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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do  ustawy z dnia 9 listopada 2017 r. 

o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego 

 

(druk nr 648 ) 

 

 

 

USTAWA z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 

2052 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60 i 624) 

 

 

Art. 2a. 

1. Nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa 

stanowi inaczej. Jeżeli nabywana nieruchomość rolna albo jej część ma wejść w skład 

wspólności majątkowej małżeńskiej wystarczające jest, gdy rolnikiem indywidualnym jest 

jeden z małżonków. 

2. Powierzchnia nabywanej nieruchomości rolnej wraz z powierzchnią nieruchomości rolnych 

wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego nabywcy nie może przekraczać 

powierzchni 300 ha użytków rolnych ustalonej zgodnie z art. 5 ust. 2 i 3. 

3. Przepisy ust. 1 i 2 nie dotyczą nabycia nieruchomości rolnej: 

1)   przez: 

a)  osobę bliską zbywcy, 

b)  jednostkę samorządu terytorialnego, 

c)   Skarb Państwa lub działający na jego rzecz Krajowy Ośrodek, 

<ca) spółkę prawa handlowego, której wyłącznym udziałowcem albo 

akcjonariuszem jest Skarb Państwa, będącą operatorem systemu 

przesyłowego albo posiadającą koncesję na przesyłanie paliw ciekłych, w 

rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 

2017 r. poz. 220, 791, 1089, 1387 i 1566),> 

d)  osoby prawne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła 

Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych 
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kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i 

wyznania, 

e)   parki narodowe, w przypadku zakupu nieruchomości rolnych na cele związane z 

ochroną przyrody; 

2)   w wyniku dziedziczenia oraz zapisu windykacyjnego; 

3)   na podstawie art. 151 lub art. 231 Kodeksu cywilnego; 

4)   w toku postępowania restrukturyzacyjnego w ramach postępowania sanacyjnego. 

4.  Nabycie nieruchomości rolnej przez inne podmioty niż wymienione w ust. 1 i ust. 3 pkt 

1 oraz w innych przypadkach niż wymienione w ust. 3 pkt 2-4, może nastąpić za 

zgodą Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka, wyrażoną w drodze decyzji 

administracyjnej, wydanej na wniosek: 

1)   zbywcy, jeżeli: 

a)  wykaże on, że nie było możliwości nabycia nieruchomości rolnej przez podmioty, 

o których mowa w ust. 1 i 3, 

b)  nabywca daje rękojmię należytego prowadzenia działalności rolniczej, 

c)  w wyniku nabycia nie dojdzie do nadmiernej koncentracji gruntów rolnych; 

2)   osoby fizycznej zamierzającej utworzyć gospodarstwo rodzinne, która: 

a)  posiada kwalifikacje rolnicze albo której, pod warunkiem uzupełnienia kwalifikacji 

zawodowych, przyznano pomoc, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 

7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w 

ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 

2016 r. poz. 1387 i 1579) albo w art. 3 ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy z dnia 20 lutego 

2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w 

ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 

349 i 1888 oraz z 2016 r. poz. 337 i 1579), a termin na uzupełnienie tych 

kwalifikacji jeszcze nie upłynął, 

b)  daje rękojmię należytego prowadzenia działalności rolniczej, 

c)  zobowiąże się do zamieszkiwania w okresie 5 lat od dnia nabycia nieruchomości na 

terenie gminy, na obszarze której położona jest jedna z nieruchomości rolnych, 

która wejdzie w skład tworzonego gospodarstwa rodzinnego. 
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5. Organem wyższego stopnia, w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania 

administracyjnego, w sprawach, o których mowa w ust. 4, jest minister właściwy do 

spraw rozwoju wsi. 

