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Wprowadzenie 

Projekt ustawy był opiniowany w procesie legislacyjnym przez Radę Legislacyjną przy Preze-
sie Rady Ministrów (RL-0302-5/16) i Ministra Spraw Zagranicznych (DPUE.920.96.2016/12/
KS). Odbyły się również konsultacje dotyczące projektu ustawy z wieloma podmiotami wy-
mienionymi w Raporcie z konsultacji, dołączonym do przedłożonego przez Panią Premier 
Beatę Szydło projektu ustawy. Projekt ustawy został przedyskutowany na sejmowej Komisji 
ds. Rolnictwa oraz na plenarnym posiedzeniu Sejmu w dniu 31 marca 2016 r. Wiele spośród 
zgłaszanych uwag i propozycji zostało uwzględnionych w projekcie ustawy. Moja opinia nie 
będzie zatem powtarzać wielu uwag, z którymi się zgadzam, i które zostały uwzględnione 
w projekcie ustawy. Intencją tej opinii jest syntetyczne przedstawienie, wg. poniższego 
układu, najbardziej istotnych kwestii, które ustawa wprowadza do polskiego porządku 
prawnego.
1. Ocena celu ustawy i miejsca tej regulacji w systemie prawa polskiego
2. Pojęcia prawne w ustawie.
3. Prawidłowość zawartych w ustawie konstrukcji prawnych.
4. Zgodność przepisów ustawy z Konstytucją RP.
5. Relacja ustawy do prawa Unii Europejskiej.
6. Konkluzje

1. Ocena celu ustawy i jej miejsca w systemie prawa polskiego.

Ustawa nie zawiera preambuły, ale zawarta w niej nowelizacja ustawy o kształtowaniu 
ustroju rolnego preambułę zawiera. Wyjaśnia ona ratio legis w zasadzie całej ustawy. Zmiany 
w poszczególnych ustawach, m.in. o gospodarowaniu nieruchomościami Skarbu Państwa, ko-
deksie cywilnym, księgach wieczystych i hipotece – są spójne z główną nowelizacją ustawy 
o kształtowaniu ustroju rolnego. 

Preambuła, o której mowa wyżej, odwołuje się do przepisu Konstytucji RP, który stwier-
dza, że gospodarstwa rodzinne stanowią podstawę ustroju rolnego Rzeczypospolitej Pol-
skiej oraz że zmiany przepisów mają na celu wzmocnienie ochrony i rozwoju gospodarstw 
rodzinnych, zapewnienie właściwego zagospodarowania ziemi rolnej, troskę o zapewnienie 
bezpieczeństwa żywnościowego obywateli oraz wspieranie zrównoważonego rolnictwa pro-
wadzonego w zgodzie z wymogami ochrony środowiska i sprzyjającego rozwojowi obsza-
rów wiejskich. 
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Pogląd przeważający w doktrynie nakazuje każdą preambułę traktować jako integralną część 
prawa, mającą znaczenie prawne w procesie interpretacji treści aktu normatywnego. Uważa się, 
że preambuła wskazuje na wartości, które powinny być uwzględniane przy wykładni poszcze-
gólnych przepisów o charakterze normatywnym. Zakres uwzględnienia jej treści w procesie wy-
kładni powinien być ustalany każdorazowo przez organ stosujący prawo. 

W zgodzie z tym poglądem należałoby widzieć ustawę jako nowe wkroczenie władzy 
publicznej w sferę kształtowania zasad przenoszenia własności ziemi rolniczej w Polsce. 
Zdaniem moim, Posłowie jako przedstawiciele Narodu (art. 104 Konstytucji) są w pełni legity-
mowani do uchwalenia prawa w tej dziedzinie. Rząd był w pełni legitymizowany do uznania, 
że zaistniała potrzeba nowej regulacji i przygotował projekt ustawy. Kierunek zmian wyzna-
czają cele zawarte w preambule do nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

Miejsce przyszłej ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (wraz z towarzyszącymi jej zmia-
nami w innych, związanych z nią merytorycznie ustawach) w systemie prawa polskiego jest 
szczególne. Są to bowiem przepisy w randze ustawy konkretyzujące ustrojową normę art. 
23 Konstytucji, w związku z jej art. art. 21 i 64. Jest sprawą oczywistą, że normy konstytu-
cyjne obowiązują w porządku prawnym jako zasadnicze (Konstytucja jest ustawą zasadniczą), 
a ich pełne funkcjonowanie wymaga konieczności uchwalania ustaw. Rozwój polityczny, spo-
łeczny i gospodarczy państwa sprawia, że funkcjonowanie norm konstytucyjnych ulega zmia-
nie na przestrzeni czasu. Obecnie sytuacja polityczna, społeczna i gospodarcza dojrzała w taki 
sposób, iż konieczne stało się przyjęcie regulacji odpowiadającej potrzebom realizacji wyżej 
wymienionych norm ustrojowych. 

