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OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRA WIEDLlWOSCI 

z dnia 24 marca 1983 r. 

'" Iprawle ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 llstopada 1964 r. "' - sprawIe 
• przenoszenia własności oiei'uchomości iołnych. znoszenia współwłasności takicbnJerucł1omośd oraz dziedziczenl!ł 

. gospodarstw rolnych . 

. , 1. Na ' pods-ta wie § . 2 rozporządzenia 'Rady Ministrów 
z dnia 16 listopada 1982 r.zmieniającego rozporządzenie 
wspra wie przenoslemd wlasnuści nieruchomości rolnych, 
znoszenia wspólwJasnóści takich 'nieruchomości oraz 
dziedziczenia gospodarstw r61nych (Dz. U. Nr 3/, poz. 245) 
oglaszasię wzalączniku do niniejszego obwieszcz·enia 

/ jednolity tekst rozp,btządzenia Rady Ministrów' z dnia 
' 28 listopada 1964 r. w sprawie przenoszenia własności nie
ruchomości rolnych, 'znoszenla współwłasności takich nie
ruchomości ' oraz dZiedziczenia gospodarstw rolnych (Dz. U. 
z ['972 r. Nr 31, poz. 215 i Nr 49, poz. 317, z 198[ r. Nr 9, 
poz, 36 oraz z 1982 r. Nr 37, poz. 245), '!- uwzględnieniem 

zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dnie~ 
wydania jednolitego tekstu i z zastosowanfem ciągłej nu" 
meracji paragrafów, ustępów i punktów. 

2. . Podany w załączniku do niniejszego obwieszcze
nia jednolity tekst rozporządzenia nie obejmuje następu
jących przepisów: 
l) ł 21 rozporządzenia Rady Ministrów .:r; , dnia 28 listo

pa9a . 1964 .L W sprawie przenoszenia własnośCi nie~ 
ruchomości rolnych. znoszenia wspÓłwłasności takich 
nieruchomości oraz ' dziedziczenia gospodarstw rolnych 
(Dz. U. Nr 45, poz. 304) w brzlhieniu: ' 
.. § 21. Rozpoąądzenie' wchodzi w życie z dniem 

ogłoszenia.", 

2) § 3 rozporząd:zeiJ.ia Rady Ministrów :r; dnia 10 lipca 
;970 r.zmieniającego rozvorządzenie w sprawie prze-

' noszenia własności nieruchomości rolnych, znoszenia 
współwła&nosci takich nieruchomoŚci oraz dziedzicze
nia gospodarstw rolnych (Dz. U. Nr 18, poz. 150) w 
brzmieniu: 
,,§ 3. Rozporządzenie .wchodzi JW tycie po upływie 

jednego miesiąca od dnia ogłoszenia.". 

3J § 3rozporządienia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 
1971 r. mieniającego rozporządzenie w sprawie prze
noszenia własności nieruchomości rolnych, znoszenia 
współwłasności takich nieruchomości o~azdziedzi

czenia gospodarstw rolnych (Dz. U. Nr 37, poz. 332) 
w brzmieniu: 

, ,,§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem oglo
szepia.", 

4) §17 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 ltsto
pada 1972 r. w sprawie przekazania niektórych spraw 
do właściwości naczelników _gmin oraz prezydiów rad 
narodowych miast nie stanowiących powiatów i ich 
organów (Dz. U. Nr 49, poz. 317) w brzmieniu: 
"f 17. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 

1 stycznia 1973 r.". 

