nieruchom ości rolnej następuje w wynik u
zawarcia umowy innej niż umowa sprzedaży, Agencja, działająca na rzecz Skarbu
Państwa, m oże zło żyć oświadczenie o nab yciu tej nieruchom ości za zapłatą
równowartości pieniężnej.
2. Jeżeli równowartość pieniężna, o której m owa w ust. 1, nie wynik a z treści
um owy, równowartość tę Agencja określa przy zastosowaniu sposobów ustalania
wartości nieruchom ości przewid zian yc h w przepisach o gospodarce
nieruchomościami.
3. Jeżeli równowartość pieniężna, o której mowa w ust. 1, wynikająca z treści
um owy rażąco odbiega od wartości ryn kowej nieruc hom ości rolnej, stosuje się
odpowiednio art. 3 ust. 8 i 9.
4. Uprawnienie, o którym m owa w ust. 1, nie przysługuje:
1) jeżeli w wynik u przeniesienia własności nieruchom ości rolnej następuje
powiększenie gospodarstwa rodzinnego, jednak do powierzchni nie większej
niż określona w art. 5 ust. 1 pkt 2;
2) jeżeli przeniesienie własności nieruchomości rolnej następuje na rzecz:
a) spółdzielni produkcji rolnej - w przypadk u nieruchomości rolnej
stanowiącej wkład gruntowy członka tej spółdzielni,
b) osoby blisk iej zb ywc y w rozum ieniu przepisów o gospodarce
nieruchomościami;
3) jeżeli przeniesienie własności nieruchom ości rolnej następuje w wynik u
umowy z następcą, o której mowa w art. 84 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r.
o ubezpieczeniu społeczn ym rolników (Dz.U. z 1998 r. Nr 7, poz. 25, Nr
106, poz. 668, Nr 117, poz. 756, z 1999 r. Nr 60, poz. 636, z 2000 r. Nr
45, poz. 531, z 2001 r. Nr 73, poz. 764, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z
2003 r. Nr 45, poz. 391).
5. Do wyk onywania uprawnienia, o którym m owa w ust. 1, stosuje się odpowiednio
przepisy Kodeksu cywilnego dot yczące prawa pierwokupu.
Art. 5.
1. Za gospodarstwo rodzinne uważa się gospodarstwo rolne:
1) prowadzone przez rolnika indywidualnego, oraz
2) w którym łączna powierzchnia użyt ków roln ych jest nie większa niż 300 ha.
2. Przy ustalaniu powierzchni użytk ów roln ych, o której m owa w ust. 1 pkt 2,
będących przedm iotem współwłasności uwzględnia s ię powierzchnię nieruchom ości
rolnych odpowiadających udziałowi we współwłasności takich nieruchom ości, a w
przypadk u współwłasności łącznej uwzględnia się łączną powierzchnię
nieruchom ości roln ych stanowiących przedm iot współwłasności.
3. Przepis ust. 2 stosuj e się odpowiednio do ustalania powierzchni użytk ów
rolnych będąc ych przedm iotem współposiadania na podstawie um owy dzier żawy.
Art. 6.
1. Za rolnika indyw idualnego uważa się osobę f izyczną, będącą właścicielem lub
dzierżawcą nieruchom ości roln ych o łącznej powierzchni użytk ów rolnych
nieprzekraczającej 300 ha, prowadzącą osobiście gospodarstwo rolne,
posiadającą k walifik acje rolnicze, zam ieszk ałą w gm inie, na obszarze której
położona jest jedna z nieruchom ości roln ych wchodzących w sk ład tego
gospodarstwa.
2. Uważa się, że osoba f izyc zna osobiście prowadzi gospodarstwo rolne, jeżeli
podejm uje wszelk ie dec yzje dotyczące prowadzenia działalności rolniczej w tym
gospodarstwie.
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3. Uważa się, że osoba f izyc zna posiada kw alifikacje rolnicze, j eżeli:
1) uzysk ała wyk ształcenie rolnicze co najm niej zasadnicze lub wykształcenie
średnie lub wyższe, lub
2) osobiście prowadziła gospodarstwo rolne lub pracowała w gospodarstwie
rolnym przez okres co najm niej 5 lat.