Przyszła regulacja oparta na ustawie zajmie zatem w naszym porządku prawnym miejsce 
w tym sensie szczególne i istotne dla państwa i obywateli, że ustali na nowo zasady przenosze-
nia własności ziemi rolniczej, dobra strategicznego dla naszej państwowości. Właściciel go-
spodarstwa rolnego reprezentuje zarówno swój interes prywatny jak również, z tej racji, 
że własność ta stanowi kompleks praw i obowiązków różnego rodzaju (zgodnie z art. 64 
Konstytucji własność może być ograniczana w drodze ustawy) staje się też w określonych 
sytuacjach prawnych – reprezentantem interesu ogólnego. Koncepcję własności rolniczej 
jako kompleksu praw i obowiązków przedstawił w doktrynie profesor Andrzej Stelmachow-
ski, twórca szkoły prawa rolnego1.

Wola polityczna nowego uregulowania obrotu ziemią wyznaczyła zatem kierunek tej regu-
lacji, która po wielu dyskusjach przyjęła kształt zawarty w ustawie.

Moja ocena przyjętych w ustawie celów i założeń jest w pełni pozytywna, bowiem są one 
nastawione na ochronę interesów polskich właścicieli gospodarstw rolnych a jednocześnie 
ochronę dobra wspólnego jakim jest Rzeczpospolita. Rzeczpospolita bowiem to również 
dobro wspólne w postaci ziemi, na której powstaje produkt rolny i produkt żywnościowy. Oba 
te produkty mają podstawowe znaczenie dla egzystencji obywateli, ponadto przynoszą wła-
ścicielom określony dochód i stanowią podstawę ich egzystencji. Z własnością nierozłącznie 
związana jest zatem jej ochrona ze względu na interes produkcyjny i dochodowy właściciela 
(w doktrynie studium nt. ochrony własności rolniczej przedstawiła zarówno w ustroju socjali-
stycznym jak i współcześnie profesor Małgorzata Korzycka2). 

Trzeba przy tym zaznaczyć, że ochrona własności uwzględnia nie tylko prawa właściciel-
skie, ale również ochronę kapitału i pracy rolnika oraz organizację gospodarstwa rolnego. 

1 Zob. A. Stelmachowski, Treść i wykonywanie prawa własności, w: System Prawa Prywatnego, t. 3: Prawo 
rzeczowe, red. T. Dybowski, Warszawa, 2007. Zob. również: Część druga „Profesor Andrzej Stelmachowski twórcą 
szkoły prawa rolnego” w Studia Iuridica Agraria, Tom IX, Białystok 2011, s. 93 i n. 

2 Zob. Małgorzata Korzycka-Iwanow, Ochrona własności rolniczej w nawiązaniu do koncepcji własności rolniczej 
Profesora Andrzeja Stelmachowskiego, Studia Iuridica Agraria, tom IX, Białystok 2011, s. 115 i n.
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Wszystkie te wyżej wskazane aspekty zostały uwzględnione w opiniowanej ustawie, co czyni 
ją kompleksową i z gruntu właściwym uregulowaniem. Jest to regulacja, w zakresie celów 
i jej wysoce istotnego znaczenia w polskim porządku prawnym – pronarodowa i propań-
stwowa.

2. Pojęcia prawne w ustawie.

2.1. „Nieruchomość rolna”. Definicja nieruchomości rolnej nie uległa zmianie w ustawie 
w stosunku do definicji zawartej w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego. Poniżej propo-
nuję jednak uściślenie tej definicji.

Zgodnie z art. 7 pkt. 2 ustawy, zmiana przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolne-
go nie stosuje się do nieruchomości rolnych wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej 
Skarbu Państwa, co oceniam jako prawidłowe. Rozdzielono materię obrotu ziemią prywatną 
i państwową, stanowiących odrębne formy własności. Własność Skarbu Państwa jest własno-
ścią o charakterze publicznym, mającą inne cele i funkcje niż własność prywatna. Własność 
prywatna należąca do obywateli (tutaj z reguły do rolników indywidualnych) polega na korzy-
staniu, pobieraniu pożytków i rozporządzaniu rzeczą w interesie właściciela, ale również na 
wykonywaniu obowiązków określonych w prawie. 

Jak wspomniano wyżej utrzymano w mocy definicję nieruchomości rolnej, zawartą w art. 2 
ustawy z 11 kwietnia 2003 r. ( Dz. U. z 2012 r. poz. 803), która definiuje nieruchomość rolną 
jako nieruchomość rolną w rozumieniu Kodeksu cywilnego, z wyłączeniem nieruchomości 
położonych na obszarach przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego na 
cele inne niż rolne. Mankamentem tej definicji są wielokrotnie omawiane w literaturze skutki 
prawne braku w wielu miejscowościach w Polsce planów zagospodarowania przestrzen-
nego. Z tego względu stosowanie przepisu definiującego nieruchomość rolną dla potrzeb no-
wej ustawy będzie podlegać interpretacji notariuszy sporządzających umowy przeniesienia 
własności, którzy, jak wskazuje praktyka, biorą w takim przypadku za podstawę kwalifikacji 
gruntu jako nieruchomości rolnej decyzję administracyjną o warunkach zabudowy i zagospo-
darowaniu terenu. 