ł) f 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 lutego 
1981 r.zmieniającego ro:z.porządzertie IN sprawie prze
noszenia-· własności nieruchomości rolnych,znoszenia 
współwłasności takich nieruchomoŚci oraz dziedzicze
nia gospodarstw rolnych (Dz. U. Nr 9, poz. 36) w 
brzmieniu': 
"f 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło

szenia." • 
ł) f 3 rozporządzenia Rady Ministrów z . dnia 16 listo

pada 1982 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie 
przenoezenia własności nieruchomości rolnych, zno
szenia współwłasności takich nieruchómości oraz 
dziedziczenia gQSipodarstw rolnych (Oz, U.Nr ' 37. 
poz. 245) ·w brzmieniu: I 

"f 3. ROZpOTządz..ęnie wchodzi w życie z dniem ogło
IZenia:' , 

Minister Sprawiedliwości: S. , Zawadzki 

Załącznik do obwieszczenia Ministra 
Sprawiedliwości 'z drt~a 24 marca 
198.3 r. (poź. 86) 

,ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 28 listopada f964 r. 

w Bprawie przenoszenia . własnoścl nieruchomości rolnych, moszenła współwłasności takich nleruchomośct oraz.. 
dziedziczenia gospodarstw rolnych. 

I ' , ~ 

Na podstawie art. 160 § 3, art. 165, 1064 i 1076 Ko- i osiedli, jeżeli nieruchomość znajduje się na tych 
" deksu cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z 1971 r. terenach, lub 

Nr 27, poz. ,252, -z 1976 r.Nr 19, poz. 122 i z 1982 r. Nr 11, 2) jeżeli decyzją' terenowego organ~ administracji pań-
poz. 81) zarządza się, co następuje: stwoweJ stopnia podstawowego, wydaną w · trybie 

§ l. 1. Nieruchomość uważa się za rolną, jeżeli jest przepisów o planach realizacyjnych, zostalaprzezna-
)ub może być użytkowana na cele produkcji rolnej, nie ~zona na cele nie związane bezpośrednio z produkcją 
wyłączając produkcji ogrodniczej. sadowniczej i rybnej. rolną· 

2. Nieruchomość rolna traci dotychczasowy charakter: 3. Nie uważa się za ,nieruchomość rolną nierucha-
l) z dniem ogłoszenia w dzienniku urzędowyI.D woje- mości należących do tej samej ośoby lub osób, jeżeli ich 

wódzkiej rady narodowej zarządzenia właściwego te- łączny obsza.r nie prze'kracza 0,5 ha. 
reńowego organlJ. administracjipatlstwowej, w któ- 4. Nie uważa się również za nieruchomość rolną nie-
rego wyniku nastąpi ustalenie granic terenów budow- ruchomości lub jej części wpisanej do , rejestru zapytków. 
nlctwa mieszkaniowego i zagródowego, przejmowa.. § 2. 1. Za gospodarstwo rolne uważa się wszystkie 
nych na' własnqść Państwa na podstawie przepisów należące do tej samej osoby (OSÓb) nieruchomości rolne, 

. o terenach budowlanych na obszarach wsi oraz ' prze- jeżeli stanowią lub mogą stanowić zorganizowaną całość 
pisów o terenach. budowlanych na obszarze miast gospodarc~ą wraz .. z budynkami, urządzeniami, inwenta" 
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nem żywym i martwym, zapasami oraz p rawdmi i obo
wiązkami związdnymi I z prowadzeniem gospodalstw a roi
.flgO. 

2. Do gospodarstwa ~olnego zalicza się również lasy 
ł grunty leśne oraz nieużytki należące do właściciela 
ltieruchomaśd określonych w ust. l, jeżeli stanowią lub 
Dlógą stanowić ~ tymi nieruchómościami zorgan-izowaną 
całość \ gospodarczą. 

3. Za gospodarstwo rolne uważa się również zespół 

gruntów pochodzących z dwóch lub więcej nieruchomości __ 
rolnych, które stanowią współwłasność kilku osób, jeżel.i 

przed dniem 5 lipca 1963 r·. zespól tych gruntów stanowił 
Odrębną całość gospodarczą zorganizowaną przez. współ
wlaśc;-icieła w ramach 'jego ' udziału we współwłasności 

poszczególnych nieruchomości ,rolnych wraz ze znajdu
Jącymi się na tych gruntach budynkami I , urządzeniami 

oraz należącym do nIego inwentarzem żywym I martwym, 
zapasami oraz prawami i obowiązkami związanymi z pro
wadzeniem gospodarstwa. 