4. Przy ustalaniu powierzchni użytk ów roln ych, o których m owa w ust. 1, stosuje
się odpowiednio przepisy art. 5 ust. 2 i 3.

Art. 7.
1. Dowodem potwierdzającym osobiste prowadzenie gos podarstwa rolnego jest
oświadczenie prowadzącego to gospodarstwo, poświadczone przez wójta
(burmistrza, prezydenta miasta).
2. Dowodem potwierdzającym posiadanie k walif ikacji rolniczych jest:
1) w przypadk u, o którym m owa w art. 6 ust. 3 pkt 1 - świadectwo lub dyplom
ukończenia szk oły z u zysk anym tytułem zawodow ym albo d yplom uzyskania
tytułu zawodo we go lub dyplom potwierdzający k walif ikacje zawodowe;
2) w przypadk u, o którym m owa w art. 6 ust. 3 pkt 2 - oświadczenie
poświadczone przez wójta (burm istrza, prezydenta m iasta) lub świadectwo
pracy.
3. Jako dowód, o którym m owa w ust. 2, dopuszcza się również odpowiednie
dokumenty w ydane przez właściwe organy lub inst ytucje państw członk owskich
Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
4. Dowodem potwierdzającym zam ieszk anie jest dokum ent określający zam eldowanie
na pobyt stały w rozum ieniu przepisów o ewidencj i ludności i dowodach
osobistych.
5. Dowodem potwierdzającym spełnienie warunku okreś lonego:
1) w art. 5 ust. 1 pk t 1 w zak resie dotyc ząc ym powierzchni użytk ów rolnych
jest oświadczenie nabywcy albo uprawnionego do pierwokupu;
2) w art. 5 ust. 1 pkt 2 jest oświadczenie nabywcy albo uprawnionego do
pierwokupu, poświadczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta).
6. Przy zawieraniu um owy, w wynik u której następuje przeniesienie własności
nieruchom ości rolnej, nabywca jest obowią zan y do przedłożenia dowodów, o
których m owa w ust. 1-5, albo złożenie oświadczenia, że nie spełnia warunków
określonych w art. 5 i 6. W oświadczeniu tym należy podać łączną powierzchnię
i m iejsce położenia nieruchom ości rolnych, któr ych nabywca jest właścicielem
lub dzierżawcą.
7. Dowody, o k tórych m owa w ust. 1-5, oraz oświadczenie, o którym m owa w ust.
6, stanowią załącznik i do um owy, w wynik u której następuje przeniesienie
własności nieruchomości rolnej.
Art. 8.
1. Nieruchom ości rolne nabyte na podstawie art. 3 ust. 4 i art. 4 wchodzą w
skład Zasobu W łasności Rolnej Skarbu Państwa.
2. Nieruchomość, o której mowa w ust. 1, znajdująca się w dniu wejścia w skład
Zasobu W łasności Rolnej Skarbu Państwa we władaniu innych osób na podstawie
um ów, pozostaje nadal we władaniu tych osób na dotychczasowych warunkach, do
chwili zawarcia z Agencją nowych um ów.
3. Jeżeli nowe umowy nie zostaną zawarte w terminie roku od dnia wejścia
nieruchom ości w skład Zasobu W łasności Rolnej Sk arbu Państwa, dotychczasowe
umowy wygasają.
Art. 9.
1. Czynność prawna dok onana niezgodnie z przepisam i ustawy lub bez
zawiadomienia uprawnionego do prawa pierwokupu lub bez zawiadomienia Agencji,
w przypadk u określon ym w art. 4 ust. 1, jest nieważna.
2. Z powództwem o stwierdzenie nieważności czynnośc i prawnej z przyc zyn, o
których m owa w ust. 1, oprócz osób mających w t ym interes prawny m oże
wystąpić Agencj a.
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Art. 10.
W ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93, z
późn. zm .)[2] wprowadza się następujące zm iany:
1) w art. 695 uchyla się § 2;
2) po art. 1070 dodaje się art. 10701 w brzm ieniu:
„Art. 10701. W razie zb ycia udziału w spadku obejm ującym gospodarstwo rolne
stosuje się odpowiednio art. 166 oraz art. 3 i 4 ustawy z dnia 11 kwietnia
2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. Nr ..., poz. ...).”.