6.  W przypadku niewyrażenia zgody, o której mowa w ust. 4, Krajowy Ośrodek, na pisemne 

żądanie zbywcy złożone w terminie miesiąca od dnia, w którym decyzja o niewyrażeniu 

zgody stała się ostateczna, jest obowiązana do złożenia oświadczenia o nabyciu 

nieruchomości rolnej za zapłatą równowartości pieniężnej odpowiadającej jej wartości 

rynkowej określonej przez Krajowy Ośrodek przy zastosowaniu sposobów ustalania 

wartości nieruchomości przewidzianych w przepisach o gospodarce nieruchomościami. 

7.  Krajowy Ośrodek w terminie miesiąca od otrzymania żądania zbywcy nieruchomości 

rolnej powiadamia go o wysokości równowartości pieniężnej, o której mowa w ust. 6. 

8.  Zbywca nieruchomości rolnej w terminie miesiąca od dnia otrzymania powiadomienia, o 

którym mowa w ust. 7, może: 

1)   wystąpić do sądu o ustalenie równowartości pieniężnej wartości rynkowej 

nieruchomości rolnej nabywanej przez Krajowy Ośrodek albo 

2)   złożyć pisemne oświadczenie o cofnięciu żądania nabycia tej nieruchomości przez 

Krajowy Ośrodek. 

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 8 pkt 1, sąd określa równowartość pieniężną wartości 

rynkowej nieruchomości rolnej przy zastosowaniu sposobów ustalania wartości 

nieruchomości przewidzianych w przepisach o gospodarce nieruchomościami. 

10.  W przypadku, o którym mowa w ust. 8 pkt 2, Krajowemu Ośrodekowi przysługuje 

roszczenie o zwrot poniesionych przez nią kosztów ustalenia równowartości pieniężnej 

wartości rynkowej nieruchomości rolnej. 

 

Art. 3. 

1. W przypadku sprzedaży nieruchomości rolnej prawo pierwokupu przysługuje z mocy 

ustawy jej dzierżawcy, jeżeli: 

1)     umowa dzierżawy została zawarta w formie pisemnej i ma datę pewną oraz była 

wykonywana co najmniej przez 3 lata, licząc od tej daty, oraz 

2)     nabywana nieruchomość rolna wchodzi w skład gospodarstwa rodzinnego 

dzierżawcy. 

2. O treści umowy sprzedaży nieruchomości rolnej zawiadamia się dzierżawcę tej 

nieruchomości, jeżeli umowa dzierżawy trwała co najmniej 3 lata od dnia jej zawarcia. 
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3. Jeżeli dzierżawcy przysługuje prawo pierwokupu, o którym mowa w ust. 1, zawiadomienie, 

o którym mowa w ust. 2, wywołuje skutki określone w przepisach Kodeksu cywilnego 

dotyczących prawa pierwokupu. 

4.  W przypadku braku uprawnionego do pierwokupu, o którym mowa w ust. 1, albo 

niewykonania przez niego tego prawa, prawo pierwokupu przysługuje z mocy ustawy 

Krajowy Ośrodek działający na rzecz Skarbu Państwa. 

5. Przepisów ust. 1-4 nie stosuje się, jeżeli: 

1)   nabywcą nieruchomości rolnej jest: 

a)  jednostka samorządu terytorialnego, 

b)  Skarb Państwa, 

<ba) spółka, o której mowa w art. 2a ust. 3 pkt 1 lit. ca,> 

c)  osoba bliska zbywcy; 

2)   nabycie nieruchomości rolnej następuje za zgodą, o której mowa w art. 2a ust. 4, albo 

za zgodą, o której mowa w art. 29a ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 19 października 

1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa; 

3)   sprzedaż następuje między osobami prawnymi, o których mowa w art. 2a ust. 3 pkt 1 

lit. d, tego samego kościoła lub związku wyznaniowego. 

6. (uchylony). 

7. Prawo pierwokupu, o którym mowa w ust. 4, nie przysługuje, jeżeli w wyniku nabycia 

nieruchomości rolnej następuje powiększenie gospodarstwa rodzinnego, jednak do 

powierzchni nie większej niż określona w art. 5 ust. 1 pkt 2, a nabywana nieruchomość 

rolna jest położona w gminie, w której ma miejsce zamieszkania nabywca, lub w gminie 

graniczącej z tą gminą. 

