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USTAWA 

t dnia 26 marCa 1982 r. 

o ochronie gruntów rohiych I leśnych. 

Rozdział l 

Przepisy ogólne. 

Art. t. Ustawa reguluje zasady ochrony. gruntów roI. 
l1ych i leśnych, a takze rekultywacji nieużytków i gleb 
zc!egradowan ych, w celu zachowania jak największego 

obszaru gruntów rolnych i leśnych. poprawy ich war
tości oraz pełnego wykorzystania dla potrzeb produkcji 

\ rolniczej i leśnej. 

Art. 2. 1. Gruntami rolnymi są grunty: 

1) określone w ewidencji gruntów jako użytki rolne, 
to jest. grunty orne, sady i inne plantacje wielo
letnie oraz tlwałe łąki i pastwiska. 

.2) pod stawami rybnymi oraz innymi zbiornikami wodny
mi. służącymi wyłącznie dla potrzeb rybactwa śród-
lądowego, .. 

3) pod budynkami i urządzeniami' wchodzącymi w 
skład gospodarstw rolnych, 

4) pod zadrzewieniami i zćlkrz€wienićlmi śródpolnymi, 

w tym również pod pasami 'plzeciwwietrznymi 
i' urządzeniami przeciwerozyjnymi, 

5) ogrod(>w hotanicznych i działkowych. 

6) pod urządzeniamimeIioracji wodnych. ujęciami i 
zhiornikami wodnymi wykorzystywanymi dla potrzeb 
rolnictwa. 

7) :zrekultywowane na cele rolne. 

8j ~rlowiska stanowiące nieużytki. 

L 
2. Gruntami leśnymi 14 gruntyl 

1) określone w ewidencji gruntów jako lasy, 
2) znajdujące iię pod uprawą leśn~, 

3) pod budynkami mieszkalnymi IgQspodarczyml, 1ln4-
dzeniami melioracji wodnych l innymi urządzeniami 
wykorzy~tywanymi dla potrzeb gospodarki leśnej. 

4) parków dendrologicznych I parków leśnych, 

5) zrekultywowane n. cele leśne •. 

Ąrt. 3 .. 1. Ochrona gruntów rolnych polega nae 

1) ograniczaniu ' przeznaczania ich na cele nierolnicze, 
2) nadawaniu nieużytkom rolniczych wartości użytko

wych oraz przywracaniu tych wartości zdegradowa
nym gruntom rolnym; 

3) zapobieganiu procesom degradacji dewastacji 
gruntów - rolnych oraz szkodom w produkcji rolni
czej: powstającym wskutek działalności nier~Th'lczeJ. 

4) rolniczym ich wykorzystywaniu, poprawianiu Ich 
wartości produkcyjnej oraz zapobieganiu spadkowi 
ich urodzajności. 

2. Ochrona gruntów leśnych polega na: 
1) ograniczaniu przeznaczania ich na cele nieleśne, 

2) zapobieganiu procesom degradacji i dewastacji grun
tów leśnych oraz szkodom w drzewostanach i pro
dukcji leśnej. powstającym ,. wskutek działalności 
nieleśnej. 

3) przywracaniu wartości .użytkowych gruntom. które 
utraciły chara~ter gruntów leśnych na skutek dZIa-

o łalności 'ni'eleśnej. 

/ 



~) poprawianiu ICh wartości uż'ytkowyc'ho~a~ : zapo
bieganiu obniżania ich ,produkcyjności. 

Art. 4.- Ilekr~ćV:i listawiejestmowa o: '; 
'ą gm inri'ej radzie ' narodowej - , wzumie się przez to 

równiez pozostale rady narodowe stopnia podsta
wowego. 

; l) naczelniku gminy - rozumie się, przez to równie! 
pozostale terenowe organ y adminis~racji państwowej 
stopn ia podstawowego. 

3) wojewodzie - , r~zun:tie się przez to rÓwnież prezy
denta miasta stopnia wojewódzkiego. 

4) właścicielu - rozumie się przez to również posła-· 
dacza.- , 

5) gruntach ' bez bliższeg'o okreŚlenia _rozumie się , 
przez to grunty roJne I leśne. 

I .. t 6) zakładzie , przemysłowym ..... 'Cozumle Się prze~ _o 
jednostki orgahizacyjne. ktÓrych działalność może 
powodować utrat~ albo ograniczeni~ wartości użytko-
wej gruntów. ' 

/) utracie albo ograniczeniu wartości użytkowej grun
tów - rozumie się przez to wyłączenie gruntów 
z produkcji albo zmniejszenie efektywności pro
dukcji. 

8) wyłączeniu gruntów z produkcji rozumie się 
przez to zantechanie rolniczego lub leśnego użytko
wania gruntów przez' właściciela ' albo osobę naby
wającą te grunty na c,ele nierolnicze' lub nieleśne, 

, 9) , należr:lOści " ~ rozumie się przez to ' jednorazową 
opłatę z tytulu wyłączenia gruntów z produkcji. 

10) opłacie rocznej - rozumie się przez to stalą opłatę 
roczną z tytułu użytl~owania na cele nierołnicze lub 
nielesne gruntów wyłączonych z produkcji rolniczej 
lub ' leśnej. uiszczaną przez 'okres 20 lat od chwili 
wyłączenia tych grunt6w z proqukcji. 

11) eksploatacji złóż torfowych - rozumie się przez 
to wydobywanie torfu dla potrzeb rolnictwa I leś
nictwa oraz łecznictwa (borowiny). 

12) 

13) 

14) 

15) 

16) 

1,7) 

gruntach zdegradowanych - rozumie się przez to 
grunty. ,których wartość użytkowa zJllalala w wy-
niku pogorszenia się warunków przyrodni~zych albo 
na skutek zanłeczyszC%enia środowiska, 
gruntach zdewastowanych - rozumie się przez to 
gruIl'ly. które uhacily calkowiciewartości użytkowe, , 
warstwie próchnicze} - rozumie się przez to wierz- j 
chnlą warstwę 91eOY o ' zawartości powyżej 1.5-/, 
próchnicy gh!bowej. 
przeznaczeniu gruntów na cele nierolnicze lub nle
leśne - rozumie się przez to uoslalenle Innego niż 
rolniczy lu/) leśny ·sposobu Ich iłż)'tkowania, 

dzl~.~,tnośd przemysłowej - rozumie się przez to 
działalność powodującą. utratę albo ograniczenie 
wartości użytkowej gruntów, 
Inwestycji ~ rozumie się ,przez to ·r6wnieżmoder .. 
nizllcję, ' budowli. budynków lub innych urządzeń, 

• któr e wymagają wyłącienia gruntów z ' produkćji~ 

Rozdział 2 

Ograniczanie przeznaczania gruntów na cele 
nterolnlne I oleleśoe; 

I 

Art. 5. 1. Na cele nlerolnłcze I nieleśne - można 

przeznaczać przedE" wszystkim nleużytki, _lI w razie ich 
braku grl,łnty o ,najniższej prudatności produkcyjnej, w 

, IIzq:ególnoścl położone pomiędzy ter,enami już użytkowa
'ńymi na cele nietolnicze, j nieleśne ,albo , w ' bezpośrednim 

' sąsiedztwie takich; terenów. ' 

2. Na cele indywidualnego budownictwa letniSko'" 
wegomożna przeznaczać: 

l) nieużYtki; 

2) grunty rolne klasy VI I ZVI, , jeżeli Ich polożenie 

uniemożliwia racjonalne lolnicze użytkowanie, 
3) grunty leśne zaliczone do borów suchych. jeżeli 

wielkość Ich obszaru i położenie uniemożliwiają ra
cjonalną gospodarkę leśną. pod warunkiem równo
czesnego właściwego gospodarowania zasobami przy-
rodniczymi środowiska. -
3. W wypadkach szczególnie , uzasadnionych polo

teniem uniemożliwiającym racjonalne rolnicze lub leśne 
wykorzystanie ' gruntów o powierzchni do ' 0.25 ha. i'nnych 
nii wymienione .w ust, 2. mogą być one również prze
znaczone na cele indywidualnego budownictwa letnisko
wego. 