Art. 11.
W ustawie z dnia 26 m arca 1982 r. o scalaniu i wym ianie gruntów (Dz.U. z 1989 r.
Nr 58, poz. 349, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1994 r. Nr 127, poz. 627, z 1998
r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, z 2001 r. Nr 81, poz. 875 oraz z
2002 r. Nr 25, poz. 253) wprowadza się następuj ące zm iany:
1) art. 3 ust. 1 otrzym uje brzm ienie:
„1. Postępowanie scaleniowe lub wym ienne przeprowadza na k oszt Skarbu
Państwa, z zastrzeżeniem art. 4 ust. 2, starosta, jako zadanie z zakresu
administracji rządowej. Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu
postępowania adm inistracyj nego w stosunku do starosty w sprawach z tego
zakresu jest wojewoda.”;
2) w art. 4 w ust. 1 pk t 1 otrzym uje brzm ienie:
„1) grunty Zasobu W łasności Rolnej Skarbu Państwa, których powierzchnia
przekracza 10% projektowanego obszaru scalenia i nie mogą być racjonalnie
zagospodarowane bez scalenia,”;
3) w art. 5:
a) ust. 1 otrzym uje brzm ienie:
„1. Jeżeli do racjonalnego ukształtowania gruntów wchodząc ych w sk ład
gospodarstw roln ych zachodzi potrzeba zm iany ich położenia w drodze
wzajem nej wym ian y, wym iana taka m oże być dok onana na zgodn y wniosek
właścicieli tych gruntów, a w przypa dk u gruntów Zasobu W łasności Rolnej
Sk ar b u P a ńs t wa - za zg o d ą A g e n c j i. W ym ia n ą m og ą b yć o bj ę t e r ó wn i e ż
grunty z zabudowaniami.”,
b) ust. 3 otrzym uje brzm ienie:
„3. W przypadk u wym iany gruntów z zabudowaniam i wartość bud ynków określa
się według wycen y dok onanej prze z rzeczozna wcę m ajątkowego na zasadach
określonych w przepisach o gospodarce nieruc hom ościam i, chyba że strony
uzgodnią inne zasady rozliczeń.”;
4) w art. 8:
a) ust. 5-7 otrzym ują brzm ienie:
„5. Dopłaty uczestnikom scalenia są wypłacane ze środków powiatu
jednorazowo, w terminie dwóch miesięcy po zakończeniu scalenia.
6. Uczestnik scalenia zobowiązany do dopłaty uiszcza ją w terminie dwóch
miesięcy po zakończeniu scalenia, na rachunek powiatu.
7. Dopłaty m iędzy uczestnik am i wym ian y są regulowane bezpośrednio m iędzy
nimi.”,
b) dodaje się ust. 8 i 9 w brzm ieniu:
„8. Na wniosek uczestników postępowania scaleniowego grunty Zasobu
W łasności Rolnej Skarbu Państwa objęte postępowaniem mogą, za zgodą
Agencji, zostać w całości lub w części rozd ysponowane za dopłaty na
rzecz uczestników postępowania.