8. Jeżeli cena sprzedawanej nieruchomości rażąco odbiega od jej wartości rynkowej, 

wykonujący prawo pierwokupu może, w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o 

wykonaniu prawa pierwokupu, wystąpić do sądu o ustalenie ceny tej nieruchomości. 

9. Sąd ustala cenę nieruchomości, o której mowa w ust. 8, przy zastosowaniu sposobów jej 

ustalania przewidzianych w przepisach o gospodarce nieruchomościami. 

10.  Krajowy Ośrodek wysyła zobowiązanemu z prawa pierwokupu oświadczenie w formie 

aktu notarialnego o wykonaniu prawa pierwokupu przesyłką poleconą nadaną za 

potwierdzeniem odbioru w placówce pocztowej operatora pocztowego w rozumieniu 

ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1113 i 1250), 

a następnie publikuje na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej Agencji. 
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11.  Uważa się, że zobowiązany z prawa pierwokupu zapoznał się z treścią oświadczenia 

Krajowego Ośrodka o wykonaniu prawa pierwokupu z chwilą jego publikacji na stronie 

podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej Agencji. 

 

Art. 3a. 

1.  Krajowemu Ośrodkowi działającemu na rzecz Skarbu Państwa przysługuje prawo 

pierwokupu udziałów i akcji w spółce prawa handlowego, która jest właścicielem 

nieruchomości rolnej. 

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku zbywania: 

1)    akcji dopuszczonych do obrotu zorganizowanego w rozumieniu ustawy z dnia 29 

lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1636); 

2)   udziałów i akcji na rzecz osoby bliskiej; 

3)   
(
 udziałów i akcji przez Skarb Państwa [.] <;> 

<4) udziałów i akcji na rzecz spółki, o której mowa w art. 2a ust. 3 pkt 1 lit. ca.> 

3.  Krajowemu Ośrodkowi przed nabyciem udziałów i akcji w spółce prawa handlowego, 

która jest właścicielem nieruchomości rolnej, przysługuje prawo przeglądania ksiąg i 

dokumentów spółki oraz żądania od spółki informacji dotyczących obciążeń i zobowiązań 

nieujętych w księgach i dokumentach. Uzyskane przez Krajowy Ośrodek informacje 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 

kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. poz. 1503, z 

późn. zm.). 

4. Do prawa pierwokupu, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 3 

ust. 8, 10 i 11 oraz przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące prawa pierwokupu co do 

nieruchomości. 

 

 

Art. 4. 

1. Jeżeli nabycie nieruchomości rolnej następuje w wyniku: 

1)   zawarcia umowy innej niż umowa sprzedaży lub 

2)   jednostronnej czynności prawnej, lub 

3)   orzeczenia sądu, organu administracji publicznej albo orzeczenia sądu lub organu 

egzekucyjnego wydanego na podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym, 

lub 
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4)   innej czynności prawnej lub innego zdarzenia prawnego, w szczególności: 

a)  zasiedzenia nieruchomości rolnej, dziedziczenia oraz zapisu windykacyjnego, 

którego przedmiotem jest nieruchomość rolna lub gospodarstwo rolne, 

b)  podziału, przekształcenia bądź łączenia spółek handlowych 

- Krajowy Ośrodek działający na rzecz Skarbu Państwa może złożyć oświadczenie o 

nabyciu tej nieruchomości za zapłatą równowartości pieniężnej odpowiadającej 

jej wartości rynkowej. 

2.  Jeżeli równowartość pieniężna, o której mowa w ust. 1, nie wynika z treści czynności 

prawnej, orzeczenia sądu, organu administracji publicznej albo orzeczenia sądu lub 

organu egzekucyjnego wydanego na podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym, 

równowartość tę Krajowy Ośrodek określa przy zastosowaniu sposobów ustalania 

wartości nieruchomości przewidzianych w przepisach o gospodarce nieruchomościami. 