-, """ " Art. 6. 1. Obszary gruntów przeznaczane na cele 
nierolnicze lub nieleśne należy ,ograniczać do najmniej
szych rozmiar'6w. niezbędnycf). do realizacji określonych 
celów. ' 

2: PrzY' projektowaniu budowy. rozbudowy lub, _ mo
dernizacji iaklad6W przerilyslowych należy slosowa<: ta

, kie rozwiązania. ktÓre spełniają warunek określony w 
ustl 1 oraz ograniczają skutki ujemnego oddziaływania 
na grunty. 

Art. 7. 1. Przeznaczenia gruntów na cele n'ierolni
cze lub nieleśne można dokonać jedynie w ramach : 

1') planów zagospodarowania przestrzennego gmin. 
miast oraz miast i gmin. 

2) lokalizacji inwestycji ustalanych przez ~ naczelne 
organy ~dministracji l państwowej. , 

3) lokalizacji inwestycji związanych z poszukiwaniem 
lub zagospodarowaniem złóż ropy naftowej i, 'gazu. 

, ziemnego: 
2. Podjęcie działań zmierzających do przeznaczenia 

gruntów D4 cele nielolnicze lub nleleśne wymaga wy
rażenia zgody przez: 
l) ,Min\stra Rolnictwa I Gospodarki 2ywno~ciowej w 

odniesieniu do gruntów stanowiących użytki rolne 
klasy l-IV, gruntów pod stawami rybnymi i innymi 
zbiornikami okreŚlonymi w art. 2 ust. 1 pkt 2. gruntów 
zrekultywowanych na cele rolne oraz nieuiytków 
stanowi4cych torfowis,ka. a tak'ze gruntów roJnych 
określonych wart. $ ust. 3. 

2} Ministra Leśn.ict~ i Przemysłu Drzewnego lub upo
waznione przez niego osoby w odniesieniu dogrun-

'. tów pozostających pod jego zarządem oraz gruntów 
leśnych pozostających pod zarządem Innych mlm
litrów. a także gruntów leśnych określonych w art. 5 
~st. ~ \ 

-' , 
3) wojewodę -,- w pozostałych wypadkach • . 

3. W wypadkach wymienionych w ust. 2 pkt 1 i 2. 
wyrażenie zgody nast~puje na wniosek wojewody. a w 
wypadkach. o których mowa w ust. 2 pkt 3 - na wnio
sek naczelnika gminy. 

4. Wyrażenie zgody na przeznaczenie gruntów· na 
c~le obronności kraju następuje na wniosek Ministra 
Obrony Narodowej. a w odniesieniu do gruntów prze
żnaazonych na cele bezpieczeństwa wewnętrznego - na ' 
WDlosek, Ministra Spraw Wewnętlzriych. 

\, 
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Art 8. L Złożenie wniosku o zgodę na przezna- 2. Do lasów oc~onnych zalicza się ponadto~ 

czenie 'grunt6w na cele nieroloicze lub n:ieleśpe powinno 1) grunty leśne znajdujcfce się w odległości do 10 km 
nastąpić ' w terminie nie krótszym niż 3 lata przed za~ od granic administracyjnych ; miast liczących ponad, 
mierzonym wyłączeniem gruntów z produkcji. ' 50 tys. /mieszkańców, lub w których zatru~nionych 

2. Pr~epis ust. 1 stosuje się r6wniez do czasowego jest w przemyśle ponad 5 tys . . 0~6b1 w uzasadnio-
zajęcia gruntów na podstawie odrębnych przepisów. nych wypadkach lasy ochronne można wyznaczać 

3. Wojewoda dołącza do wniosku, o którym mowa wokół mniejszych miast, 
wart. 7" ust. 3, opinie właściwych do spraw rolnictwa , 2) lasy doświadczalne, drzewostany nasienne oraz lasy' 
lub I,eśnictwa komisji wojewódzkiej rady narodowej. uznane za ochronne w planach urządzenia gospo-

4. Nacze'lnik gminy dołącza do w~iosków, o których darstwa leśnego, sporządzanych na podstawie prze- ~ 
mowa wart. '7 ust. 3, opinie: właściwej do spraw "rol- pisów o państwowym gospodarst'wie leśnym. 
nictwalub leśnictwa komisji gminnej rady natodowej'3. W lasach ochronnych nie mogą być ; wznoszone 
zainteresowanych organizacji związkowych r'ólnik6w, sa" 'budinki i budowle, z wyjątkiem służących gospodarce 

- morządów załóg przedsiębiorstw ' państwowych i zarz'l- leśnej, obronności kraju i bezpieczeństWu wewnętrzne-
- dów spółdzielni. , ; " ' ,l , mu, oznakowaniu nawigacyjnemu, ochronie, zdrowia oraz 

Art. 9. 1. Jeżeli w projekcieinięjscówego planl,l wypoczynkowi i obsłudze turystów. 
zagospodarowania przestrzennego pr:iewidujesięprze~ 4. Ustalenia granic lasów ochronnych dokonuje się 
znaczenie gru~tów na cele nierolnicze i nieleśne, naczel-., w' planach zagospodarowania przestrzennego lub w sta
nik gminy sporządza projekt programu rolniczego lub 'tucie uzdrowiska. 
leśnego wykorzysta.nia , tych gruntów do czasu faktycz
nego ich wyłączertia z prOdukcji. 

2. P~ojekt programu, o którym mowa w ust. 1, po~ 
:winien zawierać: 
l) wykaz gruntów i ich właścicieli oraz przewidziane 

terminy wyłączenia tych gruntóyt z produkcji, 
2) określenie, w mia~ę potrzeby: , ' 

a) kierunk6w produkcji oraz rodzaju i ilości' środ
I ków niezbędnych do , należytego użytkowania 

'gruntów, , 
', b) osóh, kt6re będlł użytkowały grunty, 

c) przewidywanych odszkodowań wynikających z wy-
łączenia gruntów z produkcji, , 

d) zakazów realizacji inwestycji na tych gruntach. 

3. Naczelnik gminy wykłada projekt programu d~ 
wglądu miejscowej lu4ności równocześnie zwyłot.niem 
projektu planu zagospodarowania przestrzennego,zawia
damiając , o tym pisemnie zainteresowanych >właściciel1 
gruntów. Po zebraniu uwag, ' naczelnIk gminy przedstawia 
projekt programu. wraz z uzasadnieniem nieuwzględnie

nia zgłoszonych uwag, do zatwierdzeniagminrtej ,radzie 
narodowej ' łącznie z projektem planu. 

Art. 10. ' .1. Wojewó~zkie rady narodowe, w drodze 
uchwał, ' określił obszary gmin, ' na kt6rych istnlejl\ 
szc~ególnie korzystne warunki" przyrodnicze l , społeczno
-ekoQomiczrie dla intensywnego rozwoju prodttkcjl roi
niczeJ'i leśnej, w celu ograniczenia natycb. obszar!,ch 
lokalizowan~a 'nowych zakładów przemysłowych~ . 

,2. v) wypadkach uzasadnioriych miejscowYmi wa
runkami gosP<Jdarczymi, ' a zwłaszcza wykorzystaniem su
rowcówmiejscowego pochodzenia, na obszarach,' o któ
rych mowa ' w ust. li można jedynie rozbudowywać istnie
:jące lub ' lok.alizowacnowe -zakładyprze~Ysłu ~ólno-spo
żywczego, " za.kłady usługowe dla ludnóśd, rolnictwa , i go
spodarki leŚnej, źakłady eksploatujące złoża kopalin -
ppd warunkiem, że ich działalność nie będzie miała 

ujemnego wpływu na przyległe grunty. 