9. Do należności Agencji z t ytułu dopłat stosuje się przepisy o
gospodarowaniu nieruchom ościam i rolnym i Sk arbu Państwa dot yczące
sprzedaży nie ruchom ości rolnych.”;
5) w art. 9 ust. 3 otrzym uje brzm ienie:
”3. W przypadk u niedok onania wyboru rad y uczestników scalenia w term inie
określonym przez starostę funkcję tej rady sprawuje powołan y
postanowieniem tego organu zespół, w skład którego wchodzi rada sołecka,
sołtys oraz przedstawiciel Agencji będącej uc zestnikiem scalenia oraz
przedstawiciel społeczno-zawodowyc h organizacji rolników; w przypadku gdy
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postępowaniem scaleniowym objęto grunt y więcej niż jednej wsi, w skład
zespołu wchodzą sołtysi t ych wsi, przedstawiciele rad sołeckich po jednym
z każdej wsi, przedstawiciel Agencji będącej uczestnikiem scalenia oraz
przedstawiciel społeczno-zawodowyc h organizacji rolników.”;
6) w art. 10 w ust. 1 pkt 3 otrzym uje brzm ienie:
”3) przedstawiciel Agencji będącej uczestnikiem scalenia,”;
7) w art. 11 ust. 3 otrzym uje brzm ienie:
”3. W artość szacunkową lasów oraz sadów, ogrodów, chm ielnik ów i innych upraw
specjalnych stanowi wartość szacunkowa gruntów, obliczona na podstawie
szacunku wyk onanego w sposób określony w ust. 1 lub 2, oraz wartość
drzewostanów, drzew i k rzewów, a tak że inn ych części składowych gruntów,
ustalona przez rzeczo zna wcę m ajątkowego na zasadach określonych w
przepisach o gospodarce nieruchomościami.”;
8) w art. 17 ust. 1 i 2 otrzym ują brzm ienie:
”1. Grunty niezbęd ne na cele m iejscowej użytec zności publicznej, pod ulice i
drogi publiczne oraz pod wyk onane i utrzym ywane na koszt Sk arbu Państwa
albo przewid zia ne do takiego wyk onania i utrzym ywania urządzenia
m elioracji wodnych m ożna za zgodą Agencji wyd zielać z gruntów Zasobu
W łasności Rolnej Skarbu Państwa, uwzględniając uzasadnione interesy osób
korzystających z t ych gruntów.
2. Jeżeli na terenie objętym scaleniem nie m a gruntów Zasobu W łasności
Rolnej Skarbu Państwa, grunty na cele m iejscowej użyteczności publicznej
oraz pod ulice i drogi wyd ziela się z gruntów uczestników scalenia, a
każdem u z nich zm niejsza się przysługujący m u obszar gruntów o część,
której wartość szacunkowa odpowiada stosunkowi wartości szacunkowej
gruntów przezna czon ych na wym ienione cele do wartości wszystk ich scalan ych
gruntów.”;
9) w art. 34 w pkt 6 kropkę na końcu zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt
7 w brzm ieniu:
”7) Agencji - rozum ie się przez to Agencję Nieruchom ości Rolnych.”.
Art. 12.
W ustawie z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami
rolnym i Skarbu Państwa (Dz.U. z 2001 r. Nr 57, poz. 603, Nr 115, poz. 1229, Nr
122, poz. 1323, Nr 154, poz. 1793 i 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz.
676 i Nr 155, poz. 1287 oraz z 2003 r. Nr 6, poz. 64 i Nr 49, poz. 408)
wprowadza się następujące zm iany:
1) tytuł rozd ziału 2 otrzym uje brzm ienie:
”Agencja Nieruchom ości Rolnych”;
2) w art. 3:
a) w us t. 1 wyra zy „W łas nośc i Rolnej Sk arbu Państwa” zas tępuje s ię wyrazam i
”Nieruchom ości Roln ych”,
b) ust. 2 otrzym uje brzm ienie:
”2. Nadzór nad Agencją sprawuje minister właściwy do spraw Skarbu Państwa,
a w zakresie określonym w art. 6 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz pk t 7-9 oraz w
zakresie zadań określonych w przepisach o kształtowaniu ustroju rolnego
- nadzór nad Agencją sprawuje minister właściwy do spraw rozwoju wsi.”;
3) art. 6 otrzym uje brzm ienie:
”Art. 6. 1. Agencja realizuje zadania wynik ając e z polit yk i państwa, w
szczególności w zakresie:
1) tworzenia oraz poprawy struktury obszarowej gospodarstw
rodzinn ych,
2) tworzenia warunków sprzyj aj ących racj onalnem u wyk orzystaniu
potencj ału produkcyj nego Zasobu W łasności Rolnej Skarbu Państwa,
3) restrukturyzacji oraz prywatyzacji mienia Skarbu Państwa
użytk owanego na cele rolnicze,
4) obrotu nieruchom ościam i i inn ym i składnikam i m ajątku Skarbu
Państwa użytk owanym i na cele rolne,
5) adm inistrowania zasobam i m ajątkowym i Skarbu Państwa
przeznaczon ym i na cele rolne,
6) zabezpieczenia majątku Skarbu Państwa,
7) inicjowania prac urządzenio wo-rolnych na gruntach Sk arbu Państwa
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oraz popierania organizowania na gruntach Skarbu Państwa pr ywatnych gospodarstw rolnych,
8) tworzenia miejsc pracy w związku z restrukturyzacją państwowej
gospodarki rolnej,
9) wspierania działań m ających na celu udzielanie pom ocy b yłym
pracownikom państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej i
członk om ich rodzin w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych,
a w szczególności przez przyznawanie st ypendiów dzieciom b yłych
pracowników, uczącym się w szk ołach ponadgim nazjaln ych oraz
kształcącym się w szk ołach wyżs zych.
