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USTAWA 

z dnia 24 lutego 1989 r . 

. o zmianie uStawy o ubeżpieczeniu społecznym rolników indyWidualnych członków ich rodzin ' 
oraz o zmianie ustawy . o podatku rolnym. 

Art. ' 1. W 'ustawie z dnia 14 grudnia 1982 r. o ubez
pieczenfu społecznym rolników indywidualrtych i człon 
ków ich rodzin (Dz. U. Nr 40, poz. 268. z 1984 r. Nr 52, 
poz. 269, z 1986 r. Nr '42, poz., 202 i z 11988 r. Nr 19, 
poz. 132) wprowadza się następujące zmiany: 

1) wart. 2 pkt 4-8 otr~ymują brzmienie: 

,,4) gospodarstwo rolne - rozumie się będące włas
nością lub znajdujące się w posiadaniu tej samej 
osoby nieruchomości rolne, jeżeli stanowią lub 
mogą stanowić zorganizowaną całość gospodarczą, 

obejmującą grunty rolne i leśne wraz z budyn
kami, . urządzeniami i inwentarzem oraz prawami 
i obowiązkami związanymi z prowadzeniem gos
podarstwa, gdy powierzchnia użytków rolnych 
tego gospodarstwa przekracza 1 ha; 

5) dział specjalny - rozumie się ]Ilprawy i hodowle 
podlegające opodatkowaniu podatkiem rolnym 
od dochodów z działów specjalnych produkcji 
rolnej; do działu specjalnego stosuje się odpo
wiednio przepisy ustawy dotyczące gospodarstwa 
rolnego; 

6) przekazanie gospodarstwa .rolnego - rozumie się 
przeniesienie posiadania. a jeżeli rolnik jest właś
cicielem, także własności g6spodarstwa: -:. 
a) nieodpłatnie następcy, 

b) nieodpłatilie lub w drodze sprzedaży innej 
osobie fizycznej albo prawnej, jeżeli rolnik ' 
nie ma następcy lub gdy następca nie spełnia 
warunków · do przejęcia gospodarstwa albo 
odmawia jego przejęcia, a także gdy następca 
został uznany przez sąd za niegodnego prze
jęcia gospodarstwa; 

7) przekazanie gospodarstwa rolnego Państwu

rozumie się nieodpłatne przekazanie na rzecz 
Państwa na wniosek rolniki). własności i posiada
nia tego gospoda.rstwa ; 

. 8) renta - rozumie się rentę inwalidzką i rentę 
rodzinną · "; 

2) wart \ 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
,,2. Ubezpieczeniu nie podlegają osoby: 

1) będące pracownikami zatrudnionymi w wy
miarze czasu . pracy nie niższym niż połowa 
wymiaru obowiązującego w danym zawodzie 
albo objęte innymi przepisami o ubezpiecze
niu społecznym lub o zabpatrzeniu emerytal
nym, 

2) mające ustalone prawo do emerytury lub 
renty, 

3) użytkujące wyłącznie grunty stanowiące włas
ność związków wyznaniowych."; 
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3) wart. 9 po wyrazach "przyczyn wypadków przy 
pracy w gospodarstwie roinym" dodaje się wyrazy 
"oraz stosowania środków zapobiegających tym wy
padkom"; 

' . '4} w art:, 15: 
.al w ,. ust. 1: 

- pkt 3 skreśla się, 

- dotychczasowy pkt 4 otrzymuje oznaczenie pkt 3 
i brzmienie: 

' ,,3) przekazał gospooarstwo rolne, a w riłzie 

. przekazania gospodarstwa rolnego następ

cy, jeżeli wartość . przekazywanego gospo
darstwa nie uległa obni,Żeniu w okresie 
ostatnich 5 iat przed .przekazaniem, chyba 
że obniżellie wartości gospodarstwa nastą~ 
piło z przyczyn niezależnych od Foh'lilca 
albo obniźenie wartości nastąpiło wskutek 
wydzielenia z niego dziaiek bUdowtanyćh 
dla dzieci lub wnukow ' rolnika w i:amach 
odrębnych przepisów.", . 

b) ust. 3 otI"ZY\ffiuje brzmienie : 
,,3. Emerytura ' przysługuje ubezpieczonemu rów

nież w wypadku ' spr'zedaży gospodarstwa pań- -
stwu w drodze umowy lub wywłaszczenia, 

o ile spełnia on warunek określony w ust. 1 
pkt 2, a do osiągnięcia - wieku emerytalnego 
pozostało mu nie więcej niż 5 lat.", . 

c) w ust. 5 powołanie "w ust. 1 pkt 3 i 4" zastępuje 
się powołaniem "w ust. 1 pkt 3", 

d) ust. 6 i 7 s'kreśla Się; 

.. 5) wart. 16: 
a) w ust. 1: 

.:.... pkt 3 skreśla się, 

.:.-. dotyc;h<;:zasowy pkt 4 otrzymuje oznaczenie 
pkt 3 i brzmienie: 
,,3) przekazał gospodarstwo rolne, a w razie 

przekazania gospodarstwa rolnego następ-
. cy, jeżeli wartość przekazywanego gospo
darstwa nie uległa obniżeniu w okresie 
ostatnich 5 lat przed przekazaniem, chyba 
że obniżenie wartości gospodarstwa nastą

piło z pr-zyczyn' niezależnych ódrolnika 
albo obniżenie wartości nastąpiło wskutek 
wydzielenia z niego ' działek budowlanych ' 
dla dzieci lub wnuków roloika w ramach 
odrębnych przepisów.", 

, h) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
,,3, Renta inwalidzka przysługuje ubezpieczonemu 

również w wypadku sprzedaży gospodarstwa 
Państwu w drodze umowy lub wywłaszczenia, 
o -ile spełnia on warunek określony w ust. 1 
pkt 1 i prowadził gospoda'rstwo rolne lub 
pracował w nim, co najmniej rok.", 

~) w ust. 8 powołanie "W ust. 1 pkt 3 i 4" zastępuje 
się powołaniem "w ust. 1 pkt 3", 

6) art. 17 otrzymuje brzmienie: 
"Art. 17. 1. Do okresu prowadzenia gospodarstwa 

rolnego lub pracy w nim, wymaganych 
do uzyskania prawa do emerytury lub 
!enty inwalidzkiej, ' zali~za się okresy: 
1) prowadzenia gospodarstwa rolnego 

lub pracy w nim przed dniem 1 lipca 
1977, r.; lecz po ukończeniu 16 lat, 

/ 

7) wart. 19: 
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2) zatrudnienia, równorzędne z okresa
mi zatrudnienia i zaliczalne do okre
sÓw zatrudnienia w myśl ' przepisów 
o zaopatrzeniu emerytalnym praCow- ,. 
ników i ich rodzin. 

2 . . Okresy, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 
zalicza się do okresu zatrudnienia -Wy
maganego do emerytury lub renty w 
myśl przepisów o zaopatrzeniu emery
talnym pracowników i ich rodzin."; 

a) ust. 1 otr-zymuje brzmienie: . 
"J... ;emeryturę lub rentę inwalidzką przysługującą , 
. '. rolnikowi i ' jego . małżonkowi zwiększa się, ' z 

tytułu , średnie j' rocznej wartości ,' prod ukt9w 
, r'olnych sprzedanych podmiotom gOspodarc~ym 
prowadzącym Sk>llp tych ' produktów, ej 0,5łJ/o 

~ ..... :.( .~ .. ~ ·. ~a"i"lbś«:i sprzeda~y.", 

b) ust. ' 2' skreśla się, - ' 
. "c) . w ust .t? wyrazy "jednostkom gospQdarki uspołecz

nioner ' zastępuje . sięwyrazami .' "podmiotom gos
podarczym prowadzącym skup tych produktów"; 

8) ' w art. 20 skreśla się wytazy ' "następcy" lub , Państwu": 

9) po art. 20 dodaje się art. 20a w brzmieni~ : 

"Art. 20a. 1: Jeżeli rolnik przekazał następcy gos
podarstwo rolne, . które prowadził lub 
pracował w nim przez okres co naj
mniej 30 lat, a w przypadku gdy rol
nikiem jest kobieta ---' 25 lat, i .opłacał 
składki za cały okres podlegania ubez
pieczeniu społecznemu z tytułu prowa
dzenia tego gospodarstwa i pracy w 
nim" przysługuje mu ' emerytura w wy
sokości 150/0 kwoty emerytury ~stalo
nej w myśl art. 18-20 po osiągnięciu 
wieku 60 lat przez mężczyznę lub 
55 lat przez kobietę. 