. 3. Do ' obszarów określonych w ust. lnie' mogą ' być 
, :włączane tereny stref ochronnych, o ~ kf6iych , rilOw'a ' 'W ' 
, przepisach <> 0sronie I kształtowaniu , śró~owiska. ' 

Art. 11. ,1. Grunty leśne znajdujące się w graniCach 
administracyjnych rnias!;, jak również w , uzdrowiskach 
i naobszar,ach ochrony, uzdrowiskowej~ Ó których mowa 
:w przepisach ' ~ uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowisko~ 
.wym, zalicza -Się do lasów ochronnych. ' 

, 

Art. 12. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, 
określa szczegółowe zasady ' przeznaczania gruntów na 
cele nierolnicze' i nieleśne. 

Rozdział '3 

Wyłączanie gruntów li produkcji rolniczeJ ' lub leśneJ. 

Art. 13. 1. Wyłączenie z produkcji gruntów przezna'
czonych na ' cele nierolnicze lub' nieleśne moze nastąpić 
tylko n~ podstawie decyzji- naczelnika gminy" określają
ceJ warunki tego wyłączenia. W , odniesieniu do gruntów 
pozostających ' pod zarządem Ministra Leśnictwa 1 Prze
mysłu Drzewnego decyzje takie wydają wyznaczone 
przez niego jednostki organizacyjne. 

2. ,Osoba wyłączająca grunty z,' produkcji obowią

zana Jest uiścić należność i opłaty rodne oraz, w od· 
niesieniu do grunt6w .leśnych i zadrzewionych; jedno
ruowe odszkodowanie w razie dokonania ,przedwczesne
go wyrębu drzewostanu. 

3. Podstawę wymiar,uwysokości ' ' należności ,i opłat ' 
rocznych za grunty wyłączone z produkCji na ' cele nie
rolnicze lnieleśne, a także odszkodowania za. przed- _ 
wczesny wyrąb ' drzewostanu ' stanowi wartość' kOtzyści 
produkcyjnych i ~ przyrodniczych ' \}tracc;mych w ' wyniku 
'tego wyłączenia. 

•• Za wyłączenie z produkcji lasów ochronnych na
letność i opłaty roczne, o których mowa w ust. 2, pod
wyższa się o 50%._ 

5. Od obowiązku uiszczenia opłat rocznych zwalnia 
sl, _ osoby działające poza sferą' produkcji materialnej. 

'6. Państwowe biuro notarialne jest obowiązane 

informować osoby na1>.ywające, Ina cele nierohiicze lub " 
nieleśne nieruchomości, w skład który~h:WGhodzągrun
ty, o obowiązku uiszczenia należnośd, opłat l , odszko-
dowań określonych w ust. 2 i ' 4. ' 

7. Przepisów ustępów poprzedzających< nie stosuje 
się do ' gruntów niezbędnych " na cele opronności kraju, 
bezpieczeństwa wewnętrznego oraz morskiego pasa nad-

'brzeżnego. ' " 
" , \. 

Art. 14.' 1. Przy wyłączaniu gruntów z produkcji, 
w celu ~udowy zbio.rnikó,w woslnyctlna cele nierolnic~e 

nieleśne, wymierza się jedn'orazo.wo sumę należności 
i opłat tocznych. 

na 
2. ' Osoba fizyczna, wyłączająca "grunty -z produ~cji 
cele indywidualnego. budownictwa letniSkowego, 

. ~ 

, / 

, 
/ 
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,ui!,zcza jednąrazowQ sumę " należności i, , 9pł?t : rocznycq .. , ,, 2. Jlrzepis ust, l "stosuje , się 'równiei' przy wznosze
' v,' ymierzonych od powierzchni tych gruntów. ' ,niu budy;n!tów i , urzą.dz,eń ,wchodzących , w : skład, uspo

Nt. ,15. Naczelnik gminy, przed wyłączeniem grun
tów z ~ 1produkcji.ril6że nałożyć na osobę ' ubiegającą się· 
o wyłączenie obowiązek, zrekultywowania na cele, rolne 

, lub leśne nieużytków, aloo '" użyini:enia innych gruntów, 
ppmniejszając należność o :,;~oszty w'ykonania' tego óbo
wiązku. 

Art. 16. 1. Od Obowiązku , uiszczenianalei;noścL 
,1 opłat rocznych zwalnia się'osoby ubiegające się o wy;. 
łączenie.z produkcji na , cełe budownictwa mieszkanio. 

łecznionych gospodarstw roJnych. 
3. Nacze!nik gminy, w uzasadnionych wypadkach. 

może zwolnić ' osobę' wyłączającą ' .grunty z produkcji; , 
obowiązk,ll określonego w ust. li 2, z wyjątkiem ~ere-
nów tot~owych. , ', ', - " " 

Art. 21: 1. Jednostka ' gospodarki ' tlspołecznionej. 
wyłączająca grunty z produkcji, pokry\va " koszty ' kh 
wyłączenia \\I ten sposób, że: 

wego gruntów o obszarze: ,::.:-, .. 

1) należność i opłaty roczne w okresie budowy oQiek
tów stano~ią składnik kosztów inwestycji, 

1) nie przekraczająęym podwójnej ogólp-ej użytkowej 

, powierzchni mieszkań na,. terenie danego , osie~la 
mieszkaniowego -:-'" ~ ",QP'niesieniu do , budownic;~\Va 
wielorodzinnego" ' 

"'2) dolnej , gj-~'rlićy '!;'noim~tYWhy(+i , po~ierzCłl!1t działek : 
budowlanych .:.... w OdriiesiEińl,u: ' do budownktwaih- ~, 

, ' UywldLialhego; " " i' ~ 

" " i.N al eżilOści " i ' opłaty;6tzneza 'gruritywyłączone _ 
z , prodUk~ji np 'cele budow'rl'ictt\ra Viielorodzinnego,prze
kfiIczającepówierzchnię, ,o któd~j ; mowa "'w ust. l pkt 1. 
uiszcza naczelnik' gminy. ..", " 

, Art. ,17. , !.Na.!eżności opł,at rocznych nie stosuje 
się w razie wytączenia gruntów z -produkcji ~a powięk~ 
szenie istniejących lub , zakładanie nowych- cmentarzy 
grzebalnych. 

' 2. Od obowiązku uiszczenia należności zwalnia siq ' 
osoby, któ're 'na podstawie 'decyzji 'naczelnlka g~iny wy
łączyły' ,grunty rolne z produkcji w celu zadrzewien~a lub 
zakrzewienia streł ,ochronnych okreś1.pnych w przepisach 
Q ochronie i kszta,howaniu środowiska" dokonały tego 
zadrzewienia lub zakrzewienia i utrzymują je w należytym 

' stanie. ~ -

Art. 18. 1. ' Przy naby~aniu gruntów na cele nieroi-
. nicze ;.lub nieleśne" naleŻl~OŚĆ zmniejsza się o kwotę sta
nowiącą równowartQść odszkodowania za ten grunt, okre
ślonego według stawek stosowanych przy wywłaszczaniu 
nieruchomości. ' 

' ;2. W razie przekaz!inia w u:i;ytkcwanie lub wieczyste 
użytkowanie ' gruntów rolnych ,położonych Vi granicach 
miast, w trybie przep.isów o gospodarce terenami, Vi mia
sbch i osiedlach, na, cele nieroJnicze .i nieleśne. opłatę 

roczną zmniejsza się ' o kwotę opłaty ' uiszczonej z, tytułu 
użytkowani~lub wieczystego użytkowania gruntÓw. 