ł 3. L , Za kwalifikacje do prowadzenia gospodar
stwa rolnego uważa się ukończenie szkoły roliiiczej, przy
Iposobienia rolniczego, lub uzyskani.e tytułu kwalifika
ey jnego w zawodach rolniczych. 

2. Zaświadczenie stwi~rdzające warunki wymagane 
do na bycia wlasności nieruchomości rolnej przez osobą 
fizyczną, określon e wart. 160 § 1 pkt 1 Kodeksu cywil
nego, wydaje terenowy organ administracji państwowej 

Itopnia podstawowego, właściwy ze względu na miejsce 
zamieszkania tej osoby. . 

3. Przerwa w pracy w gospodarstwie rolnym nie 
Itanowi przeszkody do uznania, że osoba zainteresowana 
odpowiada warunkom określonym w art 160 § 1 pkt 1 
Kodeksu cywilnego. 
, § 4. Zezwolenie na nabycie wła~;noścl nieruchomości 

rolnej przez osobę prawrią wydaje terenowy organ admi
nistracji pallstwowej stopnia podstawowego, chyba że 

przepisy szczególne stanowią inaczej. 
§ 5. 1. Nieruchomoś ć rolna obciążona należnością 

Pailstwowego Funduszu Ziemi lub Banku Gospodarki Zyw
n ościow ejz tytułu nabycia w drodze nadania lub sprze
daży albo należno,s cią b. Funduszu Obrotowego Refolmy 
Rolnej, bez wzgl(;du na to, czy należność jest uj awni ona 
w księdze ' wieczyste j lub zbiorze dokumentów, może ' być 
zbyta ty lko ' pod warunkiem przejęcia tej . należności przez 
na b ywcę do zapłaty na ' dotychczasowych ' zasadach. ' 

2. Zbycie części n ieruchomości , o ktqrej inowa w 
ust. L może nastąpić tylko pod warunkiem przejęcia przez 
nabywcę do zapłaty odpowiedniej części należności. którą 
określi terenowy or gan administracji państwowej " stopnia 
podsta wowego. 

§6.1. Oceny zdolności- gospodarstwa rolnego do to~ 
warowej produkcji rolniczej dokonuje terenowy organ 
administracji panstwowej' stopnia podstawowego w formie' 
zaś wiadczenia. 

3. Podstawą do oceny, O kt,órej mowa . w , ust. l, PQ?! , .. 
winny stanowić przedstaWione przez nabywCIl zamiarze;. ' 
nia co do kierunków, i sposobu gospoda ro wania, zaópimQ!. ' 
wane przez specjallst:ó w rolnictwa, z uwzględnieniem ~ 
izczególności: ... 

1) obszaru i połeżenia ńieJUchomości orazklasyfikacJł~v 
gleboznawczej gr uutów i ich plzydatności do Pl'Q- . 
dukcji rolniczej, 

2) przewidywaneg o rodzaju p rodukcji. 
3) kwalifikacji nabywcy do p'ruwadzenia gospodarstwa 

rolnego w dostosowaniu do wyb lanej specjali~aGjl 
produkcji, '. ,,' 

4) zasobów środków trwałych i siły roboczej. 
, § 1. ' 1. Współwłaścicieli nierucllOmuści rolnej uwa~" '": ' 

się za trwale niezdoJnych do pracy, jezeli: 
1) osiągnęli wiek - kobiety 60 lat, a mężczyżni 65 lat.. 

i nie wykonują stałej pracy, która stanowiłaby 'dla". 
nich główne źródło utrzymania, lu'b " ' . ' 