2. Emeryturę określoną w ust. 1 zwiększa 
się o 50f0 jej zwaloryzowane@ wymia
ru w każdym roku w przedziale wieku ' 
61'-65 Jat dla mężczyzn i 56-60 lat 
dla kobiet."; 

10) w art. 22 ust. 1 i 3 otrzymują brzmienie : 
,,1. Rolnikowi, który nie odpłatnie przekazał gospo

darstwo rolne Państwu, zwiększa się ~erytUrę 

lub rentę InwalidZką z tytułu wartóści przekaza
nych gruntÓw, sadów, krzewów owocowych i 
innych plantacji, lasów oraz budynków o 0,3% 
łącznej wartości ,tych składników;" 

,,3. Zwiększenie określone w ust. 1 nie może prze
kraczać miesięcznie przeciętnego miesięcznego 

wynagrodzenia w gospodarce uspołecznionej z 
!oku ubiegłego."; 

11) wart. 23 po wyrazach "wypadku przy pracy w gos
podarstWIe rolnym" dodaje .się wyrazy "lub choroby 
zawodowej"; 

12) wart. 24 w ust. 2 powołanie "wart. 25-27" zastę
puje się powołaniem ,~w aTt. 25 i 26"; 

13) art. 25 otrzymuje brzmienie: 
"Art. 25, Dzieci własne, dzieci drugiego ,małżonka, 

dzieci przysposobione, wnuki, rodzeństwo i 
dzieci przyjęte na wychowanie i utrzymanie 
przed osiągnięciem pełnoletności mają pra-
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wo do renty rodzinnej, jeieli spełniają 
warunki wymagane do uzyskania renty ro
d,zinnej w myśl przepisów o zaopatrzeniu 
emerytalnym pracowników i ich rodzin."j 

14) w art. 26 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
"l. Renta rodzinna pr!ysługuje wdowie / po emerycie 

lub renciście albo po ube~pieczonym, jeżeli: 

1) w chwili śmierci męża osiągnęła wiek 50 hit 
lub była inwalidką I lub II grupy albo III gru
py, o ile była całkowicie nie~olna do pracy 
w gospodarstwie rolnym, albo 

2) wychowuje co najmniej jedno i dzieci, wnu
ków lub rodzeństwa uprawnfone dó renty ro
dzinnej' po zmarłym, które nie os.iągnęło 

16 liit, a jeżeli kształci się w szkole - 18 lat 
życia, lub jeżeli sprawuje opiekę nad dziec
kiem zaliczonym do I lub II grupy inwaHdów, 
uprawnionym do renty rodzinnej."; 

15) art. 21 skreśla sięj 

. 16) w art. 35: 
a) w ust. 1 wyraz "inwalidzkiej" skreśla się, 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
,,2. Prżepis ust. 1 stosuje się rówmez, z uwzględ

nieniem ust.- 3, w razie zbiegu u jednej osoby 
prawa do emerytury lub renty określonych 
w ustawie z prawem do świadczeń przewidzia
nych w odrębnych przepisach, o ubezpieczeniu 
społecznym lub o zaopatrzeniu emerytalnym.", 

ej ust. 4 skreśla się; 

. 11) wart. 31: 
a) w ust. 1 wyrazy ,;rolnik uprawniony do emerytury 

lub renty" zastępuje się wyrazami "emeryt lub 
rencista" , 

b) po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 
,,3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli emeryt 

l~b rencista albo jego małżonek / użytkujB 
, grunty wydzierżawione z Państwowego Fun

duszu Ziemi, a także w razie zawarcia przez 
emeryta lub rencistę związku małżeńskiego 

z rolnik,iem."; 

18) w art. 38: 
a) w ust. 3 wyrazy "następcy lub Państwu" skreśla 

się, 

h) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 
,,3a: W szczególnie uzasadnionych przypadkach, 

na wniosek terenowego organu administracji 
państwowej stopnia podstawowego, wypłata 

emerytury lub renty może nastąpić również 
przed przekazaniem gospodarstwa rolnego 
następcy, jednakże przez ' okres nie dłuższy.. 

niż 12 miesięcy, jeżeli ' następca pracuje już 
w, tym gospodaJrstwie rolnym."; 

19) wart. 42 ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie: 
,,4.' Ze środków Funduszu pokrywa się: 

1) wydatki na świadczenia pieniężne przewidzia
ne w ustawie oraz należne od Zakładu od
setki za opóźnienie w ustaleniu. prawa do 
świadczeń luti ich wypłacie, 

2) koszty bieżącej działalności, o których mowa 
wart. 21 pkt 2 ustawy z dnia 25 listopada 
1986 r. o organizacji i finansowaniu llbezpie
czeń społecznych (~z. U. Nr 42, poz. 202 i z 

1989 r. Nr 6, poz. 35), w wysokości proporcjo
nalnej do liczby świadczeń finansowanych z 
Funduszu, 

3) wydatki związane z inicjowaniem i wspiera
niem działalności, o której mowa wart. 11 
ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 2, na rzecz 
rolników indywidualnych, po uprzedniej akcep
tacji Naczelnej Rady Nadzorczej, 

4) koszty prowizji dla Banku Gospodarki 2yw
nościowej za ewidencję sprzedaży produktów 
rolnych sprzedanychpódmiotom gospodarczym 
prowadzącym s)mp tych produktów. 

5. Wydatki, o których mowa w ust. 4, powinny 
być pokryte w jednej trzeciej ze składek na 
ubezpieczenie społeczne rolników, opłacanych 
prżez rolników~"j 

20) w art. 43: 
a) ust. 1 otrzymuje bq.mienie: 

,,1. Składkę na ubezpieczenie społeczne 'ustala się 
rocznie: 
1) od każdego ubezpieczonego, 
2) z każdego hektara' przeliczeniowego, 
3) od dochodu szacunkowego z ' działów spe, 

cjalnych.", 
b) ust. 2 skreśla się, 

c) w ust. 3 pkt 1. otrzymuje brzmienie: 
,,1) określa szczegółowe zasady i tryb corocznego 

ustalania wysokości składek, wymierzania , i 
ich pobierania na pokrycie jednej trzeciej wy
datków,"; 

21) w art. 46 wyrazy "z.asady i 'tryb wymierzania ora7! 
pobierania składek na ' ubezpieczenie społeczne rol
ników" skreśla się; 

22) wart. 48: 
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

"l. Następcą rolnikarooże być zstępny '~ub przy
sposobiony, . jeżeli pracował w gospodarstwie 
rolnym co naJmniej 5 l.at.", 

b) ust. 2 skreśla się, 

c) w ust. 3 powołanie "w ust. 1 2': zastępuje się 
powołaniem. "w ust. 1"; 

23) po art. 48 dodaje się art. 48a w brzmieniu: 
"Art. 48a. 1.. Następca może być uznany przez sąd 

za niegodnego przejęcia gospodarstwa 
rolnego, jeżeli: . 
l) postępuje ~lędem rolnika upor

czyw.ie w sposób sprzeczny z zasą-, 

dami współżycia spałeczilego, 
2) dopuścił się względem rolnika albo 

jednej z na}bliższych mu osób. 
umyślnego prz.estępstwa przeciwko 
życiu, zdrowiu lub wolności albo 
rażącej obrazy czci, 

3) uporczywie nie dopełnia względem 
rolnika . obowiązków rodzinnych. 

2. Uznania następcy za niegodnego może 
żądac rolnik zamierzająćy przekazać 
-gospodarstwo rolne. Z powództwem 
takim może wystąpić nie wczesniej 
jak na dwa lata przed osiągnięciem 

wieku emerytalriego. Ograniczenie to 
nie dotyczy rolników, o których mowa 
w art. 16 ust. 1 pkt l."j 



( 

\ ' 

' Dzi~nnik Ustaw .Nr 10 J84 ,Poz. 53 

:24) w ' art; 49: 

a) w ust1 1 wyraz "tylko" skreśla się, 
b) usL, 2 skreśla' się! 

c.) w 'ust. 3 po ,wyrazach ,,)hoże ,być przekazane" 
dodaje się wyraz "również" oraz wyrazy "jeżeli 
wpłynie to na poprawę struktury .obszarewej" 
skreśla się; 

' 25) W' art. 51 J)Q' wyrazach "jego przejęcia''- dodaje się wy
razy·"a także gdy następca został uznany przez sąd za 
Iiiegodneg? przejęcia gospodarstwa"; . 

~6) art. 5s skreśla się; " 

. ' 27Lw , art. 57 ust. 2 otrzymuj~ b~ZIl!ie?ie: 

',,2. Z gospodarstwa rolnego przekazanego następcy 
rolnik mOŻe wyłączyć :1. zachować -na. własność 
działkę gruntu, na której jest wzniesiony budy
nek mieszkalny, jeżeli następca ' wyrazi na to 

" zgodę."; 

28) wart. 59 usL · l .otrzymuje brzmienie: 

,,1. Przekazanie gospodarstwa rolnego następcy, innej 
"osobie fizycznej lub prawnej oraz sprzedaż na
stępuje ,w drodze umowy zawartej w formie aktu 
notarialnego.;" 

29) w art. 60 w llst. 
skreśla się'; 

'30) ";"a:rt. 61: 
;", 

wyrazy "następcy ' lub Państwu" 

:a) ' pkt' 4 .otrzymuje brzmienie ; 
,,4) zasady i tryb ewidencji s,przedanych produk-

;', tów r'olny:ch,", r 
b) ~dodajesię 'pkt 5 w brzmieniu:, " , / 

,,5) zasady i tryb .określania Wypadków, w jakich 
nastąpiło obniżenie wartości , gospodarst'Ya 
przekazywanego następcy z przyczyn niezależ
nych od rolnika."; 

. 31} art. 65, 71, i 73 skreśla , się. 

Art. 2. 1. Os.oby prowadżące w dI}.iu 31 grudnia 
1988 r. g,ospodarstwo rolne .o powierzchni d'o 1 ha włącz

, nie ' użytków rolnych i nię podlegające innym przepisom 
o zaopatrzeniu e!llerytalnym lub o ubezpieczeniu społecz
nym mogą dobrowelnie kontynuować ubezpieczenie, jeżeli 

, wystąpią z wnioskien;x w tym zakresie do dnia, 31 grudnia 
i~89 .t. Do. osób kontynuujących ube?<pieczenie stosuje się 
przepisy ustawy d.otyqące /rolników. , 

, 2. Rada Minist~6w; w drodze ' rozporząd;?:enia, .określa 
szcźegółowe zasady i tryb obejmowania ubezpieczeniem 
oraz, ewidencji i poświadczania ..okresów ubezpieczenia. 

Art. ' 3. 1. Osobem, które ' w ok!resie pobienmia eme· 
':,'i:ytury lub renty na. podstawie przepisów o za.opatrzeniu 

emerYtalnym lu):> o ubezpieczeniu społecznym podlegały 
",lJ,bezpieczeniu, społecznemu z tytułu prowadzenia gospo-
daI~tw rolny~h, ,' do p.obieranych świadczeń przysługuje 

.,p,o,d,atek 'w wY~Okości pc Q,50/0 podstawy wymiaru za każdy 
•. 'rQK poct,Iegania temu: ubezpieczeniu. 
" .'- , ., - -.. 