W związku z powyższym proponuję następujące sformułowanie definicji nieruchomości 
rolnej na potrzeby opiniowanej regulacji:
„Art. 7. W ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. 

z 2012 r. poz. 803) wprowadza się następujące zmiany:
3) w art. 2 pkt.1 otrzymuje brzmienie:

1) „nieruchomości rolnej” – należy przez to rozumieć nieruchomość rolną w ro-
zumieniu Kodeksu cywilnego, z wyłączeniem nieruchomości położonych na ob-
szarach przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego na cele 
inne niż rolne, a w braku takiego planu przeznaczonych na inne cele niż rolne na 
podstawie ostatecznej decyzji administracyjnej”.

Nie należy precyzować o jaką decyzję administracyjną chodzi, bowiem prawo w tej dzie-
dzinie może ulec zmianie.

2.2. „Gospodarstwo rolne” (art. 7 pkt 3a 2) ustawy)
Zgodnie z art. 2 pkt. 2 nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego przez „gospodar-

stwo rolne” należy rozumieć gospodarstwo rolne w rozumieniu Kodeksu cywilnego, w którym 
powierzchnia nieruchomości rolnej jest nie mniejsza niż 1 ha. Powierzchnia 1 ha jest wielko-
ścią umowną uwzględniającą agronomiczne cechy gruntu, przyjętą przez ustawodawcę jako 
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obszar zapewniający możliwość produkcji na zbyt. Również w orzecznictwie przyjęto taki 
sam minimalny obszar nieruchomości rolnej jako umożliwiający produkcję rolną przezna-
czoną na zbyt (wyrok z dnia 2.06. 2000 r. Sygn. Akt II CKN 1067/98, OSP 2001, nr 2, poz. 
27). Norma taka znajduje się również w przepisach Kodeksu cywilnego o dziedziczeniu go-
spodarstw rolnych, którym podlegają gospodarstwa rolne o powierzchni przekraczającej 1 ha 
( art. 1058 k.c.). 

Pozostawienie poza zainteresowaniem ustawodawcy gospodarstw rolnych o po-
wierzchni poniżej 1 ha jest, zdaniem moim, prawidłowe i spójne z wieloma przepisami 
odnoszącymi się do działalności rolniczej. Ustawodawca przyjął, że wprowadzona regla-
mentacja obrotu ziemią rolniczą nie może dotyczyć „mikroskopijnych” gospodarstw rolnych, 
które de facto służyć będą głównie jako miejsce zamieszkania i ewentualnie produkcji dla 
własnej konsumpcji i rekreacji, zapewne też służyć będą właścicielom mieszkającym na wsi 
ale pracującym w mieście. Nie ma zatem uzasadnienia ingerencja ustawodawcza w obrót tak 
małymi gospodarstwami, będącymi w istocie powiększonym o niewielki obszar ziemi gospo-
darstwem domowym właściciela, który powinien mieć pełną swobodę rozporządzania swoją 
przydomową własnością.

2.3. „Osoba bliska” (art. 7 pkt 3 b 6) ustawy)
W katalogu osób bliskich nie została wymieniona osoba pozostająca faktycznie we wspól-

nym pożyciu (konkubinat). Wobec licznych niejasności prawnych związanych z konkubina-
tem, a zwłaszcza trudnościami z określeniem daty początkowej i daty zakończenia takiego 
stosunku, wykluczenie tej grupy osób jest w pełni uzasadnione. Regulacja o tak istotnym 
znaczeniu dla właścicieli i państwa jakim jest obrót ziemią rolniczą, nie może zawierać nie-
jasnego statusu osoby mogącej korzystać z przywileju wyłączenia z ustanowionych ogra-
niczeń. 

2.4. „Rękojmia należytego prowadzenia działalności rolniczej” (art. 7 pkt 4 ustawy – 
proponowana treść art. 2a ust.4 ppkt 2 pkt b ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego)

Jest to kryterium oceny osoby nabywcy, a jednocześnie pojęcie, które nie zostało zdefi-
niowane w ustawie. Będzie zatem podlegało ocenie organu stosującego prawo. Czytelny jest 
cel użycia tego sformułowania, a mianowicie Prezes Agencji na podstawie rozeznania, mając 
odpowiednie informacje na temat osoby nabywcy nieruchomości rolnej, uzna, że dana osoba 
fizyczna lub osoba prawna będzie należycie prowadziła działalność rolniczą. 

Prezes Agencji dysponujący aparatem urzędniczym i środkami finansowymi, ma możliwość 
zgromadzenia odpowiednich informacji w tym zakresie. Można zaproponować wprowadzenie 
do ustawy przepisu zawierającego przesłanki, jakie mają być brane pod uwagę, przy ocenie 
rękojmi należytego prowadzenia działalności rolniczej: opinia izby rolniczej – samorządu za-
wodowego rolników (członkostwo jest obligatoryjne i powstaje z mocy prawa z racji wyko-
nywania zawodu rolnika), opinia sołtysa o prowadzeniu gospodarstwa rolnego. W przypadku 
nabycia przez osobę prawną należałoby dołączyć statut osoby prawnej, stwierdzający zakres 
kompetencji i kwalifikacji osób zatrudnionych przez osobę prawną w zakresie prowadzenia 
działalności rolniczej.