2) zostali zaliczeni do l lub II grupy inwalidów , w. trj;~' 
bie i na zasadach określonych w przepisach o pp.,,; 
wszechnym zaopaLrzeniu emerytalnym pracownik.ów 
i ich rodzin. - , 
2. Jeże li współwłaściciel nieruchomości rolńej nie 

może być poddany badaniom przez komisję leka rską do " 
sp raw inwalidztwa i zatrud'nienia albo komisja tania 
może ustalić daty powstania inwalidztwa ze wzglęc,iu' nil 
długi upływ c;zasu między zniesien iem współwlasll'Ości 
a badaniem lekarskim -'- fakt trwał ej niezdolności ' do 
pracy może również ustalić sąd na podstawie całokszta'łtu 
okolicznośc i sprawy. ' 

3. Przepisy ust. i i 2 stosuje s ię odpowiednio przY 
ustalaniu niezdolności do pracy spadkobierców w wypad
ku" gdy spadek obejmuje gospodars two Tolne. 

§ 8. Pobieranie nauki , zawodu -'lub uczęszczanfe ' d'o
szkó ł uprawnia współwlaścicieli gośpodarstwa rolnego do 
otrzYlIłania spłaty z tytułu zniesienia ' wspólw)asn~ŚC~i 
z wyjątkiem wypadku, gdy współwłaś€iciele osiągnęli 
pełnoletność i pobierają naukę - w szkołach dla p racują

cych lub odbywają studia dla pracując ych. 
§ 9. Pobieranie nauki zawodu lub. uczęszczanie . d~ 

szkół up rawnia spadkobierców do dZiedziq:enia gospodar
stwa rolnego, z wyjątkiem wypadku, gdy spadkobierc;y 
osiągnęli pełnoletnośc t pobierdją naukę w szk-o.iach dla 
p i acujących lub odbywają stl.ldia dla p racujących . . / 

§ ' lO. L Spłaty spadkowe na rzecz spadkobierców, 
któ rzy w chwili dzia łu : spadku byli t rwale niezdolni d;O 

' pracy al bo małoletni lub pobi erali naukę zawodu albo " 
uczęszczali db szkoły, podlegają uiszczeniu w ratach mie~ 
sięcżnych nie przekraczających : ,_ 

1) 4000 zl. gdy chodzi o trwa le nieidolnych do pracy, 
2) 2000 zł. gdy chodzi o ma loletnich bądź też o pobie:' 

rających naukę zawodu lub uczęszc zających do sik6ł. .', 
2. ~płaty określone w ust. 1 przysługująmałoletn}m 

do czasu osiągnięcia pełnoletności. a pobierającym nankę 
zawodu lub uczęszczającym do szkół do czasu uk orlczenia 
nauki lub zaprzesta,nia jej pobie rania . 2. Warunkiem uznania gospodarstwa rolnego za 

zdolne do towarowej produkcji rolniczej jest ocena możli
wości uzyskiwania . w nim wartości produkcj i czystej, 
liczonej _według celi obowiązujących w roku dokonywania 
oceny, co najmniej na poziomie rocznej wartośc i placy 
minimalnej w gospodarce uspołecznionej, pomnożonej 
przez liczbę osób .pracujących wyłącznie w tym gospo
'arstwie. 

3. Przepisy ustępów poprzedzających mają zas toso
wanie do sp ł at na rzecz współwłaścicieli niezdolnychdo 
pracy oraz , ws półWłaścici eli małoletnich bądź , też pobia

, rających naukę zawodu lub uczęszczających do szkóŁ: 

§ 11. Traci moc rozporządzenie Rad y ,Ministrów z .d',iie \ 
19 lipca 1963 .r. W, sprawie ograniczenia podziału gospo-" ' 

_ d<;t fstw rolnych (Dz. U. Nr 36, poz. 208). ' 

Tłoczono z polecenia prezesa Rady Ministrow . .". 
W Zakła dach Graficznych "lamka", Zakład nr 1. Warszawa, ul. 1amka 3, 

Zam. 0365·1300-83. Cena 24,00 zł 