3. Osoby, któr,e wy,łączajągrunty z produkcji nal 
, okres do 20 lat. prz~widzlane nasigpniedo rekultywacji ' 

i zagospodarowania na cele rolnicze ' (ub leśne, . uiszczają 
opłatę roczl}ą, a w rązie przedwczesnego , wyrębu drze-
wostanu także jednorcizowe odszkodci,wanie. ' 

,! ' " 

, Art. ' 19; ' W razie wyłączenia gr,untów ~produk<;jj na 
cele modernizacji dróg " publlcznych należność i opłaty 

roczne stosuje się według ' stawek obowiązujących dla 
gruntów przyległych, ·jeżeli powierzchnia pasa drogowego 
uległa powiększeniu. 

Art. 20.1. Osoba wyłączaj~ca grunty z produkcji jesf 
obowiązana do zdjęcia, dostarczenia 'na wskazane miejsce 
i na własny koszt próchniczej, WćHStWy .' gleby z gruntów 
rolnych klas' I-JV oraz z terenów torfowych, a takie 
określonej warstwy utworów pyłowych i gliniastych z 
gruntów rolnych klas V VI" Jak , również z' giuntów 
leśnych. 

. " 

2) opłaty roczne po zakończeniu budowy obiektów sta- ' 
~9Wią składnik kosztów dziaJalności tej :jednostki. 

2; Pitepis' :ust . .1 uwzględnia ' się v/ toku projekto~ 
wania ibwestycjL ' " o. .. ' . 

, Art; )2.", Rada :" Minl!;tr.ó~ •. w. ' ,drodze, r(lZPorz~~!le~ia •. 
określa: ' " ' ".' ' ' 

, . 
1) wysokość nale:iiności i opłat rocznych, sposÓb usta

lania ' wysokości " odszkodowanIił'i 'tyttihl przed
wczesnego 'wyrębu'drżewostąnuoraż ' :zasady i ' tryl} 
ich wymierzania, <, ' ' ' 

szczegółoweZa:sady zW6.ln,hinia z oiiowią~kuuiszcza
nia należności i opłat rocżnych za grunty wyłączona 

' z produktjl 'nacete 'bUdownictwa ' mieszkaJ;1iowego, 
3łzasady ,'i tryb ~wykonywa.ni~ ObOV(iąZku,q ' któ~ym, 

mowa wart. 15; oraz zmniejszenia nalemości o kosz-
, ty wykonania lego obowiązku'; ' , ' , 

4) 
5) 

warunkiwyłączdnia 'gm'ntów żpiodukcji. '~ ' 
osoby , działające poza sferą produkcji maleriillneJ, 
zwolnione ocr6płat rocznych, , 

' 6) zasady i tryb zdejmowania próchniczej warstwy głe
by, dostarczania jej na wskazane miejsce l wyko
rzystywania. rozliczania kosztóW transportu oraz za
lady zwAlniania , z · obowiązku zdjęcia próchniczej 
warstwy gleby. ' . 

Rozdział 4 
Zapo-bięga)lledegradacjl grunt6w. 

Art. 23. 1. WlaścicielgruJ;1tów stanowiących - ,użytkl 
rolne , oraz gruntów , zrekultywowanych na cele roln'e ' obo- ' 
wiązany Jest do: ;,' ' 

1) r,olniczego ith wykorzystywania, , . : 
:l ~-~ 

'2) przec.1wdziałaniaerozjigleb i ' innymzjawiskom po-
' wodującym , trwałe pogorszenIe Wartości użytkowej 
gruntów~oln ych. 

' 2. Naczelnik gminy" ze względu na ochrbnę gleb 
przed erozją lub innymi zjawiskami, o których mowa 
w , ust. Ipkt2"może 'nakazać właścicielowi zalesienie. 

' zad'rzewienie, zakrzewienie gruntów. lub założenie na 
nich trwałych użytków zielonych; sadów orazpla'ntaCji 
wieloletnich, zapewniając mu bezpłatnie niezbędną ilość 

sadzonek lub nasion roślin. 
(' , 

3. Jeżeli wykonanie nakazu, o którym mowa w 
ust. 2. spowoduje szkody wynikające ze zmni~jszenia 

. produkcji roślinnej, właścicielowi 'gruntów ' przysługuje 
ods:zkpdowanie wypłacane 7;e środków Funduszu Ochro
nyGruntów; Rolnych. 

.c. Obowiązek k-onserwowania i utrzymywania w sta:
nie sprawności ' techilicznejurządzeńprzeciwerozyjnycn 
naJeiy do właściciela gruntów, na których - znajdują si~ 
te UIilldzenia. 

I , 

" 



.-------------"""!"""-------:-"""""':"'~~,,"--'-----'-"'- ---,--

" " 

. ~'. 

. ~ . 

" 

.' , 

Di iennik ,' Ustaw Nr t t ,\ ~ ~ 221 ' - ~-- . P'oi-. 79 
-,-- -,-----,-,-"---_ .. ~~----=---------~ ----:-- ---- -

5. , Koszty _wykQn'ania , obowiązku, o którym tnO'N. 
w ust. .. 4, pokrywa się ze środków Punduszu Ochrony 
Gruntów Rolnych. 

Art. , 24. I. Eksploatacja złóż torfowych może' być 
prowadzona " na_ obszarach ,nieużytków , stanowiących tor
fowiska. jeżeli ,'w odległosci do 50 km od tych ' złóż niet 

, .. występują inne złoża torfowe znajdujące się na grun
tach ' rolnych lubleśnyćh przeznaczonych na ,cele, ni.
rolnicze , lubnieleśne" 

./ .PrZepis ' ust. 1 nie dotyczy eksploatacj i , złM tor
fowych. , J?fzeznaczonych . , na cele lecznic'ze(borowlny). 

, 3, , Na eksploatację złóż torłowych wym'agane jeat 
zezwolenie wojewody. ,' , . . " .. 

/' 4. Zezwoleń , nie 'wydaje . się . na wydObY~~Rie tortU 
z teren6wpolożonych w odlegloś<:i mniejszej niż 100 m 
od drzewostanów na yruntac!1 le~nych, od linii' brzego

' wych rzek oraz kanałów 'o szerokości dna ponad' 3 In. 
' jeżei i kan-aly _ te są cZyllOymi urzącizeniami ' WOdJIO-melio- _' 
, racyjnymi. • 

. " Art~. ~5. I. ,Dla gruntów rolnych położonych w str.-
fach ochronnych •. o których mowa ' w przepisach o ochró
ole 'j' ,'-"ształtb'waliiu' śro~owlska. opracowuje si'ę plany 
gos~odal'ówani'a ńi.a tych ' gruntach. - Koszty - opraco\v';'ni.i 

,planów pokrywa , zakładprzemysl()wy~ , 
, 2; ,' W ' razie projektowania , nowych łub rozbudoWY 

istniejących zakładów ' przemysłowych- plan, ,o ' którym 
'mowa ,,_W , ust. I. sporządza ' się na: koszt inwestora. 

3. Projekt planu wymaga ':uzgodnienia 7/ właściw~ dCl 
spra w rolnych komisją ,gminnei tady narodowęJ, właśd., 

,w ymi ' organizacjami 7;wiązkowymi rolni.ków, samorząda
mizalóg zainteresowanych przedsiębiorstw państwowych 
i 'la rządami spółdzielni. Projekt planu zatwierdz'a - woj.- , 
woda. I 

Art. 26. I. Jeżeli właściciel ' gruntu położonego 'W 

strefie ochronnej. o której mowa w aą 25 ·ust. I. po
cniósl szkodę przez obni żenie poziomu produkcji rolniczeJ 
lub leśne j. ' przysluguJe mu z tego tytułu odszlwdowanl. 
od zakładu przemysłowego; a w razieopn,izenia poziomu 
produkcji w okresie trzech lat co najmniej o jednll 
trzecią dot ychczasowej'::wartości . zakład jest ' obowiążany 
na wniosek właściciela wykupić te grunty według cen 
,stosówanych w ,obrócie między rolnikami. wyłączyć j. 
z produkcji oraz wykorzystywać zgodnie z planem ' za~ 
go.spodarowania przestrzennego. ' 

,2. " JeżeJ i w wyniku realizaCji plahu. o ,którym mowa 
wart. 25 ust. l. zachodzi potrzeba zmiany' kierunku pro
dukcji rolniczej , lub leśnej. zakład przemysłowy' jest 
obowiązany zwrócTć ' właścicielowi gruntów ,poniesione 

, ztego: tyŁUłunaklady i koszty ' oraz wypłacić równowar~ 
' , tość szkód. 