2. Oprócz za dań, o których m owa w ust. 1, Agencja realizuje również
inne zadania określone odrębnym i przepisam i, a w szczególności
przepisami o kształtowaniu ustroju rolnego.”;
4) w art. 7:
a) ust. 2 otrzym uje brzm ienie:
„2. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw rozwoju wsi, w drodze rozporządzenia, nadaje Agencji
statut, biorąc pod uwagę zakres jej zadań.”,
b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzm ieniu:
„2a. Statut, o którym m owa w ust. 2, określa:
1) organizację wewnętrzną Agencji,
2) tryb d ziała nia Rady Nadzorczej,
3) zasady udzielania pełnomocnictw,
4) s ystem kontroli wewnętrznej i aud ytu wewnętrznego,
5) sposób postępowania z m ieniem niezagospodarowan ym .”;
5) w art. 10 uch yla się ust. 13;
6) w art. 20 ust. 4 otrzym uje brzm ienie:
„4. Środki finansowe z gospodarowania mieniem Zasobu przeznacza się na
f inansowanie obciążających m ienie Zasobu zadań określon ych w ustawie w tym
na obsługę zobowią zań Agencji określonych w art. 20a ust. 1 i 4, a tak że
zadań określonych przepisami o kształtowaniu ustroju rolnego.”;
7) w art. 20c w ust. 1 w pk t 2 dodaje się lit. d w brzm ieniu:
„d) koszt y wyk on ywania przez Agencję uprawnień określonych w przepisach o
kształtowaniu ustroju rolnego,”;
8) w art. 23 dodaje się ust. 3 w brzm ieniu:
„3. Poręczenia i gwarancje, o których mowa w ust. 2, m ogą b yć udzielane do
80% k woty k redytu z przeznaczenie m na nab ycie nieruchom ości rolnej, która
wejdzie w skład gospodarstwa rodzinnego, pod warunkiem, że wierzytelność
Agencji zostanie zabezpieczona hipoteką na nabywanej nieruchomości,
wpisaną w księdze wiec zystej na pierwszym m iejscu, oraz dodatk owo w inny
sposób zaakceptowany przez Agencję.”;
9) w art. 26a:
a) ust. 1 otrzym uje brzm ienie:
„1. Nie pobiera się podatku od czynn ości cywilnoprawn ych i opłat y
skarbowej w sprawach dotycząc ych Zasobu oraz nieruchom ości nabywan yc h
przez Agencję na własność Skarbu Państwa.”,
b) ust. 3 otrzym uje brzm ienie:
„3. Agencja nie m a obowiązk u uiszczania opłat w sprawach cywiln ych
dotyc ząc ych m ienia stanowiącego Zasób oraz w sprawach, o których m owa w
przepisach o kształtowaniu ustroju rolnego.”;
10) po art. 28 dodaje się art. 28a w brzmieniu:
„Art. 28a. 1. Sprzedaż nieruchomości rolnej przez Agencję może nastąpić,
jeżeli w wyn ik u tej sprzedaży łączna powierzchnia użytk ów rolnych
będąc ych własnością nabywc y n ie przekroczy 500 ha.
2. Przy ustalaniu powierzchni użyt ków roln ych, o której m owa w ust. 1,
będąc ych przedm iotem współwłasności uwzględnia się powierzchnię
nieruchom ości rolnych odpowiadających udziałowi we współwłasności
tak ich nieruchom ości, a w przyp adk u współwłasności łącznej
uwzględnia się łączną powierzchnię nieruchom ości roln ych
stanowiących przedm iot współwłasności.