" ,,'2., Os.obom, .które , de dnia wejś~ia w życie ustawy 
', pOdlegały 'podwójnemu' ubezpieczeniu ' z tytułu prowadze
' nia. gOspodarstwa rolnego i rÓWnQczesnego wyk.onywania 

społecznym, przysługuje dodatek, o którym mowa w 
usL .. i, za każdy rokpódwójnego ubezpieczenia. 

. 3: Przyznanie dodatku W myśl ust .' 1 lub 2 . może 
powodować przelaoczenie górnej granicy wysokóści 
świadczenia okreslonej w 'pri episach, na podstawie któ- . 
rycp , świadczenie zostałe p~yznane. 

Art. 4. 1., Osoby mające przed dniem 1 stycznia 
1'989 ·r.ustal.one, prawe do emelrytury lub renty za prze
kazane g'ospodars~wo wlne .oraz do innych ' świadczeń 
o charakterze emerytalnyin i rentowym . zach.owują prawo 
.do" pObierania tych świadczeń na zasadach doŁychczaso" 
.'wych. 5 . 

, 2 . . Na ,zasadach dotychczasowych wypłaca się rów
, J1.ie~ emerytUry lub renty .osobom, o których mewa w . 

art, 2 l ' 3, jeteli przekażą 'g . .ospodarstwa rolne do dnia ' 
31 grud!lia 1989r. 

Art. 5. Wnioski osób; które na podstawie przepisów 
dotychczasowych nie odp.owiadały warunkom wymaga
nym do przyzna,nia emerytury lub . renty, poCllegają na 
ich żądanie pon.ownemu rozpalrzeniu, jeżeli osoby te "Od
powiadają warunkom do użyskahiaświadczeń obo'wiązu-

. jącym od dnia wejścia wżycie ustawy. 

Art. 6. Wła~cicielom. . budynków znajdujących się na 
dżiałce .gruntu, która wchodziła w skład ,gospodarstwa 

. rolnego 'przekazaneg.o ,Państwu na podstawie przepisów 
ob~wiązujących przed dniem 1 stycmia 1983 r., przysłu
guje nieotlpłatnie na własność dzitiłkagruntu, na której , 
te budynki zostały wzniesione. Z ' własnością wyłączonej 
nieruchom.ości jest związana służebność gruntowa w z-a
kresieniezbędnyln do korzystania z niej. O przenieSieniU 
własności działki, jej wielkości oraz o ustano'wieniu słu
żebnośd orzeka terenowy .organ administracji państwowej 
o właściwości szczególnej st.opnia podstawowego. 

Art.?. Poz.ostałe do realizacji " raty podwyżek ;eme
rytur ' i reńt, określone przepisami wydanymi na podstawie 
ui>ow:a~nienia prżewidzianego vi art. 47. ust. 3 ustawy 
z dnia, 14 grudnia 1982 r. . o ubezpieczeniu sp.ołecznym 

rolników indywidualnych i członków ich rodzin (Dz. U. 
Nr 40, 'poz. 268, z 1984 r. Nr 52, poz. 269, z 1986 r. Nr 42, 
poz. '202 i Z 1988 r. Nr 19, poz. 132), realizuje się jedno
raz.owo od dnia r marca J989 r. 

Art .• 8. W ustawie z dnia 15 listepada 1984 r. O po
datku tolnym (Dz. U. Nr 52,' poz. 268, . z 1986 r. Nr 46, 
poz. 225, z 1988' r. Nr L poz. l ".oraz z 1989 r. Nr 7; p.oz.45) 
w , a'TL l' w ust. 2wyrfl7..Y ".0,5 h,a" zastępuje się wyraza
mi , ,,l ha". 

Art. 9. Minister PqH:yi Polityki Socjalnej ogłosi 

w Dzienniku Ustaw jednolity tekst ll~tćiwy z dnia 14 grud
nia 1982 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników indywi
dualnych i członków ' ich FodziIi, z uwzględnieniem zmian 
wynikających z przepisówcgłoszonych ,przed dniemWY:9-a
nia jednelitego tekstu iz zastosQwaniem ciągłej nume-

, racji rozdziałów, ' artykułów, ustępów i punktów . 

Art. 10. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia 
z mocą od' driia 1 stycznia 1989 r., ·z wyjątkiem art. 1 
pkt 9 i art. 8, które wchodzą 'w: żyĆie Z dniem 1 stycznia 
'1990 r. ", . 

zatnidniertiąlub inn!'!j działalności .~ w 'razie nabycia 
prawa do emerytury 'lub renty na podstawie innych prze- ~ 
plsów o za.opatrzen~u emerytalnym lub o ubezpiec~eniu 

Przewodniezący Rady Państwa: w z. K; Barcikowski 
Sekretarz Rady Państwa: Z. Surowiec 
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USTAWA 

z dnk241utego 1989 r. 

o Funduszu Socjalnym Wsi. 

Art. 1. 1. Tworzy się Fundusz Socjalny Wsi, zwany 
daief "Funduszem" . 

2. Fundusz składa się z funduszy' terenowych two
rzonych w gminach i miastach, a w miastach podzielonych 
na dzielnice - w dzielnicach, oraz funduszu centralnego. 

3. Jeżeli w mieście i sąsiadującej z nim gminie 
działa wspólna rada narodowa, tworzy się jeden fundusz 
ter~nowy. ' 

( 

4. Fundusz jest przeznaczony na zaspokajan,ie 'potrzeb 
socjalno-bytowych rolników i członków ich rodzin, podle
gających ubezpieczeniu społecznemu rolników indywidual
nych i członków ich rodzin, oraz osób korzystających 
z, tego ubezpieczenia, a także na dofinansowanie innych 
celów społecznych, określonych w ustawie. 

Art., 2. 1. Dochodami funduszy terenowych są: 

l) , wpłaty podmiotów goSpodarczych prowadzących 
skup ' produktów rornych bezpośrednio - od producen
tów, d,pkonyWan.e , w ' ciężar ' kosztow, w wysokości 

co , najmrtJej-O,51ł/o warto,ści skupionych produktów, 
._2) dobrowolrle wpłaty , 'organizacji. ,społeczno-zawodo

wych rolników i ich fednostek ~ 'gOspodarczych oraz 
inriy~h ' osób prawnych i osób fizycżoych, 

,3) dotacje , budżetowe, 
4) śro9.kiprzek~zywaneprze~ - rady narodowe, 

, 5} ' zysk z imprez artystycznych, rozrywkowych i spor
towych, organizowanych na rzecz .funduszy, 

,6) nadwyżki wpływów z ' gier liczbowych, w części 
określonej w ich regulaminach, 

' 7) inne wpłaty i darowizny. 

2. Upoważnia się Radę Ministrów do podejmowania 
decyzji o podwyższeniu odpisu, o którym mowa w ust. 1 
pkt ). ' 

Art. 3. 1. Środki furiduszy terenowych są przezna
czane na realizację rta terenie jednostek podziału teryto
rialnego określonych wart. 1 ust. 2 i 3 celów, ' O: których 
mowa wart. 1 ust. 4, w tym na : 

l) dofinansowywanie kosztów wypoczynku, 
- 2) dofinansowywanie kosztów żywienia dzieci w szko

, łach, 
3) pomoc finansową na działalność kulturalną, 

4) upowszechnianie oświaty zdrowotnej i kultu,ry fi 
zycznej, 

I 

_ 5) ' dofinansowywanie kosztów zorganizowanych form 
opieki na.d dziećlnL 

, 6) pomoc finansową lub' rzeczową dla osób określonych 
wart. 1 ust. 4, będących w trudnej sytuacji mate

, rtalnej, 
7) , dofinansowywanie kosztów budowy i modernizacji 

obiektów ochrony zdrowia dla rolników, w szczegól 
ności ośrodków zdrowia, sanator'iów, domów wczaso ' 
wych ' i domów rencisty, - -

8) finansowanie innych celów socjalno-bytowych. 

2. Częśćśrodk6~w funduszy terenowych z wpłat, 
o ' których niówa wart. 2 ust. 1 pkt l, podlega przekaza", 
niu na fundusz - centralny, w wysokości określonej w 
ustawie. 

Art. 4. Podmioty gospodarcze, prowadzące skup 
produktów rolnych bezpoś-rednio od producentów, z wyłą
C:leniem obrotu wewnętrznego ' pomiędzy tymi podmiota-

, mi, są obowiązane dokonywać kwartalnie wpłat, o których 
mowa wart. 2 ust. 1 pkt 1, na rachunek właściwego fun
duszu terenowego według siedziby lub miejsca zamiesz
kania producenta, w terminie do końca miesiąca nastę

pującego po upływie kwartału, na podstawie danych za
wartych w urządzeniach księgowych. 

, Art. 5.: L: Środkami funduszu terenowego dysponuje 
rada narodowa. ' ' 

2. Rada narodowa" uchwala rzeczowy i finansowy , 
plan funduszu, po zasięgnięciu opinii właściwego 'gmin
nego związku rolni~ów,. Kółek i otganiżacji rblniczych. 

3.. Projekt pJanu" o, którYm 'm6waw ' tlst. ' 2, opraco
~l!.je, i E~zedstawia. radzie narodowej ' terenowy organ 
administracji państwowej o właściwości ,ogólnej stopnia 
I!ódstawowego. ' ' 

,4. Pl?:n finansowy , funduszu obejmuje wszystkie 
żród!a przychodów i kierunki wydatków, oKreślone w 
ustawie. , ', 

Art; 6. 1. Środkami funduszu terenowego admini
struje terenowy organ administracji pańsfwowej o właści
wości ogólnej stopnia podstawowego, zwany dalej "tere
nywym org'anem administracji państwowej". 