3.WysokoŚć odsżkod?wań. nakładów koszt6w~ 
o których mowa w ust. . 1 i 2, ,ustalajl\ na podstawi,~ 
'rozumi~nia Zćiinteresowane strony. ' 

Art. 21. , I , Wtoku projektowanilL obiektów lub 
urządzeń górniczych. budownictwa przemysłowego. _ko

, IiIuniKa~yjnego i hydrotechnicznego, prognozuje się i wy
znacza obszal y ujemne90 wply\vu i pozi9m \ zanieczysz
czeń emitowanych do. atmosfery i ziemi oraz przygoto
wuje się dla tych obszarów projekty' programów p'rze
ci wdziaJania ujemnemu oddziaływaniu na pródukcję rol
niczą lub, leś ną. jak też odszkodowań dla producentów. 

2. Grunty Po.łożone w ' bezpośr'edri im sąsiedztwi~ 
obiektów lub urządzeń ujemnie ' Odttzialywających ' na 
produkcję rolniczą lub le~ną w stopniu uniemożliwia-

\ 

jącym racjonalne jej prh'Wadzenie - Młe'Ży wylączyć z tej 
produkcji. " 

3; Podstawą ' dowyłącżenia z produk'cjigr'untów.G 
których I110wą .w u~t. 2,jeststw~erdzenie poziomu ~skażeA _ 
gl.eb i roślin ' uniemozliwiających uzyskiwanie płód6w 

_ nada.jącyc~, się do ' s{'~~yc-ia , lub przetworzenia. Uslalen,ł. 
,poziomu skażeń dokonywane jest z ul'z'ędu. . ' 

4. Koszty ; wyłątieniaz .' produkcji ' gruntów. ' o· któ
rycli, mow(i , w ust. 2. or.az ich zagospodarowani.a pokrywa 

: jednostkaorganizacyjna • . w" żarządzie ,kt6rej "znajduje 51, 
obiekt IUburtąQzenie oddziałYwająCe uje,mnie na · pro-
dukcjtl rolniczą lub J~$~ą. ' ' , 

5. Do kosztów. o , ktÓrych"mówa , w uśt. 4. zalicza sl,
, rÓwnież koszty w,yk,upuc:>ddotychczasowych właśCiCiell 
, gruntów wyłączonych z produkcji., ; . 

• " , ' . ,h _~ , 

, Art. 28. " Rada Ministtów.w .dTOdz. rozporz"d,zenia, 
określa szczegółowe zasady l_ tryb: 

1.) opracowywania i zatwierdza.niaplan6wgospodato
wanitl ' na gruntach 'rolny<:h znajdujących SIę w stre
fach ochronny'ch :ora:z realizacji tych ' plan6w. 

2) wyłąćzarii~'- ~' pr9ą~kfk " g~u,ntÓ-w, 'ó :kt6!ych mowa 
wart. 27 , us~.1" ora~. ich, żagospoda.rowanHi. <'· 

.. ~) .. Pi~zeci_~d,zi,ałdnra ~~gr.łlda~i · gleb~·. . . -; .... 

,4) wy~awaąja . ze z;wole 1\ na ,eksploatatj, ' żłót " tor~ 
towych. ' 

. Rozdział 5 

, Rekullywacja I zagospodarowanIe ,gruntów. 

Art. 29. I: Rękultywacja gruntów polega.na ' nada
niu lubprzy'W,róceniu im - wartości , użytkowych , przex, 
właściwe uk,sztaUowanie rzeźby 'terenu. - poprawienie 

. wlaśdwl)ści fizycznych i chemicznych, uregulowanie sto--
sunków wodnych. odtworzenie gleb. um:ocnienie , skarp 
oraz odbudowanie lub zbudowahie niezbędnych dró,g. 

2. Zagospodarowanie gruntów zrekultywowanych po
lega na rolniczym, leśnym lubinrwmużytkowaniu grun
tów oraz na wybudowalliu niezbędnych obiektów I urz,,-
dzeń. 

Art. 30: 1. ' ,Osoba powodująca 
'czenie wartości użytkowej gruntów 
ich rekultywacji. 

ufra'tęalbo ograni
jest obowiązana do 

2. Rekultywacji gnmtów zdewastowanych lub zde~ 
,gradowanych , przez nieznane osoby , dokonuje "',naczelnik ' 
,gminy na kO'sztSkarbu , Pańshva. ' ' , 

3; Rekultywację i zagospodarowanie gruntów planuj. 
się, projektuje i reaU,zuje , nawszystkH;h ,etapach dzict~ 
łalności przemysłowej. ' , , . 
, '4. RekliJtywację gruntów prowadzi się 'wm'iarę. jak 
grunty te stają sięztlędne całkowicie. cŻęŚcioyłO , lup na 
określony -czas ' do prowil9zenia ' dziaŁałn'ości przemysłowej, 
oraz kończy się , w okresie p.rzewidzianymw dokumen
tacji rekultywacj'iizagospodarowania lub w terminie 
do 4, lat od zaniechania tej : działalności. 

, Art. 31. l . Po zakończeniur.ekultywacji ,grun tów 
rozPo.cżyna si ę , niezwłocznie ich z,agospodarowanie. 

, 2. Do zagospodarowania (iekuitywowanyc;h gruntów ' 
obo.wiązana jest o,soba wła-ś~a do prowadzenia na tych 
gruntach dz i a l a lności zgodnej z ich przeznaczeniem. 

Art. 32. 1. W razie -- uzyskania. w wy~iku rekulty
wacji.gruntów rolnych o: _ 

I) kla&ie wyższej niż grunty wyłąc't-one z pródukcji 
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wojewoda' spowoduje wypłacenie , ,osobie obowiązanej 
dl> :rekultywacjikw(}ty stanowiącej różnicę pomiędzy 
należnośdą za grunty zrekultywowane Cl należ-nQsdi\ 

&e grunt.y wyłączone z produkcji. 
2)Uasle nhszej niż grunty wy~~czone z produkcji ..,;.. 

olob, obowiązana dorekulty\vacji uiszcza na rzecz, 
' PunduszuOchrony Gruntów Rolnych kwotę stanó
wlącą różnicę pomiędty na1eżnością za ' grunty wy
łączone z :produkcji e naleinościl r:agrunty zrek.ul-
tywowane. . . 
'l. Rozliczeń. o których mowa w ust. 1. dokonujeslą 

po upływie 2 lat od zakończe~iarekultywacji. 

Art. 33. Rada Ministrów, ' w drodze rozporząd~enia. 
' określa szczegółowe zasady rekultywacji 1 zagospC'rlaro
,wania gruntów. pokrywania kószlów oraz tryb postępo
wania w tych sprawac:h. 

. , 

Rozdział · ·G 

Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych oraz Fundusz Leśny. 

Art. 34. 1. Tworzy . się Fundusz Ochlony Gruntów 
, Rolnych. 

l. Dochodami Funduszu są należności l opłaty z'Wlą

zanez wyłączeniem z produkcji grunt6w nie pozosta
jących pod zarządem Ministra Leśnictwa i Przemysłu 
Drzewnego. ~ . 

3. Fundusz dzieli się na terenowy' I centralny. 
4. Podziału Funduszu .na terenowy i centralny do,. 

konuje Minister Rolnictwa i Gospodarki 2ywnoś.ciowej. 