3. Powierzchnię użytk ów rolnych, o której m owa w ust. 1 i 2, ustala
się na podstawie oświadczenia złożonego przez nabywcę nieruchomości
rolnej.”;
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11) w art. 29:
a) ust. 3b otrzym uje brzm ienie:
„3b. Agencja m oże zastrzec, że w przetargu m ogą uczestniczyć wyłącznie:
1) osoby f izyc zn e spełniające warunki określone w przepisach o
kształtowaniu ustroju rolnego zam ierzające utworzyć lub powiększyć
gospodarstwo rodzinne w rozum ieniu tych przepisów, które są:
a) rolnikam i posiadającym i gospodarstwo rolne w gm inie, na obszarze
której położona jest nieruchom ość wystawiana do przetargu, oraz
zam ierzającym i powiększyć to gospodarstwo, lub
b) pracownikam i zlik widowan ych państwowych przedsiębiorstw gospodarki
rolnej zam ierzającym i utworzyć gospodarstwo, lub
c) rolnikami, którzy po dniu 31 grudnia 1991 r. sprzedali Skarbowi
Państwa nieruchomości niezbędne na cele publiczne, lub
d) członk am i rolniczych spółdzielni produk cyj n ych postawion ych w stan
likwidacji lub upadłości,
2) osoby spełniające warunki do objęcia programem osadnictwa rolniczego;
3) repatrianci w rozum ieniu przepisów o ob ywatelstwie polskim przyb yli do
Rzeczypospolitej Polskiej nie wcześniej niż 6 lat przed dniem przetargu;
4) spółki utworzone prze z pracownik ów zlik widowan ych państwowych
przedsiębiorstw gospodarki rolnej.”,
b) dodaje się ust. 5 w brzm ieniu:
„5. Agencji przys ługuje prawo odkupu nieruchom ości na rzecz Sk arbu Państwa
w okresie 5 lat, licząc od dnia jej nab ycia od Agencji, z ujawnieniem
tego prawa w księdze wieczystej.”;
12) w art. 31:
a) ust. 1 otrzym uje brzm ienie:
„1. Jeżeli nabywca przed zawarciem umowy sprzedaży wpłaci co najmniej 20%
ceny, Agencja m oże rozłożyć spłatę pozostałej należności na roczne lub
półroczne raty, na okres nie dłuższy niż 15 lat.”,
b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzm ieniu:
„1a. Przy rozłożeniu spłaty należności na raty Agencja stosuje
oprocentowanie, chyba że należn ość została ustalona w um owie według
innego miernika wartości niż pieniądz.”,
c) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzm ieniu:
„2a. Jeżeli nabywca nieruchom ości zbędzie pod jak im kolwiek tytułem prawn ym
tę nieruchomość lub jej część albo udziały w jej współwłasności przed
zapłaceniem całej należności z tytułu sprzedaży, Agencja może zażądać
zapłaty całej niespłaconej należności w wyznaczon ym przez siebie
terminie.”.
Art. 13
W ustawie z dnia 29 grudnia 1993 r. o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa. (Dz. U. Z 1994 r. Nr 1, poz. 2, Nr 80, poz. 369 i Nr 98,
poz. 473, z 1997 r. Nr 41, poz. 255, Nr 79, poz. 484 i Nr 141, poz. 943, z 1998
r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 48, poz. 547, Nr 48, poz. 550 i Nr 88, poz.
983, z 2001 r. Nr 3, poz. 19, Nr 29, poz. 320, Nr 38, poz. 452, Nr 125, poz.
1363 i Nr 129, poz. 1438, z 2002 r. Nr 112, poz. 976 i Nr 143, poz. 1197) w art.
3 wprowadza się następujące zm iany:
1) w ust. 1 pkt 3 otrzym uje brzm ienie:
„3) poprawy struktury agrarnej, w tym zwłaszcza tworzenia i powiększania
gospodarstw rodzinn ych w rozum ieniu przepisów o kształtowaniu ustroju
rolnego,”;
2) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzm ieniu:
„2a. Agencja realizuje zadanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, w zakresie
dotycząc ym tworzenia i powiększania gospodarstw rodzinn ych, w
szczególności poprzez dopłatę do oprocentowania kredytów bank owych na
zak up nieruchom ości rolnych, które utworzą gospodarstwo rodzinne albo
wejdą w skład tak iego gospodarstwa, z t ym że k wota kred ytu nie m oże
przekraczać 90% wartości zak up ywanej nieruchom ości, a okres spłaty kredytu nie może przekraczać 20 lat.”.