Proponowany przepis mógłby brzmieć:
„Ustalenia czy nabywca daje rękojmię należytego prowadzenia gospodarstwa dokonu-

je się na podstawie opinii izby rolniczej oraz opinii sołtysa wsi, w której położona jest na-
bywana nieruchomość. W przypadku osoby prawnej rękojmię należytego prowadzenia 
gospodarstwa ustala się na podstawie statutu działalności osoby prawnej oraz kwalifika-
cji osób zatrudnionych przez osobę prawną, które będą prowadzić działalność rolniczą”
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2.5. „Nadmierna koncentracja gruntów rolnych” ( art. 7 pkt 4 ustawy – proponowana 
treść art. 2a ust. 4 pkt 2 ppkt c ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego) i „względy społeczno-
-gospodarcze” (art. 2 ust. 2 ustawy).

Są to pojęcia nieostre, niezdefiniowane. I tu podobnie jak przy pojęciu „rękojmi należytego 
prowadzenia działalności rolniczej” Prezes Agencji będzie oceniał „nadmierność koncentracji 
gruntów” lub jej brak, a  minister właściwy do spraw rozwoju wsi, na wniosek Prezesa Nie-
ruchomości Rolnych będzie oceniał „względy społeczno-gospodarcze”. Ocena taka związana 
jest ściśle z prowadzeniem odpowiedzialnej i opartej na rzetelnej informacji polityki zarówno 
przez Ministra jak i Prezesa Agencji, którzy dysponują aparatem urzędniczym i możliwościami 
finansowymi uzyskania odpowiednich danych ekonomicznych. Minister i Prezes mogą i po-
winni zlecić niezależną ekspertyzę naukową w celu zbadania zachodzącej koncentracji grun-
tów i to również należy wpisać do ustawy. 

Proponuję, by Minister i Prezes powołali zespół doradczy, złożony z niezależnych od 
władzy publicznej ekspertów, specjalizujący się w ocenie „koncentracji gruntów” oraz 
„względów społeczno-gospodarczych” uzasadniających zgodę na sprzedaż nieruchomo-
ści państwowych przed upływem 5 lat od chwili wejścia w życie ustawy. 

Minister i Prezes mogą ponadto zlecać niezależne opinie naukowe oraz zasięgać opinii róż-
nego rodzaju gremiów, by uzyskać nawet zróżnicowaną ocenę sytuacji. Cenne są tzw. opinie 
mniejszościowe, pozostające w opozycji do stanowiska większości, które często mają duży 
walor naukowy jak i pogłębioną refleksję w zakresie uwarunkowań społecznych i gospodar-
czych. Ostatecznej oceny, wspomagając się wyżej wymienionymi opiniami i stanowiskami, 
dokonują Minister i Prezes.

Proponowany przepis może brzmieć:
„W celu oceny czy zaistniała „nadmierna koncentracja” oraz „względy społeczno-go-

spodarcze” minister właściwy do spraw rozwoju wsi powołuje zespół doradczy, złożony 
z niezależnych od władzy publicznej ekspertów.”

3. Prawidłowość konstrukcji prawnych zawartych w ustawie. 

3.1. „Wstrzymanie sprzedaży nieruchomości lub ich części wchodzących w skład Za-
sobu Własności Rolnej Skarbu Państwa”. 

Termin „wstrzymanie sprzedaży nieruchomości” zawarty jest w tytule ustawy i jest podsta-
wową konstrukcją art. 1 ustawy. Ustawodawca wprowadził zakaz sprzedaży na okres 5 lat od 
chwili wejścia w życie ustawy. Ratio legis przepisu jest przejrzyste i szczegółowo wyjaśnio-
ne w uzasadnieniu do projektu ustawy (str. 10 i n. uzasadnienia). Konstrukcja ta wpisuje się 
w całościowe założenie ustawy. Nie sposób bowiem uregulować nowych zasad obrotu ziemią 
prywatną a nie wprowadzić zmian do obrotu ziemia państwową, będącą w Zasobie Własności 
Rolnej Skarbu Państwa stanowiącą w chwili obecnej, obok innych funkcji, również źródło 
zasilania gospodarstw rodzinnych. W dłuższej perspektywie czasu źródło to powinno topnieć, 
na rzecz powiększania lub tworzenia gospodarstw rodzinnych z gruntów Zasobu. Nie jest bo-
wiem pożądane, ze względów ekonomicznych ale i polityczno-społecznych, istnienie dużego 
obszaru Zasobu, nie mającego odpowiedniego i trwałego gospodarza. Zgodnie z Konstytucją 
RP powinno to być gospodarstwo rodzinne. 