2. Środki funduszu są ,gromadzone na wyodrębnio
nym rachunku bankowym terenowego organu administra
cji państwowej' i wydatkowane zgodnie z uchwalonym 
przez 'radę narodową planem finansowym. 

3. Terenowy organ administracji państwowej opraco~ 
wuje i przedstawia radzie narodowej, do zatwierdzenia, 
roczne sprawozdanie z wykonania planl,l finansowego 
funduszu. 

Arf. 7. Rada narodowa może upoważnić terenowy 
organ administracji państwowej do przekazania właści

wemu gminnemu związkowi rolników, kółek i organizacji 
rolniczych niektórych uprawnień tego organu w .... zakresie 
administrowania środkami funduszu terenowego, zwłaszcza 
dok onywania wydatków na określone cele, objęte planem 
finansowym, uchwal onym przez ' radę narodową. 

. Art. 8. 1. Dochodami funduszu centralnego są: 

1) 15% wpływów, o których mowa wart. 2 usi. 1 pkt 1, 

2) inne wpłaty i darowizny. 

2. Środki f~nduszu centralnego są przeznaczone na 
dofinansowanie funduszy terenowych oraz celów, o któ
r y ch lRowa w art. 3, o zasi ęgu ponadlokalnym. 

3. Środkami funduszu centralriego dysponuje Krajo
wy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych. 

-. 
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-4. Środki funduszu , centralnego są gromadzone na 
wyodrębnionym rachunku bankowym Krajowego ZW,iązku 
Rolników, Kółek 'i Organizacji Rolniczych. 

5. Srodki, o których mowa , w ust. 1 pkt 1, są prze
kazywane przez właściwy terenowy organ administracji 
państwowej na rachunek , funduszu centralnego, w termi~ 

riie 10 dni po upływie terminu, o którym mowa 'wart. 4. 

6. Krajowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji 
Rolniczych przedstawia Ministrowi Pracy ,i Polityki So
cjalnej roczne sprawozdanie z działalności funduszu cen
tralnego. 
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Art. 9. Srodki Funduszu nie wykorzystane w danym 
roku kalendarzowym przechodzą na rok następny. 

Art. 10. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej 
ustawie stosuje się odpowiednio przepisy , prawa budżeto
wego o gospodarowaniu funduszami celowymi. 

Art. ' 11. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 kwiet
nia 1'989 r. 

Przewodniczący Rady Państwa: w z. K. Barcikowski 
Sekretarz Rady Państwa: Z. Surowiec 
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USTAWA 

z dnta 24 h~-ego 1989 r. 

o zmianie ustawy o scalaniu gruntów. 

Art. - 1. W ustawie z dnia 26 marca 1982 r. o scala
niu gruntów (Dz. U. Nr 11, poz. 80) wprowadza się nastę
pujące zmiany: 

1) tytuł .ustawy otrzymuje brzmienie: -
"ustawa o ' scalaniu i wymianie gruntów."i 

2) art. 1 otrzymuje brzmienie: 
"Art. 1. Celem: scale'nia gruntów jest tworzenie ko

rzystniejszych warunków ; gospodarowania 
w rolnictwie i leśnictwie poprzez , poprawę 
struktury obszarowej gospodarstw rolnych, 
lasów i gruntów leśnych, racjonalne ukształ
towanie , rozłogów gruntów, dostosowanie 
granic nieruchomości do systemu urządzeń 
melioracji wodnych, dróg oraz rzeźby te
ren~."; 

, 3) w art. 2: 
a) w ust. kropkę 'Las~ępuje się średnikiem i dodaje 

wyrazy "grunty ' te tworzą obszar scalenia.", 
J 

b) w ' ust. 3 kropkę zastępuje się . przec,inkiem i doda-
je wyrazy "albo wyrażenia zgody na dokonanie 
Tozliczenia wa'ftości zabudowań w 1j'otówce bądź 
w innej formie:"; 

4) art. 3 otrzymuje brzmienie: 
"Art. 3. 1. Scalenie gruntów przeprowadza na koszt 

Skarbu Państwa terenowy organ admini
stracji państwowej o właściwości szcze
gólnej do spraw gospodarki gruntami 
rolnymi' stopnia podstawowego, zwany 
dalej "terenowymorganem administracji 
państwowej". 

2: Postępowanie scaleniowe może być 
wszczęte na 'wniosek większości właści
cieli gospodar'stw rolnych, położonych 
na projektowanym obszarze scalenia, lub 
na wniosek właścicieli gruntów, których 
łączny obsza'r pizeikracza połowę po
wierzchni projektowanego obszaru sca
lenia. 

3. Odmowa wszczęcia postępowania scale
niowego następuje w drodze deCyZji te
renowego organu administracji , państwo
wej."i 

5) po art. 3 dodaje się art. 3a w brzmieniu: 
"Art. 3a. Postępowanie scaleniowe może być wszczę

te z urzędu po uprzednim uzyskaniu opinii 
rady sołeckiej, a także działającycb na te
renie danej wsi społeczno-zawodowych 

org~~izacji rolników, jeżeli: 

1) grunty Państwowego Funduszu Zi&mi, 
których powierzchnia przekracza ' 10% 
projektowane'go obszaru scalenia, 'nie 
mogą być racjonalnie zagospodaiI'owane 
bez scalenia, 

2) ukształtowanie rozłogów gruntów na 
projektowanym obszarze scalenia wsku
tek działalności przemysłowej, przebiegu 
istniejących lub budowanych dróg Pll
blicznych, kolei, rurociągÓw naziemnych 
oraz zbiornikó:w wodnych lub urządzeń 
melioracji wodnych zostało lub zosta-
nie znacznie pogors;z;one, '" 

3) o scalenie wystąpi z wnioSkiem osoba, 
której grunty wyIl}.agają poprawienia 
rozłogu, a jednocześnie scalenie to nie 
pogorszy warunków gospodarowania 
innym uczestnikom postępowania."; 

6) po art. 3a dodaje się art. 3b w brzmieniu: 
"Art. 3b. 1. Jeżeli do racjonalneg'o ukształtowania 

rozłogów gruntów należących do jed
nostek gospodarki uspołecznionej, rol
ników indywidualnych lub dó Państwo
wego Funduszu Ziemi zachodzi potrzeba 
zmiąny ich położenia w drodze wzajem
nej wymiany, wymiana taka ,może być 

dokonana na zgodny wniosek właścicieli 

(zarządców, , użytkowników) tych ' grun
tów, a w przypadku gruntów Państwo
wego Funduszu Ziemi -- za zgodą tere
nowego organu administracji państwo

wej. Wymianą mogą być objęte również 
grunty z zabudowaniami: 

2. Wymianą IYogą być objęte grunty poło
żone na terenie jednej lub kilku gmin. 

3. W przypadku wymiany gruntów z . zabu
dowaniami wartość budynków określa 
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się według szacunkowych norm ubezp~e
czeniowy{;h Państwowego Zakładu Ubez~ 
pieczeń, chyba że strony uzgodnią inne~ 
zasady :rozliczeń. 

4. Przepisy art. 2 ust. 2 oraz art. 3 ust. 1 
i 3 mają zastosowanie również przy 
wymianie gruntów~"; 

7) art. 4 otrzymuje brzmienie: 
"Art. 4. Jeżeli postępowaniem scaleniowym lub wy

miennym mają być objęte grunty położone 

na terenIe dwóch lubw.ięcej gmin, właści
wy do prowa,dzenia postępowania jest te
renowy organ administracji państwowej, na 
którego terenie działania posiada grunty 
największa liczba uczestników postępowania, 
a w razie równej jch liczby - terenowy orgah 
administracji państwewej, na którege terenie 
działania znajduję się największy obszar 
gruntów .obejmowanych scaleniem łub wy
miaQą."; , 

S) art. 5 ' ?trzyinuje ' bizmien1e: : ... 

"Art. 5. 1. Wszczęcie POiStępowania scaleniewego 
lub wymiennego ńastępuje w dredze po

, stanowienia terenewego .organu admini
. stracji państ~owej~ •. 

2. Pestanowienie e wszc;:zęciu pestępowania 
scaleniowego lubwyp:1iennege w szcze
gólności pewinno zawierać: 
, l) .określenie granic i . ,powierzchni obsza

ru scalenia lub wymiany gruntów, 
2) wykaz uczestników scalenia lub wy

miany gruntów, 
3) przewidywany- teTpin zakeńczenia · 

prac scaleniewych lub wymiennych. 

3. Postanowienie o wszczęciu pestępowania 
scaleni.owege odczytuje się na zebraniu 
uczestników scalenia, zwołanym przez 
teręn.owy organ administracji państwo

wej, a penadte wywiesza się je na okres 
14 dni w lokalach Uf.zędów gmin, na któ
rych terenie są pełożene grunty objęte 

scaleniem, oraz na tablicach ogłeszeń we 
wsiach, których grunty tworzą obszar 
scalenia. . 

4. Z chwilą upływu terminu, e którym me
wa w ust. 3, pestanewienie e wszczęciu 

pestępewania scaleniowege uważa się za . 
doręczene wszystkim uczestnikem scale
nia. 

5. Postanewienie e wszczęciu pestępewania 
wymiennege doręcza się uczestnikem 
wymiany na piśmie. 

6. Na postanewienie e wszczęciu postępe

w p.nia scaleniewege służy zażalenie."; 

9) wart. 6 ust. 4--:7 .otrzymują brzmienie: 

,,4. Wysekeść depłat 'llstala się według cen przyję
tych przy szacewaniu~runtów objętych scaleniem 
lub- wymianą. 

5. D.opłatyuczestnikem ·scalenia są wypłacane ze 
środków budżetu terenowege rady naTedowej 

. st.opnia pedstawowego jedn.o~zowo, w ' terminie 
dwóch miesięcy po zakeńczeniu scalenia. 