Art. 14.

wydrukowano ze strony: www.koliba.poznan.pl

W ustawie z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz.U. z
1999 r. Nr 82, poz. 928, z późn. zm .)[3] wprowadza się następujące zm iany:
1) art. 23 otrzym uje brzm ienie:
„Art. 23. 1. Dział rozwój wsi obejm uje sprawy:
1) kształtowania ustroju rolnego państwa,
2) ochrony gruntów przeznaczon ych na cele rolne,
3) scalania i wym iany gruntów, gleboznawczej k lasyf ikacji gruntów
oraz podziału i rozgraniczenia nieruchomości na obszarze wsi,
4) infrastruktury wsi, w szczególności:
a) m elioracji, w zakresie spraw nieobjętych działe m gospodarka
wodna, zaopatrzenia wsi i rolnictwa w wodę oraz oczys zczania
ścieków i gospodarki odpadami,
b) elektryf ik acji i gazyf ik acji w zakresie spraw nieobjęt ych
działem gospodarka oraz telefonizacji wsi w zakresie spraw
nieobjętych d ziałem łączność,
c) prac urząd zeniowo-roln ych na gruntach Skarbu Państwa,
5) ubezpieczenia społecznego rolników,
6) wspierania tworzenia miejsc pracy w związku z restrukturyzacją
państwowej gospodarki rolnej,
7) wspierania działań m ających na celu udzielanie pom ocy b yłym
pracownikom państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej i
członk om ich rodzin w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych,
8) rozwoju przedsiębiorczości, w tym w szczególności podnoszenia
k walif ikacji zawodo wych, wspom agania pozarolniczych f orm aktywności
zawodowej i gospodarczej mieszkańców wsi.
2. W zakresie ubezpieczenia społecznego rolników minister właściwy do
spraw rozwoju wsi współdziała z m inistrem właściwym do spraw
zabezpieczenia społecznego.
3. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi sprawuje nadzór nad
działalnością Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a w zakresie spraw
wym ienionych w ust. 1 pkt 1 i 4 lit. c oraz pkt 6-8 - nad
działalnością Agencji Nieruchomości Rolnych.
4. W zakresie nadzoru nad działalnością Agencji Nieruchom ości Rolnych
minister właściwy do spraw rozwoju wsi współdziała z m inistrem
właściwym do spraw Sk arbu Państwa.”;
2) w art. 25 ust. 4 otrzym uje brzm ienie:
„4. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa sprawuje nadzór nad
działalnością Agencji Nieruchom ości Roln ych - z uwzględnieniem przepisów
art. 23 ust. 3 i 4.”.
Art. 15.
W ustawie z dnia 26 lipca 2001 r. o nabywaniu przez u żytk ownik ów wieczyst ych
prawa własności nieruchomości (Dz.U. Nr 113, poz. 1209, z 2002 r. Nr 113, poz.
984 oraz z 2003 r. Nr 3, poz. 24) art. 1 otrzym uje brzm ienie:
„Art. 1. 1. Osoby f izyc zne będące w dniu 26 m aja 1990 r. oraz w dniu
wejścia w życie ustawy u żytk ownik am i wieczyst ym i lub
współużytkownikam i wieczyst ym i nieruchom ości zabudowan ych na cele
m ieszk aniowe lub stanowiących nieruchom ości rolne nabywają z m ocy
prawa własność t ych nieruchomości z dniem , w k tórym decyzja, o
której mowa w ust. 3, stała się ostateczna.
2. Prawo własności nieruchom ości nabywają tak że osob y f izyc zne będące
następcam i prawn ym i osób, o których m owa w ust. 1.
3. Decyzję o nab yciu prawa własności nieruchom ości wydaje starosta - w
odniesieniu do nieruchomości Skarbu Państwa, lub wójt (burmistrz,
prezydent m iasta), starosta lub m arszałek województ wa - w
odniesieniu do nieruchomości będącej własnością jednostki samorządu
terytorialnego.
4. Ostateczna decyzja, o której mowa w ust. 3, stanowi podstawę wpisu
do księgi wieczystej.