Kwestia gospodarowania nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa jest odrębnym tematem 
i wiele jest jeszcze w tym zakresie do uregulowania w nowy sposób. Nie jest łatwo naprawić obec-
nie bardzo poważne błędy legislacyjne, poczynając od 1991 r., mające wyjątkowo szkodliwe skutki 
dla polskiej wsi, tak w sferze własności jak w odniesieniu do obywateli (obszary biedy).
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Doprecyzowanie procedury wstrzymania sprzedaży powinno zostać, zdaniem moim, ure-
gulowane w rozporządzeniu wykonawczym do ustawy (wymagać będzie tego np. sytuacja, 
gdy w chwili wejścia w życie ustawy transakcja sprzedaży została już przez Agencję rozpoczę-
ta). Do ustawy powinna być wprowadzona delegacja dla Ministra rolnictwa i rozwoju wsi 
dotycząca rozporządzenia wykonawczego w sprawie procedury wstrzymania sprzedaży 
nieruchomości lub ich części.

Z przywileju braku ograniczenia przy nabywaniu nieruchomości rolnej zawartego w usta-
wie art. 7 pkt 4, zgodnie z dodanym art. 2a ustawy o kształtowaniu ustroju ust. 1 i 2 oraz art. 
2a ust.3 pkt 1b korzystać mają „osoby prawne działające na podstawie przepisów o stosunku 
Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych 
kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania”;

Poprawka o tej właśnie treści została zgłoszona w końcowej fazie prac legislacyjnych 
w Sejmie przez Posła Krzysztofa Ardanowskiego i nie jest mi znane formalne jej uzasad-
nienie. Wyłączenie to budzi moje poważne wątpliwości. 

Obowiązująca regulacja zezwala na zakładanie nowych związków wyznaniowych w sposób 
liberalny. Do rejestracji kościołów i innych związków wyznaniowych ustawa o gwarancjach wol-
ności sumienia i wyznania z 1989 r., wymaga złożenia wniosku przez co najmniej 100 obywateli 
polskich posiadających pełną zdolność do czynności prawnych. Tworzy zatem stosunkowo łatwą 
przesłankę stanowiącą warunek rejestracji. Powstaje, zdaniem moim, poważne niebezpieczeń-
stwo powstawania nadużyć, polegających na pozornym działaniu. Zebranie 100 osób w celu 
założenia związku wyznaniowego może być dość łatwe w praktyce i okazać się prawdziwą 
pokusą, wobec możliwości nabycia nieruchomości rolnej bez ograniczeń ustawowych, przez 
osoby niebędące rolnikami indywidualnymi. Nie można wykluczyć, a raczej należy przypusz-
czać, że może to nastąpić w celu spekulacyjnym. Ponadto jest wysoce prawdopodobne, że 
założycielami osób prawnych o których mówi przepis, mogą być cudzoziemcy.

Należałoby zatem doprecyzować tę normę ustawy o sformułowanie : „ które to osoby praw-
ne zapewnią trwałe, co najmniej 10-letnie zagospodarowanie nabytej nieruchomości zgod-
nie z jej przeznaczeniem społeczno-gospodarczym”. Proponuję ponadto, by decyzję admini-
stracyjną w tym zakresie wydawał minister właściwy do spraw rolnictwa, dokonując oceny, 
w sporządzaniu której posiłkowałby się opinią zespołu doradczego. 

Zmiana przepisu, którą proponuję, mogłaby brzmieć:
art. 2 a ust.3 pkt 1b ustawy: 

„osoby prawne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła 
Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów 
i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, któ-
re zapewnią trwałe, co najmniej 10-letnie od chwili nabycia nieruchomości rolnej, 
zagospodarowanie nabytej nieruchomości zgodnie z jej przeznaczeniem społeczno-
-gospodarczym. Minister właściwy do spraw rolnictwa w drodze decyzji admini-
stracyjnej przyznaje osobie prawnej, o której mowa, zdolność do nabycia nierucho-
mości, po dokonaniu oceny możliwości zagospodarowania nieruchomości zgodnie 
z jej społeczno-gospodarczym przeznaczeniem”.

W  ustawie (następnym ustępie) powinna być ponadto określona zasada ustalania przez 
ministra właściwego do spraw rolnictwa przesłanki „zapewnienia społeczno-gospodarczego 
przeznaczenia”. 

Przepis taki mógłby brzmieć:
„Minister właściwy do spraw rolnictwa dokonuje oceny możliwości zagospodarowa-

nia nieruchomości zgodnie z jej społeczno-gospodarczym przeznaczeniem po wydaniu 
opinii przez Zespół doradczy złożony z niezależnych od władzy publicznej ekspertów”.
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Jeżeli powyższa propozycja zmiany przepisu nie znalazłaby uznania, proponuję rady-
kalne rozwiązanie, w postaci usunięcia tego przepisu z ustawy.