5 . . SrodkamI Funduszu , :terenowegodysponuje wo
jewoda. Cl środkami Funduszu . centralnego Minister Rol
nictwa i Gospodarki ,Zywnosciowej. 

Art. 35. l. Srooki Funduszu Ochrony Gruntów Rol
:nych przeznacza iię na ochronę, rekultywację I po
prawę jakości gruntów rolnych oraz na wypłat.. od

.' szkooowań przewidzianych ustaw~. -
'2. SrQdki funduszu przyctziela ., sięna wniosek za

inteTesowanycb~/aścictell gTUntó~. uwzględniając efek
tywńość p<lOjektowan~cb przedsięwzięć o;r:az ' wielko~ 

,.obszaru~iytkowanycb gruntów.. , 
3. Przyznanie środków Funduszu następuje po za

sięgnięciu opinii właściwych organizacJi . związkowych 
rolników, sam,orządów .załóg zaint,eres0wanych prżedsię
biorstw państwowych I zarządów spółdzielni. 

Art. 36. 1.- Tworzy się Fundusz Leśny. 
2. Dochodami Funduszu Leśnego są należności f opla. 

ty związane z wyłączeniem z produkcji gruntów pozo
stających pod , 'Zarządem Ministra Leśnictwa i Przemysłu 
przewnego na cele' nierolnicze i nieleśne oraz inne do-
chody'okr,;slone odrębnymi przepisaJli. , 

3. Srodki Funduszu Leśnego przeznacza się na za
gospodarowanie lasów i nieużytków na cele leśne. re
kultywację '. gruntów oraz na intensyfikację produkcji 
leśnej. . 

Art. 31 ... Rada, Ministrów. w drodze rozporządzenia,· 
pkreśla, szczegó/owezasady i tryb: 

l) "gromadzen~a. przyznawania oraz wykorzystywania 
Środków Furiduszu Ochrony Gruntów Rolnych. 

2) gromadzeriia ' wykcrzystywania środków Funduszu 
Leśnego. 

Rozdział '1 

Kontiola wykouywaoł<ii pURpiliÓW ustawy~ 

Art • . 38, .1. Kontroł-ę stosowdnia przepisów ustawy 
~ykODUj, Mini.tLowie, Roł!Uctwa i Gospodarki Zyw. 

nościowej, Leśnictwa! Przemysłu Drzewnego oraz woje
wodowie i naczelnicy gmin. 

2. Osoby wykonujące kontrolę są , uprawnione ' do: 
H wejS.ct. D4I grunt ł teren , ~ak/adu przemysłowego, 
2} wgJądu dodokument6-w oraz 2:.<jdania sp6rządzenhl 

ich. odpisów. 
3) . sprawdzania tożsamości osób w związku z przepro~ . 

,wadzan" kontrolą. 

4) żądania wyj.aśnień i zasięgania informacji. . 6' pobierania pró'bek gleby lub roślin do analizy. 
3. Kontrolę gTuntów . użytkowanych na ce le obron

nośc:;i kraju I bezpieczeństwa wewnętrżnego można prze
prowadzać po uprzednim uzgodnieniu jej zakresu z je
dnostką nadrzędną użytkownika tych gruntów. 

Art. 39. 1. W razie stwierdzenia. że grunty zostały 
przez właściciela wyłączone z produk.cji bez zezwolenia,. 
niezależnie od kar przewidzianych w przepisach o ochro-

· nie i ksztaltowalliu środowiska. naczelnik gminy wy
mierza właścicie.lowi jedno~azowo dzies'ięciok r o tną należ 
ność na rzecz Funduszu Ochrony Gruntów Rol nych lub 

,Punduszu Leśnego oraz wyznacza termm podjęcia na 
,tych gruntac~ produkcji rolniczej lub uprawy leśnej. ' , 

' 2. W razie stwierdzenia, że grunty wyłączone z pro
dukcji przez właściciela, który nabył je w okresie ostat
nich 2 lat w ' celu wyłączenia ich z tej ,produkcji. s~ 
użytkowane niezgodnie z przeznaczeniem, albo że ;rekul
tywacja nie została iakończona w okresie, o którym 
mowa w art. 30 ust. 4. stosuje się' oplatęroczną pod-
wyższoną o 4fXfJ1.. . 

3. Przepis ust. 2 nie dotyczy działek budowlanych 
położonych n41 wyznaczonych terenach indywidualnego 
budownictwa mieszka~iowego. . 

4. Opłaty roczne podwyższone z tytułu n.iezgodnego 
· • przeznaczeniem użytkowaniayruntów nabytych na c(:le 

Jlierolnicze lub nieleśne.o których mowa ' w ust. 2. sta
luj., się przez . okres 2 lat. P.o -t,yw terminie naczelnik 
-,miny nakazuje nteodpłatnie ,zwrócić nieruchomość po
przedn}E!mu właŚcicielowI celem ,dalszego rolniczego jej 
użytkówania 'łub prowadzenia upraw leśnych 3Ibo wy
daje decyzj, o pozbawieniu prawa użytkowania nieru
chomości stanowiących własność Państwa. 

5. Przepis ust. "4 nie dotyczy gruntów położonych 

DCl . obszarach Itref ochronnych. o któryc'h ·mowa ' w prze- . 
pisach o ochronie i kształtowaniu środowiskil. 

. 6. W razie odmowy przejęcia gruntów przez właśCi
ciela.o kt6fym mowa w ·ust. .t. 'grunty te mogą być ' 
przejęte na własność Państwa bez ' odszkodowańia, I w 
stanie . wolnym od obciążeń. z wyjątkiem slużej)noś ci 
gruntowych; których , utrzymanie użnane zostanie 'za nie
zbędne. 

~b 

Art. 4,0. 1. Na,czelnik gminy. w razie ni ewykonania 
· obowiązków określonych wart: 23 ust. 1 pkt I l.ub w 

decyzji ' wydane-j na podstawie art. 30 albo art. , 31. sto
luje przepisy 'o póstępowiiniu egzekucyjnym w admi-
nistracji. ' . , 

2. W razie nlewykonan\aw wyznac:;zonym terminIe 
obowi"ązku ' określonego wart. 39 ust. 1 i 4 opczelnik 
gminy stosuje karę w celu . przymuszenia, w wysokości 

odpowiadającej dziesięciokrotnej '. należności. a w razie 
jej nieskuteCzności zleca wykonanie zastępcze, na sasa-

' dach określonych w przepisach o ppstępowaniu egzeku~ 
cyjnYm ' w administracji. . 

3, W rade n'ie.:vykonanjeobowiązku określonego w 
.rt.20 ust. 1 ł l stosuje. ,i~ grzywnę w celu przy'-

. . -~. 
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b-iennik Ustaw Nr t t' - 723 - ,.-J . Poz. 7' 
muszenia; a ~ razie Jej nieskutecznoścI wyInie~a si~. 
opłaty ' za każdy ł m' nie dostarczonej ziemi. 

Art:. 41. 1. Opłaty, o których mowa wart. 39 i 40, 
· obciążają straty nadzwyczajne jednostek , gospodar~i 
uspołecznionej. 

2. Jeżeli grzywny I kary, o których mowa wart. 40, 
dotyczą jednostek , gospodarki uspołecznionej, nakłada się 
je na kierowników ~ch jednostek. 

Art. 42. 1. Naczelnik gminy przeprowadza 'corocz
nie, w okresie wegetacji roślin, kontrolę rolniczego wy
korzystywania gruntów ' rolnych OJaz wykonywania 01;)0-
wiązk-il przecIwdziałania erozji gleb. zawiadam\ając o jej -
terminie właściwe organizacje związkowe rolników, za
interesowane przedsiębiorstwa państwowe Oiaz zarządy 
spółd?ielni. 