5. Opłaty sądowe z t ytułu zało żenia i wpisu do księgi wieczystej prawa
własności nieruchom ości nabyt ych na podstawie decyzji, o k tórej m owa
w ust. 3, pokrywa Sk arb Państwa.
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6. Koszt y pom iarów oraz opracowań geodezyj n ych i k artograf iczn ych
zwią zan ych z postępowaniem w sprawie wydania decyzji, o k tórej m owa
w ust. 3, pokrywa Sk arb Państwa.
7. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa w porozumieniu z
m inistrem właściwym do spraw adm inistracji publicznej, w drodze
rozporządzenia, określi szczegółowy tr yb wydawania dec yzji, o
których m owa w ust. 3.”.
Art. 16.
Do postępowań wszczęt ych na podstawie ustawy, o k tórej m owa w art. 11, i
niezak ończon ych przed dniem wejścia w życie niniejs zej ustawy stosuje się
przepisy dot ychczasowe.

Art. 17.
Do postępowań wszczęt ych na podstawie ustawy, o k tórej m owa w art. 15, i
niezak ończon ych przed dniem wejścia w życie niniejs zej ustawy, stosuje się
przepisy w brzm ieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art. 18.
1. Ilekroć w dot ychczasowych przepisach jest m owa o Agencji W łasności Rolnej
Skarbu Państwa należy prze z to rozum ieć Agencję Nieruchom ości Rolnych.
2. Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy Agencj a Nieruchom ości Rolnych
staje się następcą prawnym Agencji W łasności Rolnej Skarbu Państwa.
Art. 19.
Ustawa wchodzi w życie po upł ywie 3 m iesięcy od dnia ogłoszenia, z wyj ątk iem
art. 7 ust. 3, który wchodzi w życie z dniem uzysk ania przez Rzeczpospolitą
Polską członkostwa w Unii Europejskiej.

---------------------------------------------------------------------------------[1] Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawę z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów,
ustawę z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami
rolnymi Skarbu Państwa, ustawę z dnia 4 września 1997 r. o działach
administracji rządowej oraz ustawę z dnia 26 lipca 2001 r. o nabywaniu przez
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użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości.
[2] Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 1971 r. Nr 27, poz. 252, z 1976 r.
Nr 19, poz. 122, z 1982 r. Nr 11, poz. 81, Nr 19, poz. 147 i Nr 30, poz. 210,
z 1984 r. Nr 45, poz. 242, z 1985 r. Nr 22, poz. 99, z 1989 r. Nr 3, poz. 11,
z 1990 r. Nr 34, poz. 198, Nr 55, poz. 321 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr
107, poz. 464 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 17, poz. 78, z 1994 r. Nr 27,
poz. 96, Nr 85, poz. 388 i Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996
r. Nr 114, poz. 542, Nr 139, poz. 646 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43,
poz. 272, Nr 115, poz. 741, Nr 117, poz. 751 i Nr 157, poz. 1040, z 1998 r. Nr
106, poz. 668 i Nr 117, poz. 758, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22,
poz. 271, Nr 74, poz. 855 i 857, Nr 88, poz. 983 i Nr 114, poz. 1191,
z 2001 r. Nr 11, poz. 91, Nr 71, poz. 733, Nr 130, poz. 1450 i Nr 145, poz.
1638, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1176 oraz z 2003 r. Nr 49, poz. 408.
[3] Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 43,
poz. 489, Nr 48, poz. 550, Nr 62, poz. 718, Nr 70, poz. 816, Nr 73, poz. 852,
Nr 109, poz. 1158 i Nr 122, poz. 1314 i 1321, z 2001 r. Nr 3, poz. 18, Nr 5,
poz. 43 i 44, Nr 42, poz. 475, Nr 63, poz. 634, Nr 73, poz. 761, Nr 76, poz.
811, Nr 87, poz. 954, Nr 102, poz. 1116, Nr 113, poz. 1207, Nr 115, poz. 1229,
Nr 123, poz. 1353, Nr 125, poz. 1371, Nr 126, poz. 1382, Nr 129, poz. 1441, Nr
130, poz. 1450 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz.
365, Nr 71, poz. 655, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 93, poz. 820, Nr
130, poz. 1112 i Nr 135, poz. 1145 oraz z 2003 r. Nr 52, poz. 450.
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