3.2 „Sprzeczność z zasadami prawidłowej gospodarki rolnej” (art. 3 pkt 4 ustawy).
To kodeksowe pojęcie, od ok. 30 lat obecne w konstrukcji znoszenia współwłasności go-

spodarstwa rolnego (art. 213 i n. k.c.) zawsze budziło w doktrynie wątpliwości interpretacyjne. 
Po pierwsze, przepisy te tworzyły swego rodzaju dwutorowość kryteriów znoszenia współwła-
sności, bowiem podział notarialny w drodze umowy takich ograniczeń, jakie wynikają z art. 
213 i n. k.c., nie zawiera. Notariusz czuwa jedynie nad tym, co w kodeksie cywilnym nazwane 
zostało „sprzecznością z przepisami ustawy, społeczno-gospodarczym przeznaczeniem rzeczy 
lub pociągałoby za sobą istotną zmianę rzeczy lub znaczne zmniejszenie jej wartości” (art. 211 
k.c.). Systemowo zatem nie jest to sytuacja pożądana, tworzy bowiem niespójność kryteriów 
podziału. Nie każde zniesienie współwłasności można przeprowadzić w drodze umowy nota-
rialnej, bowiem może zabraknąć consensusu współwłaścicieli. Pozostaje wówczas tylko droga 
sądowa, a ta obwarowana jest określonymi w przepisach kryteriami. Owa „sprzeczność z zasa-
dami prawidłowej gospodarki rolnej”, jak również „interes społeczno-gospodarczy” (art. 214 
par.1 k.c.), „najlepsza gwarancja prowadzenia gospodarstwa” (art. 214 par. 2 k.c.) czy również 
w dalszym przepisie dotyczącym wyrównania spłat „zapewnienie racjonalnego prowadze-
nia gospodarstwa rolnego” (art. 217 k.c.) – są przesłankami wymagającymi oceny sądu. Sąd, 
jak wiadomo, może się tu posiłkować opinią biegłego, materiałem dowodowym dotyczącym 
obecnego i potencjalnego stanu ekonomicznego gospodarstwa, dowodami potwierdzającymi 
umiejętności współwłaścicieli w zakresie gospodarowania ziemią jak również ładu w sposobie 
życia współwłaścicieli (np. obecność nałogów po stronie współwłaściciela obniża zd. moim 
jego szansę na objęcie gospodarstwa w konkurencji z innymi współwłaścicielami nieposiada-
jącymi danego nałogu). 

Chcę jednak przede wszystkim podnieść, że cała konstrukcja sądowego zniesienia współ-
własności gospodarstwa rolnego, zasadzająca się na sprzeczności bądź niesprzeczności z za-
sadami prawidłowej gospodarki rolnej, chociaż możliwa do utrzymania, tak jak jest określona 
w ustawie (art. 3 pkt 4 ustawy) – powinna zawierać określenie przesłanek uznania gospodar-
stwa rolnego prowadzonego zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki rolnej. Proponuję 
następujące brzmienie normy:

Obecnie obowiązujący art. 213 miałby dwa paragrafy. Pierwszy o treści dotychczasowej 
oraz par. 2 k.c:

„Par. 2 Przy określaniu zasad prawidłowej gospodarki rolnej bierze się pod uwagę:
1. typ, wielkość i stan gospodarstwa rolnego będącego przedmiotem współwła-

sności łącznie z należącymi do współwłaścicieli gospodarstwa rolnego nierucho-
mościami rolnymi lub ich częściami oraz wkładem gruntowym członka spół-
dzielni, 

2. sytuację osobistą i majątkową współwłaścicieli”.

3.2. Obowiązek prowadzenia gospodarstwa rolnego przez okres co najmniej 10 lat od 
dnia nabycia nieruchomości i zakaz zbycia oraz oddania w posiadanie (art. 7 pkt 4 ustawy)

Wprowadzony w art. 7 pkt 4 art. 2b ustawy obowiązek i zakaz są niewątpliwie ingerencją 
w atrybut prawa własności polegający na możności rozporządzania. Jednakże ograniczenie 
to ma umocowanie ustawowe, zatem jest ono możliwe. Jest ono również proporcjonalne. 
Zgodnie z art. 64 ust. 3 Konstytucji własność może być ograniczona tylko w drodze ustawy 
i tylko w zakresie, w jakim nie narusza ona istoty prawa własności. Podobne ograniczenie 
prawa własności przewiduje i Kodeks cywilny (w art. 140 „W granicach określonych przez 
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ustawy…”). Motywy tego ograniczenia zostały obszernie wyjaśnione w uzasadnieniu do 
projektu ustawy i są w pełni przekonujące (zob. s. 32 uzasadnienia). Nie tylko zatem za po-
mocą w/w. obowiązku i zakazu urzeczywistnia się zasada wynikająca z art. 23 Konstytucji 
(gospodarstwo rodzinne jest podstawą ustroju rolnego państwa) ale też nabrzmiałe w dzi-
siejszej rzeczywistości „przeciwdziałanie spekulacyjnemu obrotowi nieruchomościami rol-
nymi, które stanowią niepomnażalne dobro publiczne” jak czytamy w uzasadnieniu do pro-
jektu ustawy (s. 32).