2. W razie stwierdzenia występowania odłogów na 
gruntach roI n ych naczelnik gminy. w drodze decyzji, na
kazuje wlą.ścicielowi gruntów uiszczenie na rzecz Fun
duszu Ochrony Gruntów Rolnych jednorazowo kwoty w 
wysokości 5% opIaty rocznej. 

3. Na wniosek właściciela, który z'obowią:t. alę do 
likwidacji odłogów w terminie 3 "miesięcy, naczelnik 
gminy zawiesza - obowiązek uiszczenia opłaty na okres 
1 roku. 

4. Jeżeli właściciel ' gruntów zlikwidował odłogi w ' 
te~minie 3 ' miesięcy, opłatę, o której 'mowa w ust. 2, 
umarza się. 

5. Jeżeli po upływie roku Od zastósowania 'rodków 
określon yah w ust. 2 stwierdzi się istnienie !)dłogów, 
naczelnik gminy, w drodze decyzji, wymierza właści
cielowi , gruntów podwojoną opłatę za każdy rok ich 
,odłogowania. . . " . 

" 6. Przepisu ust. . 2 nie stosuje się, lateli odłogi na 
.. d lruntach rolnych są l}astępstwem ltlęsk żywiołowych lub 

wypadków losowych; podtopień gruntów wynikajlłcyćh z 
' nieuregulowania stosunków wodnych ' oraZ innych oko-
liczności niezależnych od właściciela. " 

Art. 43., Przepisy art. 42 stosuje li41 odpowiednio 
do gruntów rolnych wchodzących Vi skhld qieruchomoścl 
stanowiących wspólnoty grunto~e lub mienie gminne, 
z, tym że w odniesieniu dO' mienia gminnego pozba
wienie. prawa użytkO'wania następuje w drodze uchwały 
gminnej . rady narodowej, ' podejmO'wanej po upływie 
dwóch lat od stwierdzenia występowania odłogów na 
gruntach rolnych. ' 

Art. 44. 1. Jeżeli występDwanie odłogów na grun
tach rolr:ych dotyczy nieruchO'mości, których włllŚciciele, 
ich dzieci lub rodzice nie mieszkają co najmniej od 2 lat 
'W miejscu pO'łożenia tych nieruchomości, grunty te mogli 
być przejęte na własnO'ść Państwa. Przepis art. 39 ust. 6 
stosuje się odpowiednio. 

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy nieruchomoŚd, kt6rych 
właścicielami .są . osoby małoletnie lub ubezwłasnowol

nione, trwaleniezdolne do ' pracy, albo osoby powołane 
· do służby, wojnówej lub _pozbawione wolności orali gdy 
występowanie odłogów spowodowane · jest ' innymi, l1ie-

· nleżn ymi od właściciela przyczynami. . 

Art. 45. 1. O przejęciu na własność Państwa gruntów. 
o któryoh mowa w ar!. 39 ust. 6 i art. \4 ust .. 1, oraz 
Q utrzymaniu ciążących .na nich służebnoki ' gruntowych 
orzeka naczehiik gminy, po zasięgnięciu opinii ~laściwych 
organizacji zWi.ą7Jk-owYCb ,rolnikÓW. ' , , . ' . '. !. 

2.Na~~elnik gminy; Jest obowią~~y ujawnić' prawo 
własności P4ństwa w księdze ' wieczystej,' na zawdach 
określonych odrębnymi przepisami., 

3. Jednocześnie z ujawnieniem , prawa własnośd 
Państwa ulegają wykreśleniu z księgi wieczystej obcią
żenia. z wyjątkiem utrzymanych w' mocy służebności 
gruntowych. 

4. Zobowiązani; 'podatkowe oraz inne zobowlllzania' 
wobec Państwa właścicieli ,przejętyc;:h przez Państw~ . 
gruntów rolnych, mające związek i tYmi gruntauć. poci ; 
legają umorzeniu. 

Art. 46. DO' postępowania w sprawach świadczeJl 
pieniężnych wynikających z niniejszej ustawy 'StO'SUj. 
lię przepisy o zobowiązaniach podatkowych, / z wyjąt

kiem przepisów dO'tyCZących umarzania i zaniechania 
ustalenia zobowiązań oraz ich pobierania. 

Art. 47. Rada -Ministrów, w drodze rożporządzeni~ 

określa, szczegółowe zasady l tryb przeprowadzania 
kontrO'li obowiązkó'w wynikających z ustawy, wymie,,; 
rzania . opłat rocźnych podwyższonych, opłat za . niedo-' 
Itarszenie na wskazane miejsce próchniczej warstwygle
by zdejmowanej z gruntów wyłączonych. z produkcji, 
zwrotu i przejmowania gruntów wykO'rzystywanych nie
zgodnie z przeznacze.niem O'raz opłat związanych z wy .. 
atępowaniem odłogÓw na gruntach rolnych. 

Zmiany w 

Rozdział 8 

przepisach obowiązujących 

pn.eJścłowe I · końco;we. 
oraz przepisy 

:Art. :.&8. t. W ustawie z dnia 22 listopada 1973 r. 
o /ugospodarowaniu lasów nie stanowiących ' własności 

Państwa (Dz. U. Nr 48, poz. 283) wprowadza się nastę

pujące zmiany: 
l) wart. ., ust. 3 skreśla się, 
2) wart. 16 końcowe wyrazy: "za odszkodowaniem 

zmniejszonym opołowę'~ ' Ilk:reśla się, 

2. W ustawie z dnia -.12 marca 1958 r. o ' zasadach 
I trybie wywłaszczania nieruchomości (Dz. U. z 1974 r. 
Nr . 10, pO'Z. 64) wprowadza się następujące zmiany: 

I 

l) w. art. 2 dodaje Ilę ust. 3 w /brzmieniu: 
,,3. - Wywłaszczenie nie może nastąpić na c~le pro

dukcji rolniczej:', 
2) ' VI art. 3 dodaje się ust. ;" w brzmier.iu: 

,,4. Przepisu ust. 3 nie stoIuje się do nieruchomości 
rolnych.", . 

3) wart. 5 dodaje się ust. .. w brzmieniu: 
,,4. Jeżeli wywłaszczenl.a podlegają grunty rO'lne 

wchodzące Vi skład nieruchomości rolnej, a -jej 
właścicielowi pO'zostaje 5 lub mniej lat do osiąg
nięcia wieku emerytalnego, właściciel może 
zgłosić wniosek o przekazanie pozostałej CZęSCl 

nieruchO'mąści na rzecz następcy łub Państwa ' 
w trybie i na zasadach określonych przepisami 
0 - zaopatrzeniu emerytalnyniorazinnych świad .. 
czeniach dla - rolników i ich rodzin. W takim 
wypadku świadczenia . .emerytalne, do czasu 
oslągnięcy. przez właściciela wieku 'emerytalnego, 
obciążają osobę, która przeję,la wywłaszczon" 
nieruchomość.", . 

4) . wart. 10 w ust. 1: 
/ 

a) Wyrazy: "w miarę możności" · skr..eśla się, 

b) P? wyrazie .:ł>Udyn. ków~~.':·~raz.~ , '~. ", pi~c~o~I}ie -, :- .' 
__ uzytym -w:yrazlei.zabudo~~>iI6d.~';$Ię- 'WottazYf"" .{," '~' 

"oraz urządzeń produkcyjnych", . a , po ,wyrazie 
"zabudowania" dodaje ' się Wyraą:")';IOrh>~' ; .' 
nia produkcyjne". 

, , 

i 
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pzlennik Ustaw , Nr t t , 

3. W ustaw1e z dnia 29 maja 1974 r.o przekazy
waniu gospodarstw rolnych na własność Państwa za 

- rentę l spłaty pienięine (Dz. U. Nr f 21, poz. 118 i z 1917r. 
Nr 32, poz. 140) wart. 9 ust; 2 skreśla się. 