2a.  W przypadku, o którym mowa w ust. 2, właściciel nieruchomości rolnej w terminie 

miesiąca od dnia otrzymania oświadczenia Krajowego Ośrodka o nabyciu tej 

nieruchomości może wystąpić do sądu o ustalenie równowartości pieniężnej wartości 

rynkowej nieruchomości rolnej nabywanej przez Krajowy Ośrodek. Sąd określa 

równowartość pieniężną wartości rynkowej nabywanej nieruchomości rolnej przy 

zastosowaniu sposobów ustalania wartości nieruchomości przewidzianych w przepisach o 

gospodarce nieruchomościami. 

3. Jeżeli równowartość pieniężna, o której mowa w ust. 1, wynikająca z treści czynności 

prawnej rażąco odbiega od wartości rynkowej nieruchomości rolnej, stosuje się 

odpowiednio przepisy art. 3 ust. 8 i 9. 

4. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje: 

1)   jeżeli w wyniku przeniesienia własności nieruchomości rolnej następuje powiększenie 

gospodarstwa rodzinnego, jednak do powierzchni nie większej niż określona w art. 5 

ust. 1 pkt 2; 

2)    jeżeli nabycie nieruchomości rolnej następuje: 

a)  za zgodą, o której mowa w art. 2a ust. 4, albo za zgodą, o której mowa w art. 29a 

ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu 

nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, lub 

b)  przez osobę bliską zbywcy, 

c)  w wyniku dziedziczenia ustawowego albo dziedziczenia przez rolnika 

indywidualnego, 
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d)  przez rolnika indywidualnego w wyniku zapisu windykacyjnego[;] <,> 

<e) przez spółkę, o której mowa w art. 2a ust. 3 pkt 1 lit. ca;> 

3)   jeżeli przeniesienie własności nieruchomości rolnej następuje w wyniku umowy z 

następcą, o której mowa w art. 84 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu 

społecznym rolników (Dz. U. z 2016 r. poz. 277); 

4)    jeżeli przeniesienie własności nieruchomości rolnej następuje między osobami 

prawnymi, o których mowa w art. 2a ust. 3 pkt 1 lit. d, tego samego kościoła lub 

związku wyznaniowego. 

5. Do wykonywania uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy 

art. 3 ust. 10 i 11 oraz przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące prawa pierwokupu, z tym 

że: 

1)   zawiadomienia dokonuje: 

a)  nabywca - w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, 

b)  sąd, organ administracji publicznej lub organ egzekucyjny - w przypadku, o 

którym mowa w ust. 1 pkt 3, 

c)  nabywca nieruchomości rolnej - w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 lit. a, 

d)  spółka nabywająca nieruchomość rolną - w przypadku, o którym mowa w ust. 1 

pkt 4 lit. b; 

2)   do zawiadomienia dołącza się wypis z ewidencji gruntów i budynków dotyczący 

nieruchomości rolnej stanowiącej przedmiot nabycia. 

[6.  Przepisy ust. 1-3, ust. 4 pkt 2 lit. b-d, ust. 5, art. 3 ust. 10 i 11 oraz art. 3a ust. 3 stosuje 

się odpowiednio do nabycia udziałów i akcji w spółce prawa handlowego, która jest 

właścicielem nieruchomości rolnej, z wyłączeniem przypadku, gdy nabywcą udziałów i 

akcji jest Skarb Państwa.] 

<6. Przepisy ust. 1–3, ust. 4 pkt 2 lit. b–e, ust. 5, art. 3 ust. 10 i 11 oraz art. 3a ust. 3 

stosuje się odpowiednio do nabycia udziałów i akcji w spółce prawa handlowego, 

która jest właścicielem nieruchomości rolnej, z wyłączeniem przypadku, gdy 

nabywcą udziałów i akcji jest Skarb Państwa.> 

 