4. Zgodność przepisów ustawy z Konstytucją RP

Zgodność ustawy z Konstytucją została obszernie omówiona w uzasadnieniu, ponadto wy-
powiedziała się na ten temat Rada Legislacyjna przy Prezesie Rady Ministrów (zob. rozdział 
II opinii pt. Kontekst konstytucyjny), podzielając stanowisko, z którego wynika , że nie wystę-
puje sprzeczność ustawy z Konstytucją. 

Podkreślić należy, że nie tylko ma miejsce zgodność z jej postanowieniami ale poprzez 
nowe ustawodawstwo – zachodzi aktywne działanie na rzecz wykonania Konstytucji 
i urzeczywistnienia jej postanowień. W szczególności ustawa konkretyzuje działanie na 
rzecz dobra wspólnego jakim jest polska ziemia. Ustawa nie ingeruje w obrót ziemią rolniczą 
nadmiernie, bowiem w sposób proporcjonalny waży interesy: z jednej strony prywatny 
interes właściciela nieruchomości, z drugiej interes publiczny – państwowy, narodowy. 
Co więcej uruchamia instrumenty ochronne w interesie gospodarstw rodzinnych, stanowiąc 
tym samym o wysokim statusie prawnym rolników indywidualnych jako właścicieli. Dba 
tym samym o zachowanie na wsi polskiej odpowiedniej do potrzeb społecznych i gospodar-
czych państwa liczby obywateli zamieszkujących na wsi, podejmujących decyzje gospodarcze 
i reprezentujących polskie interesy producentów rolnych, przetwórców a także obywateli za-
mieszkujących na wsi ale nie produkujących na zbyt, zainteresowanych rozwojem obszarów 
wiejskich.

Reasumując, ustawa nie narusza postanowień Konstytucji RP, ale je wypełnia, w spo-
sób zgodny z jej podstawowym celem jakim jest dobro Rzeczypospolitej. W szczególności 
przepisy ustawy wprowadzają rozwiązania prawne zgodne z art. 23 Konstytucji, przy 
zachowaniu proporcji wynikających z art. 64 Konstytucji.

5. Relacja ustawy do prawa Unii Europejskiej

Ustawa została poddana ocenie zgodności z prawem UE w opinii Rady Legislacyjnej oraz 
Ministra Spraw Zagranicznych. Nie dopatrzono się w tych opiniach niezgodności z prawem 
UE. Podzielając te stanowiska chcę podkreślić zwłaszcza znaczenie normy traktatowej, 
tj. art. 345 TFUE, który przesądza o neutralności Unii Europejskiej wobec prawa wła-
sności państw członkowskich. W żadnym przypadku nie można, zdaniem moim, wywo-
dzić z tego przepisu traktatowego, że prawo UE mogłoby pod pewnymi warunkami usta-
lać zasady obrotu ziemią w państwach członkowskich bądź też rozwiązania prawne w tym 
zakresie w prawie państwa członkowskiego miałyby być oceniane przez organy UE jako 
sprzeczne z zasadą integracji. W uzasadnieniu do projektu ustawy omówiono szczegóło-
wo stan prawny dotyczący przenoszenia własności nieruchomości rolnej w poszczególnych 
państwach członkowskich, które wprowadziły w ustawodawstwie krajowym daleko idące 
ograniczenia w obrocie ziemią.
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Można natomiast przy tej okazji stwierdzić, że wprowadzane przez Unię Europej-
ską środki prawne Wspólnej Polityki Rolnej w istotny sposób, zdaniem moim, naruszają 
prawo własności ziemi w Polsce. Wkraczają bowiem w jej istotę, polegającą na atrybucie ko-
rzystania. Za pomocą licznych ograniczeń kształtujących jej wykonywanie wpływają bardzo 
niekorzystnie na strukturę obszarową gospodarstw prowadzącą do nadmiernej koncentracji 
(co prowadzi w konsekwencji do wyludniania polskiej wsi). Przyznają m.in. środki finansowe 
za odłogowanie gruntów, co stanowi zaprzeczenie wykonywania własności zgodnie z jej 
społeczno-gospodarczym przeznaczeniem i tym samym naruszają normę art. 140 k.c. Środ-
ki te pozbawiają właściciela koniecznego monopolu w podejmowaniu decyzji gospodarczej 
(np. instrument tzw. zazieleniania określonego obszaru gospodarstwa w stosunku do całości 
użytków rolnych w gospodarstwie). Przyznawane w ramach WPR dopłaty są na poziomie wy-
raźnie niższym niż w tzw. „starych” państwach UE. Dość wspomnieć, że dochody rolników 
z tytułu dopłat zaledwie wyrównują straty ponoszone ze względu na brak dostatecznej konku-
rencyjności polskiego rolnictwa na rynku wspólnym. 