I 

Poz. 55 

6. Uczestnik scalenia zobowiązany de dopłaty 
uiszcza ją w terminie dwóch miesięcy po zakeń
czeniu scalenia, na rachunek budżetu rady naro- . 
dOwej . st.opnia pedstawowego. Na wniosek za
interesewanege właściwy bank meże udzielić na 
ten cel kredytu w wysokości nie przekraczającej 
9CJl/o kwety depłaty; kredyt ten podlega spłacie 
w równych ratach półrec~nych przez .okres 10 lat 
od wydania decyzji e zatwierdzeniu projektu 
scalenia i jest oprecentowany w takiej samej 
wysekeści jak kredyt na zakup nieruchomeści 

relnych. 
7. Depłaty między uczestnikami wymiany są regu

lewanebezpośrednie, z tym że uczestnikewi wy
miany żeb.owiązanęmu de depłaty właściwy banK 
może udzielić na ten cel kredytu w wysokeści 
,j na zasadach określenych w ust. 6,"; 

10) art. - 7-W()trzymują brzmienie: 
. :"Att. 7. 1. Jeżeli liczba uczestników scalenia prze

kracza 10 .osób, postępowanie scaleniewe 
prewadzi' Się z udziałem " rady uczestników 
scalenia w składzie 3-12 osób, jako spo" 
łecznęge organu clpradczege, wybierane
go _ i odwoływanege przez uczestników 
scalenia z każdej wsi .objętej scaleniem . 

2. "Rada ttczestników scalenia jest wybiera
"na ' na . zebraniu uczestników scalenia, 
zwołanym przez terenowy organ admirii-
stracji państwowej. . 

/ 3. W Iazie ńiedokonania wyberu rady 
uczestników scalenia w terminie ekreś 
lenym przez terenewy .organ administra
cj i państwowej, funkcję tej rady sprawuje 
powołany postanowieniem tege .organu 
zespół, w skład którego wchodzi rada 
sełecka, sołtys wsi, przedstawiciel jed
nostki gespedarki uspołecznionej będącej 
uczestnikiem scalenia oraz przedstawiciel 
spełeczne-zawedowych organizacji rolni
ków; w przypadku gdy postępowaniem 

scaleniewym objęto . grunty więcej niż 

jednej wsi, '.tv skład zespełu wchodzą 

. sO'łtysi tych wsi, przedstawiciele rad so
łeckich pe jednym z każdej wsi, przed
stawiciel jednostki gospodarki uspołecz
nienej będącej uczestnikiem scalenia 
.oraz przedstawiciel społeczno-zawode
wych organizacji relników. 

Art. 8. 1: Grunty .objęte scaleniem szacuje araż 
epracewuje projekt scalenia upeważnie
ny przez' terenewy .organ administracji \ 
państwewej geodeta-projektant scalenia, 
przy udziale pewełanej _przez ten .organ 
kemisji pełniącej ' funkcje deradeze. 
W skład kemisji wchedzą : 

1) . wszyscy uczestnicy scalenia, a jeśli 
liczba uczestników jest większa niż 
10 .osób ~ rada u(:zestników scalenia, 

2) przedstawicielspołeczne-zawodewych 
organizacji rolników, 

3) przedstawiciel jednestki g.ospedarlci 
'llspełecznienej będącej uczestnikiem 
scalenia, 

, 4) przedstawiciel terenewege .organu ad
ministracj i państwewej, na którego 
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terenie działania są położone grunty 
objęte scaleniem. 

2. Komisja wybiera przewodnic;zącego spq" 
śród swoich członków; 

3. Terenowy: or!1an administracji państwo
wej, na ' wniosek komisji, może powołać 
do jej składu ,rzeczoznawców. 

4. Grunty objęte w.ymianą szacują wszyscy 
uczestnicy wymiany według zasad okreś
lonych wart. ) 9 ust. 2-4, chyba że 

określą inne zasady szacowania, nato
miast pmjekt wymiany opracowuje upo
ważniony przez terenowy organ admini
stracji państwowej geodeta:, .przy udziale 
wszystkich uczestników wymiany. 

Art. 9. 1. Uczestnicy scalenia, w drodze uchwały, 
określają za::;ady szacunku gruntów. Je
żeli jednak terenowy organ administracji 

'państwowej : w drodze postanowienia 
uzna, że szacunek , ten ' byłby sprzeczny 
ze słusznym interesem, uczestnika, stQl&U
je się przepis ust. ' 2. 

2. W razie nieokreślenia zasad szacunku 
przez uczestników scalenia, szacunku 
gruntów dokonuje się na podstawie cen 
obowiązującyth' przy sprzedaży państwo
wych nieruchomoś.ci rolnych, z uwzględ
nieniem położenia gruntów na obszarze 
scalenia oraz ,'ich przydatności rolniczej 
i funkcji terenu , wynikającej z mleJsco
wego planu zagospodarowania przestrzen
nego. 

3. Wartoś5; szacunkową ', lasów oraz sadów, 
" ogrodów, chmielników i innych upraw 

specjalnych stanowi wartość szacunko-
, wa gruntów; obliczona lm ~podstawie sza 

cunku wykonanego ,w sposób określony 

,w ust. L lub 2, , oraz~ wartość drzewosta
nów, drzew 1 krzewów, a także innych 
części składowych gruntów, ustalona 
przez rzeczoznawcę · z zastosowaniem 
przepisów o sprzedaży państwowych nic· 
ruchomości rolnych. 

4. Jeżeli scaleniem zostały objęte grunty 
leśne o takiej samej wartości, z drzewo
stanami o jednakowych elementach sza
cunkowych, można zaniechilć szacowania 
drzewostan\)w. 

Art. 10. 1. Wyniki oszacowania gruntów, lasów oraz 
sadów, ogrodów, chmielników i innych 
upraw specj'aJnych ogłasza się na zebra
niu uczestników scalenia, zwolanym przez 
terenowy organ administracji państwo

wej, a następnie udos tępnia się je ·do 
publicznego wglądu na okres 7 dni we 
wsiach objętych scalan.iem. 

2. Na zebraniu, o którym mowa w ust. 1, 
oraz w okreSie wyłożenia wyników osza
cowania gruntów do publicznego wglądu, 

uczestnicy scalenia mogą wnosić zastrze
żenia dQ dokonanego szacunku. 

3. Zastrzeżenia do sza<::unku ' gruntów bada 
komisja, o której mowa w 'art. El ust. 1, 

,która z wynikami swoich ustaleń , zapo
zna je uczestników scalenia na zebraniu 

12) 
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zwołanym przez terenowy organ admini
stracji państwowej. W razie utrzymywa
nia się zastrzeżeń do szacunku gruntów, 
uczestnicy scalenia mogą na tym zebra
niu powołać dodatkowy ,zespół, składa
jący się z osób n i'e zainteresowanych, 
który , wzedstawi swoją opinię."; 

, 
po art. 10 dodaje się art. lQa w 'brzmieniu: 
"Art. 10a. 1. Zgodę na dokonany szacunek gruntów, 

lasów oraz sadów, 'ogrodów, chmielni- ' 
~ków i innych ' upraw , specjalnych 
uczestnicy , scalenia wyrażają w formie 
uchwały. , 

2, Uchwały, o których mowa w ust. 1 
'oraz wart. 9 .. ust. 1, są podejmowane 
na zebraniu zwołanym przez terenowy 
organ adniinistrllcji państwowej. Zebra
niu przewodniczy przedstawiciel tego: 
organu. Uchwały zapadają większością 
trzech czwartych głosów ' w obecności 
co najmniej połowy liczby uczestników 
scalenia. W razie n~epodjęc41 uchwały 
n~ zebraniu zWQłanym 'w pierwszym 
terminie, za ważną uważa się uchwałę 
podjętą większością trzech czwartych 
głosów uczestników ' stalenia obecnych 
na 'Zebraniu zwołanym w drugim ter
minie. 

3 . . Każdemu uczestnikowi postępowania 
scaleniOWego przysługuje jeden głos.l 

4. W razie niepodjęcia uchwały, o które j 
mowa w' ust. --L terenowy organ admi
nistracji państwowej, po rozpatrzeniu 
zgłoszonych zastrzeżeń, zasięgnięciu 

opinii rZeczoznawców oraz wprowadze· 
niu ewentualnych zmian, akceptuje 
szacunek gruntów,.- lasów oraz sadów, 
ogrodó-w, chmielńików . i innych upraw 

. specjalnych w drodze pos tanowienia; 
przepis art. , la ' ust. 1 ;tosuje się odpo
wiednio. Na postanowienie słpży za
żalenie. 

5. Dowodem jednomyślnego oszacowania 
gruntów przez uczestników wymiany 
lub ich zgody na dokonany przez rze
czoznawców ,szacunek lasów oraz sa
dów, ogrodów, chmielników i , innych 
upraw specjalnych są ich pisemne 
oświadczeni a. 

6. W razie braku zgody wszystkich 
uczestników wymiany na dokonany 
szacunek, postępowanię wymienne ule
ga umorzeniu."; 

art. 11 otrzymuje brzmienie : 

"Art. 11. 1; W zamian za objęte scaleniem lub WYI-, 

mianą lasy i grunty leśne oraz sady, 
ogrody, chmielniki i inne uprawy spe
cjalne wydziela się użytki możliwie tego 
samego rodzaju i tej samej jakości . Je
żeli nie jest to możliwe, wydziela się 
inne użytki i... stosuje dopłatę pieniężn'l' 
odpowiadającą rót nicy wij.rtości qrzewo
stanów, drzew i krzewów, a ' także in
nych części ' składowycn gruntów. Za 
zgodą uczestnika sGalen,ia lub . wymiany 

" 
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można wydzielić , inne l.1żytki odpowia
dające wartości dopłaty. 