, Art 49. L Do gruntów wyłączonych ,z produkcji 
przed ,dniem wejścia w życie ustawy, jeżeli <;lo . tego ,dnia 
nie rozpoczęto- na , tYch , grunt~ch , budowy zamierzonych 
inwestycji lub innej , działalnoścj związanej z pr~ezna

czeniem tych 'gruntów , ąa cele nierolnicze lub nie'leśne, 
5~osuje się przepisy art. 39. " 

, . ' '2. Pr~epis ' ust. ' 1 st~suj~ się ' równieŻ do osób. zw.ol-
',ni onych z- opłat , rocznych. ' 

" , . Art. '50. , Naczefnit'y gmin ópracują i prżedstawiądo 
zatwierdzenia gminnymrad6m ' narodowym, Vi terminie 
}ednego 'roku ,od dnia wejści;i;l w ", życie ust!lwy. projekty 

' programów rolniczego lub lęśnego , wykorzystanIa grun
. tów przeznaczonych w istrtiejącychplanach zagospoda
'lowania przestrzennego' na ,cele nierolnicze lub nieleśne, 
które ' przewiduje ' się- wyłączyć z produkcji. do dnia 
31 .grudnia 1985r. ' 

, ' ~t. 51. Tracą moc: 
~ 1) art. 2 ustawy z dnia 13 lipca 1957 r. o zmianie' de

kretu z dnia: 18 kwietnia 1955 r. o uwłaszczeniu i u--, 
80 

Poz. 79 i 80 

regulowaniu innych spraw związanych z reformą r,ol
ną i osadnictwem, rolnym (Dz. U. Nr 39, poz. 174 i ~ 
1961 r. Nr 32, p.oz. 160, 

2) ustawa z dnia ,22 maja 1958 r. o gospodarowaniu 
terenami torfowymi (Dz. U. Nr 31, poz. 137), 

3) ustawa z dn:'ia " 28 czerwca 1962 r. o przejmowaniu 
nieruchomości rolnych na' \'ił'asność ' Panstwa ża za
ległe należności (Dz. U. z 1969 t r. Nr ' 17, po'z., ,1'30), 

4) ustawa z dnia 13 czerwca 1967 r. ooboWulzku ~io
sowania ~awozów ' mineralnych w ' gospódarstwa~h ' 

, rolnych (Dz. U. Nr 2~, poz. 109), / 
5tustćlWf' ,,1:, dnia 24 sty~znia 19,68 r. " ~ przymus?wy~ 

wykllpienieruchomości~chodz<lcy'Sn w, skła~gospo
darstw , rolny.;cl1 ~ (Dz. U. :Nr ,3, ' poz. 14 ,i z 1971 r. 
Nr27; 'poż, 2Si): , ' " , ' 

6) ustawa z dnia 26 pa:idziernik~ 19,71 r. o ochronie 
gruntów rolnych i leśnych ' oraz rekulWwacji , grun

'. tÓ'ł{ (Dz. U. Nr 27, poz;249 i ż 19~4 r. Nr , 38 p'oi.230). 

Art. 52. Ustawa wchodź! wżycie z ' dniem 1 'lipca 
1982 r. 

{ -.' 

Przewoaniczący ' Ra!iy ' Pańśtwa: H. Jab/r)ńskl, 

Sekretarz Rady Państwa: E. Duda 

USTAWA 

z dnia 26 marca 1982 r. ' 
. \~ 

o Ic.lanlu gruntów. 

Art. 1. " Scalanie gruntów ma na celu poprawę struk
tury obszarowej gospodarstw rolnych, racjonalne uksztal

, towanie 'rozłogów gruntów, 'dostóso.waniegranic nieru
chomości do sys~emu 'urządzeń melioracji wodnych, dróg 
oraz rzeźby terenu. .. 

, " Art. 2; 1. ' Scaleniem obejrilUje się grunty' poło:!onę 
,Yf jednej lub kilku wsiac,h bądź w' ichczęściac~.' · , 

, 2. ,Scaleniu nie ~odlegają grunty: 
1) u' którychżnajduJą się zakłady górnicze i prze

mysłowe oraz prowadzona jest eksploatacja kopalin, 
2) na których z~ajdują się zabytki historyczne;arclil

tektoniczne i rezerwaty przyrody, 
3) ' użytkowane na cele: g6spodarki rybackie'j, 
4) prz~znaczo.ne~a ~&le spe~jdlne. 

3. 'Grunty zabudowane ' mogą być scalane tylko na 
wnio~ek właściciela i ' pod ,warunkiem rozbiórki lub , prze
nie~ienia przez niego zabudowań w oznac~o.nym , ter- , 
minie; 

4. Za grunty stanowiące współwłasność możn~, za 
zgodą współwłaścicieli, wydzieIić odrębne dla , każdego 
z nich ' grunty odpowiadając.:! wartości udziałów wę 
współwłasności. , ' 

Art. ' 3. 1. PostępDwanie scaleniowe wszczyna się 
na wniosek większości właścicieligospqdarstw rolnych 
,lub właścicieli gruntów, których !lbszar przekracza ~ 
łowę- gruntów całej ws~. . 

2. Postępowanie scaleniowe może być; po uprzedniej 
pozytywnej opinii właściwej komisji gminnej rady , na
rodowej" wszczęŁe z urzędu!, jeżeli: 
l) grunty Państwoweg~ ' FunduszJ1 Ziemi, których po- . 

wi~rzchnia przekracza 10%. obszaru wsi, niemogłl 
być racjonalnie zagospodarowane bez scalenia albo. 

;2) 9 scalenie wystąpi zwni,o.skiem osoba, której grunty. 

c '-, . 

wymagają 'poprawienia rozłogu. a jedn~ześnie nie 
nastąpi pogorszenie warunków ', gospodarowania 
innych rolników: ;' : 

\ Art. 4 • . Jeż~li po.stępo.wanięm scaJeniowymmają , być 
objęte grunty położOlle na tęrenie . dwóch IUQ , w:i~ceJ 
gmin, właściwy do wszczęcia postępowania jest na
czelnik gminy, na terenie któiej żnajduje się ' większy; 
obszar gruńtów objętych scaleniem .. ; ~ " 

Art. S.Scalenie gruntów przeprowadZa , naczelniK 
, gminy na kosżt Skarbu - Państwa. 

Art. 6. 1. Uczestnicy ' sca:lenia ' otrżyuiują grunty 
o równej · wattości ' szacunkowej , w ' zamian za dotych

' czaS. posiadanej za równą wartość szacunkową uważa 

się równieź wartość , o ' różnicy nie przekraczającej , ~/ •. 
2. ' W ' wypadkach gdy , ze , ' względów technicznych 

nie jest możliwe wydzieleni~ grllntów o równej wartości " 
,szacunkowej, stosuje się dop1aty pieniężne" Dopłaty te 
przysługują za, różnicę wartości szacunko.wejprzekra-
czającą 3°/,. ' -

. 3. Na wniosek uczestnika scalenia przepis ust. l 
stosuje się odpowiednio w razie wYd.zielenIa gruntów: 
o innej wartości szacunkowej. 

4. Wysokość dopłat ustala się według cen określe>" 
nych. w drodze uchwały, przez uczestników scalenia. 
.- 5. Dopłaty są ' wypłacane przez Bank Gospodarki 
Zywnościowej jednorazowo, w tetminie dwóch miesięcy, 

, po za~ończenju -scalenia. 
6. Uczestnik scalenia zobowiązany do dopłaty: 

uiszcza ją w tetminie dwóch miesięcy. po zakończeniu 
scalenia Bankowi Gospodarki Zywnościowej,' ż tym że 
bank jest obowiązany, na wnios,ek zainteresowanego" do 
udzielenia mu kredytu na ten cel w wysokości 90°/, 
dopłaty; kredyt ten ' jest spłacany w równych ratach 
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