Nie jest zadaniem tej analizy ocena prawna Wspólnej Polityki Rolnej UE, nie-
mniej należy stwierdzić, że zdaniem moim, stanowi ona istotne zagrożenie dla polskiej 
wsi, co przekłada się na osłabianie pozycji właściciela gospodarstwa rolnego, głównie 
w zakresie korzystania z ziemi i kształtowania bardzo niekorzystnej struktury obszaro-
wej. Co istotne, w realizacji WPR zachodzi wyraźna sprzeczność z art. 345 TFUE, który sta-
nowi: „Traktaty nie przesądzają w niczym zasad prawa własności w Państwach Członkow-
skich”3. Skoro bowiem prawo UE ma być neutralne wobec prawa kształtującego własność 
w Państwach Członkowskich, to nie może naruszać tak poważnie, jak to czyni, swobody 
działalności rolniczej i  pozbawiać właścicieli możliwości swobodnego wykonywania tego 
prawa. Zasadą naczelną prawa własności w prawie polskim jest przecież podmiotowe prawo 
właściciela do korzystania z rzeczy, pobierania pożytków i rozporządzania własnością. Na-
tomiast właściciel gruntu rolnego stał się w Polsce podmiotem zmieniającej się w zależności 
od ustaleń wewnątrzunijnych Wspólnej Polityki Rolnej (realizowanej w 7-letnich okresach 
planowania), na którą Polska ma niewielki wpływ – a nie podmiotem stabilnej regulacji 
gwarantującej prawidłowy rozwój gospodarstwa jako dobra wspólnego Rzeczpospolitej Pol-
skiej, zgodnie z Konstytucją RP. 

Jak pisał Andrzej Stelmachowski, własność zapewnia właścicielowi określony monopol 
władztwa nad przedmiotem własności. Bez tego monopolu nie jest możliwa racjonalna dzia-
łalność gospodarcza, nie jest też możliwe określenie kto jest odpowiedzialny za jej wyniki. 
Przyznanie komuś prawa własności oznacza decentralizację znacznego zakresu decyzji gospo-
darczej4. Współcześnie dzieje się zupełnie przeciwnie, mamy do czynienia z silną unijną 
centralizacją.

3 Przepis art. 345 TfUE wyraża zasadę neutralności Traktatów wobec zasad prawa własności w państwach 
członkowskich. Przepisy traktatowe nie stoją więc na przeszkodzie ani nacjonalizacji przedsiębiorstw, ani ich 
prywatyzacji. Państwa członkowskie mogą też wprowadzić (lub zachować) własność publiczną w określonych 
dziedzinach. Trybunał Sprawiedliwości UE podkreślił jednak, że przepis art. 345 nie wyklucza (nie przekreśla) 
stosowania — wobec zasad prawa własności obowiązujących w państwie członkowskim — podstawowych reguł 
traktatowych. W szczególności chodzi o zasady: niedyskryminacji, swobody działalności gospodarczej, swobody 
przepływu kapitału. Uregulowanie krajowe może ograniczać wskazane swobody podstawowe, jednak z uzasadnieniem 
podyktowanym względami o charakterze gospodarczym, służące celom interesu ogólnego. Ograniczenia swobód, 
wynikające z potrzeby ochrony interesu ogólnego, muszą być przy tym odpowiednie do zamierzonych celów i nie 
mogą wykraczać poza zakres niezbędny do ich osiągnięcia.

4 Zob. A. Stelmachowski, Własność rolnicza, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, nr 4 z 1985 r., s. 8
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6. Konkluzje

Ustawa jest, zdaniem moim, bardzo potrzebną regulacją, wychodzącą naprzeciw ży-
wotnym interesom właścicieli nieruchomości rolnych w zakresie obrotu ziemią rolniczą. 
Nie zawiera istotnych błędów w zakresie pojęć i konstrukcji prawnych, które stanowiły-
by przeszkodę w stosowaniu przyszłej ustawy.

Zaproponowane w niniejszej analizie rozwiązania prawne mają przede wszystkim na celu 
uściślenie norm i doprecyzowanie pojęć o charakterze uznaniowym. Za konieczne uznałam 
również wprowadzenie do ustawy zmiany w zakresie przywileju nabywania ziemi (osoby 
prawne Kościoła Katolickiego, kościołów i związków wyznaniowych), w drodze przepisu 
przyznającego organowi władzy publicznej kompetencje w zakresie kontroli trwałości i prze-
znaczenia nabywanej przez te osoby prawne nieruchomości na cele działalności rolniczej, 
a w braku uznania dla takiego rozwiązania – usunięcie tego przepisu z ustawy.

Jeżeli wprowadzone w ustawie ograniczenia obrotu ziemią będą miały skutek w postaci 
spadku cen nieruchomości rolnych, będzie to wprawdzie zjawisko niekorzystne dla zbywcy 
ale korzystne dla rolnika indywidualnego nabywającego ziemię. Uważam, że powstawanie 
lub powiększanie gospodarstw rodzinnych nie powinno odbywać się przy ponoszeniu du-
żych nakładów kapitałowych, czyli wysokich cen ziemi.

Ustawa urzeczywistnia i wykonuje postanowienia Konstytucji w odniesieniu do ustro-
ju rolnego Rzeczpospolitej Polski. Nie łamie również postanowień traktatowych Unii Eu-
ropejskiej. 
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