2. Przy zachowaniu wartości gruntów 
sprzed scalenia, bez zgody ' uczestnika 
scalenia, różnica powierzchni wydzielo
nych mu gt:untów w ,sto.sunku do po.
wierzchni gruntów objętych scaleniem 

,nie może przekraczać: 
1) 2(1% powierzc,hni gruntów o.bjętych 

scaleniem, 

189 

2) lDO/o ' dotychczas posiadanych grun
tów o szczególnie wysokię!j przydat
ności rolniczej lub . gruntów przezna
czonych w miejscowym planie za
go.spodarowania przestrzennego na' 
cele nierolnicze." ; 

13) wart. 14 ust. 1 o.trzymuje brzmienie: 

,,1. Grunty niezbędne na cele miejsco.wej użytecz~ 
ności ' publicznej, budownictwa mieszkaniowego, 
pod ulice i drogi publiczne oraz 'pou wykonane 
i utrzymywane ńa koszt Państwa albo przewidzia
ne do takiego wykonania i utrzymywania urzą

dzenia melioracji wodnych mO'Żna wydzielać z 
gl1Untów Państwowego Funduązu ~emi, uwzglę~
niając uzasadnione interesy . OSób korzystających 

z tych gruntów.':; 

14) wart. 18: / 
'a) w ust. 1 wyrazy "n,aczelnika , gminy" Zastępuje się 

wyraza.Il)i "terenowego organu, administracji pań
stwowej", po wyrazie "scalenio.wego" dodaje się 

wyrazy "lub V{ymiennego", a 'plO , wyrazach "składa 
się do" dodaje się wyraz "istniejącego", 

b) w ust. 2 po wyrazie "scaleniowego" dodaje się 
wyrazy "lub wymiennego", a wyrazy "naczelnika 
g~iny" zastępuje się wyrazami "terenowego orga
nu administracji państwowej"; 

lS} art. 19 skreśla się; 

16) art. 20 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 20. 1. Projekt scalenia lub wymiany gruntów 
powinien uwzględniać ustalenia mleJ
scowego planu zagospodarowania prze~ 

strzennego. 

17) w art. 21: 

2. PrZy sporządzaniu projektu scalenia 
gruntów biorą udział, z głosem dorad
czym, członkowie komisji, o której 
mowa wart. 8 ust. 1."; 

a) ust. 1 oznacza się jako ust. 2, 
b) ust. 2 oznacza się jako ust. L z tym że wyrazy 

"Projekt scalenia gruntów określa warunki obję
cia w posiadanie wydzielonych gruntów, z uwzględ
nieniemnastępujących zaijad" i zastępuje się wy
razami "Projekt sca\enia lub wymiany gruntów 
określa pro.ponowane granice wydzielonych grun
tów oraz następujące zasady obejmowania tych 
grunt6w w i posiadahie:"; 

18) art. 22 otrzymuje brzmienie : 

"Art. 22. 1. Uczestnicy scalenia, w terminie 14 . dni 
od dnia okazania projektu scalenia 
~runtów, mogą zgłaszać na piśmie tere4 

nowemu organowi administracji pań

stwowej zastrzeżenia do tego projektu. 

2. Zastrieżenia do. projektu scalenia grun
tów ro.zpatruje terenowy organ admini
stracji państwowej, po zasięgnięciu 
o.pinii komisji, o której mowa w ~rt. 8 
ust. 1."; 

19) po art. 22 dodaje się art. 22a w brzmieniu: / 
. "Art. 22a. 1. Opiniowanie z3.strzeżeń do projektu 

scalenia gruntów przez komisję, o któ
rej mo.wa wart. 8 ust. L odbywa się 

w obecności zainteresowanych uczest
ników sCalenia oraz przynajmniej po-

' łowy liczby członków komisji. 
2.W razie potrzeby komisja lub upoważ

nieni przez nią członkowie dokonują 
oględzin. 

3. O terminie i mIejscu posiedzenia ko
llllSJl oraz dokonywania oględzin po
wiadamia się zainteresowanych uczest
ników scalenia na piśmie lub w inny 
sposób przyjęty w danej miejscowości 
C'o najmniej na 3 dni przed wyznaczo
nym terminem . . 

4. Nieo.becność zainteresowanych uczest
ników scalenia na posiedz.eniu komisji 
lub przy dokonywaniu przez nią oglę
dzin nie ma wpływu na przebieg jej 
czynności, jeżeli zainteresowani uczest
nicy zostali prawidłowo zawiado.mieni 
i wezwani do , udzia:łu · w tych czyn
nościa.ch." ; 

20) w art. 23 po wyraz.ach "i oka~ania" dodaje śię wyraz 
"zainteresowanym"; . 

21) art: 2~ otrzymuje br,zmienie: 
;,Art. 24. 1. Projekt scalenia gruntów może być za

twierdzony, jeżeli -po jego okazaniu, o 
którym mowa wart. 21 ust. 2 i w 
art. 23, . większość ·uczestników scalenia 
nie zgłosiła do niego zastrzeżeń. 

2. Projekt wymicmy gruntów może być' za
twierdzony, jeżeli po jego okazaniu, 
o którym mowa wart. 21 ust. 2, wszyscy 
uczestnicy wymiany przyjęli go bez za
strzeżeń. 

3. Projekt scalenia lub wymiany gruntów 
zatwierdza, w , drodze decyzji. terenowy 
organ aQministracji państwowej. 

4. Decyzja o zatwierdzeniu projektu scale
nia lu.b wymiany gruntów, poza wymo
gami określonymi w przepisach Kodek
su postępowania administracyjnego, po
winna określać: 
1) obszar scalenia lub wymiany grun

tów, 
2) terminy i zasady objęcia w posiada

llie gruntów wydzielonych w wyniku 
scalenia lub wymiany oraz sposoby 
rozliczeń, o których mowa wart. 2 
ust. 3, art. 6, art. 11 !usL '1 oraz w 
art. 21 ust. 1."; 

22) po art. 24 dodaje się art. 24a w brzmieniu: 
"Art. 24a. 1: Decyzję o zatwierdzeniu projyktu sca

·lenia gruntów podaje się do wiado
mOSCI przez jej odczytanie na zebra
niu uczestników scalerija, ,a ponadto 
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23) 

przez Jej wywieszenie. na okres 14 dni 
w lokalach urzędów gmin, na których 
terenie są położone scalane grunty, 

: oraz na tablicach 9głoszeń we wsiach 
wchodzących w obszar scalenia. 

2. Z cnwilą upływu 000 tęqninu; o . ktprym 
mowa wust. 1, decyzję ozatwierdze

. niu projektu scalenia gruntów uważa 
się ' za doręczoną. wszystkim uczestni
kom scalenja. 

3. Decyzję o zatwierdzeniu projektu wy
miany gruntów doręcza się pczestni
kom wymiany na piśmie."; 

art. 25 otrzymuje brzmie]lie : 
"ATt, 25. 1. Decyzja o zatwierdzeniu prdjektu scale

nia lub wymiany gruntów stanowi tytuł' 
do ujawnienia nowego stanu prawneg'O 
w księgach wieczystych i podstawę do 
wprowadzenia ućzestników scalenia w 
posiadanie wydzielonych im gruntów. 
Decyzja ta nie narusza praw osób trze-o 
cich do gruntów wydzielonych w zamian 
za grunty posiad arie przed scaleniem 
lub WYmianą~ . 

2. Obciąż-enia wpisane d'O Ju;iąg wieczy- -
stych przenosi się z gruntów poddanych 
scaleniu lub wYllliaIlie na grunty wy
dzielone w wyniku scalenia lub wy'~ 
·miany."j 

24) w art. 26 wyrazy "naczelnika gminy" zastępuje się 
wyrazami "terenowyorgan administracji państwowej"; 

25) art. 27 otrzymuje brzmienie: 
"Art. 27. O terminach zebrań uczestnikóW: scalenia, 

o wyłożeniu do publicznego wglądu wyni
kówoszacowania ' gruntów, lasów oraz sa~ 
dów, ogrodów, chmielników i innych upni.w 
specjalnych, o terminie okazania projektu 
scalenia gruntó,,- terenowy organ admi
nistracji państ,Mrowej zawiadamia uczestni
kówpostępowania przez obwieszczenie lub 
w inny, zwyczajowo przyjęty. w danej miej
scowości, sposób publicznego ogłaszania."; 

26) po art. 27 dodaje się art. 27a i 27b w brzmieniu: 
"Art. 27a. W razie uniemożliwiania 'Objęcia nowo wy

dzielonych gruntów w posiadanie albo 
niedotrzymywania terminów i zasad spłati 
należności ustalonych w decyzji o zatwier-

dzeniu projektu scalenia ' gruntów. stosuje 
się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym 
w administracji. 

- Art. 27b. W sprawach nie uregulowanych niniejszą 
ustawą ' mają zastosowanie przepisy Ko:~ 
deksu postępowania administracyjnego."; 

27) wart. 31 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 
,,3) uczestniku scalenia lub wymiany - rozumie się 

przeż to właściciela bądź samoistnego posiada
cza albo zarządcę lub użytkownika gruntu poło
ż'Onego na obszarze scalenia lub wymiany"; 

28) wart. 6 ust. t i 3, arb 12, art. 15, art. 16 i art. 21 ust. 2 
·po wyrazie "scalenie", użytym w odpowiednim przy:
padku, dOdaje się . wyrazy "lub wymiana", użyte ' w 
Odpowiednim przypadku. . 

Art. 2. W ustawie z dnia n lutego 1960 r. o utracie 
mocy prawnej niektórych ksiąg wieczystych (Dz. U. Nr 1 L 
poz. 67, z 1962 r. NT 39, poz. 169, Z 1968 r. Nr 3, poz. 13 
oraz z 1982 r. Nr 1 L poz. 80) art. 1 otrzymuje b~zmienie; 
"Art. 1. 1. Prowadzone dotychczas księgi wieczyste, za-

łożone przed dniem 1 stycznia 1947 r. dla nie
ruchomości ziemskich objętych postępowa
niem scaleniowym 'lub wyroi,aną gruntów, tra

. cą moc prawną i podlegają zamknięciu z chwi- . 
lą podjęcia ostatecznej decyzji o zatwierdze- ' 
niu projektu scalenia lub wymiany gruntów. 

2. Księgi wieczyste założone po ,dniu 1 stycznia 
1947 r. ,dla nieruchomości ziemskich opjętych 
scaleniem lub wymianą gruntów ' nie tracą 
mocy prawnej, jeżeli uwidocznIony w nich 
stan jest zgodny ze stanem wykazan,ym w 
ewidencji gruntów." 

Art. 3. Do spraw wszczętych przed dniem weJscla w 
życie niniejszej tistawy i nie zakończonych do tego czasu 
decyzją ostatecżną stosuje się przepisy dotychczasowę. 

Art. 4. Minister Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki 
Zywnoś ci owej ogłosi w Dzienniku Ustaw jednolity. tekst 
ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie ' 
gruntów, z uwzględnieniem zmian ' wynikających z przepi
sów ogłoszonych przed dniem wydania' jednolitego tekstu 
i z zastosowaniem ciągłej numeracji artykułów, ustępów 
i punktów. 

Ąrt. 5. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 
1989 r. 

Przewodniczący Rady Państwa: w z. K. Barcikowski 
Sekretarz Rady Państwa : Z. Surowiec 
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USTAWA 

z dnia 24 lutego 1989 r. 

o zmianie ustawy o sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych oraz uporządkowaniu niekt6rych spraw 
związanych z przeprowadzeniem reformy rolnej i osadnictwa rolnego. 

, ' 

Art. 1. W ustawie z dnia 12 marca 1958 r. o sprzedaiy 
państwowych nieruchomości rolnych oraz uporządkowariiu 
niektórych spraw związanych ż przeprowadzeniem refor
my rolnej i osadnictwa rolnego (Dz. U, Nr 17, poz. 71, 

7. 1963r. Nr 28, poz. 168, z 1968 r. Nr 3, poz. 6 i z 1971 r. 
Nr 27, poz. 250) wprowadza się następujące zmiany: 

1) tytuł ustawy otrzymuje brzmienie: 
,,0 sprzedaży nieruchomości Państwowego Funduszu 
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Ziemi oraz uporządkowaniu niektórych spraw związa
nych z przeprowadzeniem reformy rolnej i osadnictwa 
rolnego." ; 

brzmienIe: 

191' . 

,-t ! 
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użytkowaniu spółdzielczych i społecznych 
arganizacji prowadzących działalność rolni
czą mogą być w pierwszej kolejności ich 
użytko'wnicy." i ~) tytuł rozd,ziału I, otrzymuje 

"Sprzedaż ' nieruchomości 
Ziemi."; 

Państwowego Funduszu 5) art. 2 otrzymuje brzl!lienie: 

3) art. 1 otrzymuje brzmieniel 
"Art. 1. 1. Nabywcami nieruchomości Państwowego 

Funduszu Ziemi, zwanych dalej "nierucho
~ mościami", mogą być : 

1) osoby fizyczne, 
2) spółdzielcze, społeczne oraz inne orga

nizacje · prowadzące działalność ro~
niczą. ' 

2. Osoba fizyczna może nabyć nieruchomoś 'ć, 
__ o jeżeli: 

"Art. 2. 1. Przedmiotem sprzedaży mogą być wyłącz
nie nieruchomości objęte wykazem spo
rządzonym przez terenowy organ admi
nistracji państwowej o właściwoś ci szcze

' gólnej do spraw gospodarki _ gruntami 
' stopnia . podstawowego, podanym do pu-
blicznej wiadomości. . 

2. Nieruchomości objęte wykazem nie mogą 
być z niego 'wyłączone, chy):>aże koniecz
ność taka wyni~a z ustaleń miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego." i 

n odpowiada warunkom wymaganym do 
nabycia własności nieruchomości rol
nych w drodze przeniesienia własności, 

6) dodaje ,się art. 3 w brzmieniu: 

2) w wyniku nabycia nieruchomość sama 
przez się bądż wraz z nieruchomościa
mi stanowiącymi już własność nabyw
cy utworzy gospodarstwo rolne zdol
ne do towarowej produkcji rolnej -
stosownie do przepisów Kodeksu cy
wilnego."; 

4) po art. dodaje się art. la w brzmieniu: 
"Art. la. Nabywcami nieruchomości będących w 

"Art. 3. 1. Cenę jednego hektara gruntu ustala się 
mnożąc cenę jednego kwintala żyta sta
nowiącą podstawę do naliczania podatku 
rolnego p,rzez stawkę szacunkową jedne,· 
go hektara. 

2. Stawkę sZ!acunkową ustala się uwzględ
niając rodzaj i klasę g.r:untu, określone 
w ewidencji gruntów, ora~ okręg podatko
wy według przepisów o. podatku rolnym 
w następujący sposób: 
1) dla grj.i~tu ornego: 

, 

Okręg podatkowy według przepisów Stawki szacunkowe (w kwintalach żyta) 1 ha gruntu om ego klasy: 
o podatku rolnym I I II I lIla 

I 145 132 118 
II 126 115 103 
III 110 100 90 
IV 94 85 76 

2) dla użytku zielonego: 

Okręg podatkowy według prze- I Stawki szacunkowe 
piiiów o podatku rolnym I I II 

I 145 I 118 
II 126 103 
III 110 I 90 
IV 94 I 76 

( 

3. Cenę gruntu pod budynkami ustala się z 
zastosow~niem stawek ' wynikających z 
ust. 2, 

4. Cenę gr,untu określonego w ewidencji 
gruntów jako: leśny, zadrzewiony lub 
zakrzewiony ustala się przyjmując 50(J/u 
ceny gruntu , ornego klasy VI. 

5. Cenę gruntu pod wodami nadającymi się 
do chowu lub hodowli ryb ustala się we
dług ceny gruntu pod tymi' 'wodami, po· 
większonej o wartość urządzeń. 

6. Cenę gruntu pod ciekami wodnymi natu
ralnymi lub sztucznymi, zaliczonymi do 

I 

I IIIb I IVa I IVb I V I VI I VIZ 
I 

100 80 60 35 15 , :8 

. 86 70 52 30 12 5 
75 60 45 25 10 1 
64 50 38 20 ' 6 1 

(w kwintalach żyta) 1 ha . użytku zielonego klaśy : 

III I 
93 
80 
70 
60 

IV I V I VI I VIZ 

67 35 I 13 5 
58 30 10 3 
50 25 I 8 / 1 
43 20 5 I 1 

urządzeń meliorac ji w odnych szczegóło
wych, ora~ gruntu p od wodami nie nada
jącymi się do chowu ry b, a także nie-' 
użytków ustala się przyjmując 50010 ceny 
użytku zielonego klasy VI. 

7. Wartość drzewostanów leśnych ustala s ię 
według cen obowiązujących w państwo

wym gospoda.rstwie leśnym, 

8. Wartość ' innych drzewostanów ustala się 
stosując od powiednio ceny, o których 
mowa w ust. 7. 

9. Wartość plantacji kultur wieloletnicb. oraz ' 
upraw i zasiewów ustala si ę według za-

I 

I 

·1 
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sad określonych w przepisach o gospodar
cegruntami i wywłęszczaniu nierucho
mości. 

10. Cenę bUJynkti ustala się: 

1) według szacunkowych norm ubez
pieczeniowych Państwcwego Zakładu 
Ubezpieczen, 

2) 'w granicach wartości rozbiórkowej 
materiałów - w razie zużycia budyn
ku co najmniej w 7a%."j 

7) dodaje Się art. 4w brzmiEmiu: 

"Art. 4. 1. Jeżeli ceny gruntów ust~lone według za-
. sad, o ktOrych mowa wart. 3 ust. 1, 
znacznie odbiegają od cen stosowanych 
w obrocie . między rolpikami, właściwa 
rada narodowa stopnia podstawowego 
może w drodze uchwały odpowiednio 
obniżać lub podwyższać cenę gruntów 
położonycn na terenie jej właściwości 
lub jego części. 

2. Terenowy organ administracji państwo

wej o właściwości · ~zczególnej do spraw 
gospodarki gruntami stopnia podst'!~o
wego, w indywidualnych wypadkach za
sługujących na uwzględnienie z przyczyn 
społeczno~góspodarczych, może obniżyć 
cenę· gruntu - w tym także wraz z częś
ciami składowymi - do 5a%j dalsz.a 

. obniżka ' może ' nastąpić za zgodą ' tereno-
. " węgo organu administr~ji . państwowęj o 
właściwości . szczególnej dO' spraw gospo
aatki ziemią stopliia ,:"ojewpdzkiegO."·j 

8) art. 5 otrzymuje . brzmienie: 

"Art. 5. l. Kandydatów na óabyWców nieruchomości 
ustala w drodze decyzji' terenowy organ . 

.. administracji państwowej o właściwości 

szczególnej- do spraw gospodarki gruntami rl . " 

stopnia podstawowego po 'zasięgnięciu 

opinii kółka roln~czego, a jeśli w danej 
miejscowości nie ma takie'j organizacji -
właściwego gminnego związku rolników, 
kółek i organizacji rolniczych. Opinia ta 
nie jest wymagana, jeżeli o nabycie ubie
ga się:' 

1) dzierżawca lub współwłaściciel, które
mu przysługuje prawo pierwokupu, 

2) spółdzielcza, społeczna lub ' inna orga
nizacja użytkująca tę nieruchomość. 

2. Decyzja, o której mowa w ust. 1, powin
na określać nie dłuższy niż 3-miesięczny 
termin do zawarcia umowy. Termin ten 
jest liczony od dnia upływu terminu do 
wniesienia skargi do sądu administracyj
nego, a w razie wniesienia skargi 40 sądu 
- od daty doręczenia orzeczenia prtez są~. 
W uzasadnionych wypadkach termin ten; 
może być przedłużony przez terenowy 

. organ administracji państwowej o właści
wości szczególnej do spraw gospodarki 
gruntami stopnia podstawowego; w prze
ciwnym razie organ ten /stwierdza wy
gaśnięcie decyzji jako bezprzedmioto
wej."; 

9} dodaje się a.rt. 5a-sc w brzmieniu: 

"Art. Sa. 1. Nabywca nieruchomości ustalony w dro
dze decyzji płaci jednorazowo 20'0/0 ceny 
przy zawarciu umowy sprzedaży, resztę 

zaś spłacą w półrocznych ratach w 
okresie: 
1) 30 lat - za nieruchomość nabywaną 

na utworzenie nowego gospodarstwa 
rolnego, 

2) 20 lat - za nieruchomość nabywaną 
na powiększenie gospodarstwa rol
nego, 

pOczynając od następnego roku kalenda
rzowego po upływie okresu karencji w 
spłacie ceny. 

2. Okres karencji w spłacie ceny Wynosi: 

1) 6 lat dla młodych rolników lub mło
dych małżeństw oraz dla nowo po
wstałych rolniczych spółdzielni pro
dukcyjnych, 

2) 5 'lat dla nabywców nieruchomości, 
którzy nabywają nieruchomość beZ 
zabudowań lub z zabudowaniami wy
magającymi kap.italnego remontu; 

3) 3 lata dla pOzostałych nabywców. 

3. Jeżeli nabywcą nieruchomości jest mło
dy- rolnik lub młode - małżeństwo aIoo 
nowo powstała rolnicza spółdzielnia pro
dukcyjna, jednorazowa wpłata przy za- ' 

' warciu ' umowy- sprzedaży wynosi 5% 
ceny;' 'reszta ' ceny jest 'spłacana w ·ter

. minach ,i nitach okr"e~l on ych w ust.,1. 

4. Za młodego rolnika Uważa się nabywcę, 
który nie przekroczył 35 lat życia; a jeśli 
chodzi ' o młOde rnąłżeństwó, gdy jeden 

. że współmałżonków nie przekroczył 35 
lat życia. Za nowo powstałą rolniczą 
spółdzielnię produkcyjną uważa się jed
nostkę w okresie 5 lat jej działalności 
od daty zarejestrowania. 

5. Terenowy org~n . administracji ' państwo-
\ wej o właściwości szczególnej do spraw 
gospodarki gruntami stopnia podstawo
wego w wypadkach uzasadnionych 
względami społeczno-gospodarczymi 'mo
że w drodze decyzji: 

1) zwolnić całkowicie lub częściowo od 
dokonania jednorazowej wpłaty wy~ 

maganej przy zawarciu umowy sprz.e- , 
daży, przy czym nabywca zwolnioną 
część ceny płaci w ratach i termi
nach określonych w ust. 1, 

2) przedłużyć okres spłaty rat do 40 lat 
oraz okres karencji do 7 l~t. 

\ 6. Oprocentowanie nie spłaconej części ce
ny .ustala się w wysokości 5'0/0 w sto,-' 
sunku rocznym. W indywidualnych wy
padkach uzasadnionych względami spo~ 

łeczno-gospodarczynii terenowy organ 
administracji państwowej o właściwości 
szczególnej do spraw gospodarki grunta
mi stopnia podstawowego może obniżyć 
wysokość oprocentowania o '}!l/o. 

, I 
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I 7. W razie zapłaty całej ceny przy zawar
ciu umowy sprzedaży, stosuje się bonifi
katę w wysokości 3CfJ/o ceny, a jeżeli na
bywcą jest młody rolnik lub młode mał-
żeństwo - w wysokciści SOfJ/o. . 

B.W razie zapłaty całej ceny w okresie 
karencji, stosuje się bonifikatę w wyso
kości 25% ceny. 

9. W razie przedterminowej spłaty rat sto
suje się bonifikatę w wysokości: 

1) 200/0 spłaty, jeżeli wynosi ona jedno
razowo co najmniej 12 rat, 

2) 15% spłaty, jeżeli wynosi oria jedno
razowo co najmniej 9 rat, 

3) 10% spłaty, jeżeli wynosi ona jedno
razowo co 'najmniej 6 rat. 

10. Odsetki za zwłokę w płatności wynoszą 

0,5% za każdy rozpoczęty miesiąc, nie 
więcej jednak niż 20010 nie spłaconej w 
terminie raty. 

U. W szczególnie uzasadnionych wypad
kach terenowy organ administracji pań
stwowej o właściwości szczególnej .do 
spraw gospodarki gruntami stopnia pod
stawowego, na wniosek banku spółdziel
czego, może odroczyć na okres do lat $ 
spłatę wymaganych rat bez pobierania 
odsetek. 

Art. Sb. Decyzja, o której ,mowa wart. 5 ust. 1, sta- . 
nowi podstawę do zawarcia umowy sprze
daży nieruchomości. . 

Art. 5c. 1. Terenowy organ administracji państwo

wej o właściwości szczegóJnej do spraw 
gospodarki gruntami stopnia podstawo
wego może przeznaczyć nieruchomość 
do sprzedaży w drodze przetargu. 

2. W wypadku przyslugującego prawa 
pierwokupu nieruchomości przepis ust. 1 
stosllje się, jeśli osoba, której prawo to 
przysługuje, nie złoży w ciągu miesiąca 
od daty powiadomienia jej przez organ 
określony w ust. 1 oświadczenia na piś
mie, że z prawa tego chce skorzystać, 

3. Cena wywoławcza nieruchomości prze
znaczonej do sprzedaży w drodze prze
targu nie może być niższa od cel}y usta
lonej według zasad określonych w ar,t. 3. 

4. W przetargu mogą brać udział osoby 
spełniające warunki do nabyĆ'ia nieru
chomościrolnych, które wpłaciły co naj

, mniej w przeddzień przetargu wadium 
w wysokości 10010 'ceny wywoławczej 
nieruchomości. I . 

5. Przetarg przeprowadza przedstawiciel or
ganu administracji państwowej o właści
wości szczególnej do spraw gospodarki 
gruntami stopnia podstawowego, z udzia
łem: 

1) przedstawiciela kółka rolniczego, a 
jeżeli w danej miejscowości nie ma 
takiej organizacji - gminnego związ
ku rolnil{ów, kółek i oTganizacji rolo. 
niczych, 

, 'j \ . 
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2) przedsta-wiciela banku spółdzie1czego. 

6. W drodże przetargu wyłania s1ę kandy
data na ńabywcę nieruchomości. Kandy
datem tym jest osoba, która zaoferowała 
najwyższą cenę. . . 

7. Protokół z przetargu · powinien okJeślać 

nie dłuższy niż 3-miesięczny termin za
warcia umowy sprzedaży. Przepis . art. 5 
usf. 2 stosuje się odpowIednio. w razie 
niezawarcia umowy w 1;yihterminie, 
osobie Wymienionej w -ust. 6 ' przyshi
guje roszczenie przeciwko Skarbowi 
Państwa o zawar,cie uIIlDWy. 

8. Kandydat na nabywcę jest obowiązany 
uiścić cenę nabyda najpóźniej przy za
warciu aktu notarialnego, 

9. Kandydat na nabywcę, który w terminie 
określonym w ust. 7 nie przystąpił do 
zawarcia umowy sprzedaży, traci złożone 
wadium. 

10. Uczestnikom przetargu, których nie usta
lono kandydatami na nabywców, zwracd 
się wadium."; 

10) art. 6 otrzym~je brzmienie: 
"Art.6 . . 1. Sprzedaż nieruchomości w ImIeniu Skarbu 

Państwa prowadzą bankispółdz.ielcze. 

2. Sprzedaż 'nieruchomości następuje w for
mie aktu -notarialnego."; 

II} wart. 7 w ust. 2 wyraz "sąd" zastępuje się wyrazami 
"państwowe biuro notaJ1ialne", a wyrazy "Banku Rol
nego" zastępuje się wyrazami ,;banku spółdzielczego'.'; 

12) dodaje się art. 7a,-7c w brzmieniu: 

"Art. 7a .. Należności . za sprzedane nieruchomości, po 
potrąceniu prowizji n\lleżnej bankowi spół
dzielczemu, stanowią dochód ·budżetu rady 
narodowej stopnia podstawowego właściwej 
dla położenia nieruchomości. 

-Art. 7b. Za czynnośCi związane ze sprzedażą nieru
chomośd bank spółdzielczy pohiera pro
wizję w wysokości SOfo ceny , sprzedaż'y 
oraz wpływy z oprocentowania nie spłaco
nej części ceny, o których mowa wart. Sa 
ust. 6. . 

Art
T 

7c. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej 
ustawie stosuje się przepisy Kodeksu cy
wilnego."; 

13) art. 8 otrzymuje bTzmienie: 
"Art. B. Minister Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki 

Lywnościowej określa szczegółowy tryb 
. sprzedaży nieruchomości Państwowe.go Fun
duszu Ziemi."; , 

14) w art. 9 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

,,3. 'O przejęciu nieruchomości rolnych na własność 
Państwa orzeka terenowy organ administracji pań
stwowej o właściwości szczególnej do spraw gos
podarki gruntami stopnia podstawowego, a o' prze
jęciu nieruchomości leśnych - ~yrektor okręgo
wego zarządu lasów państwoWych. O uznaniu słu
żebności za niezbędne orzeka organ włąściwy do 
wydania decyzji ' o : przejęciu nieruchomości na 
własność Państwa." 
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Art. 2. 1. Z dniem wejścia w życie ustawy tracą moc, 
z ziłiStrzeżeniem ust. 2, zarządzenia terenowych organów 
administracji państwowej o właściwości ogólnej stopnia 
podstawowego o podwyższaniu lub obniżaniu ceny nieru
chomości, wymienione w wykazach aktów prawa miejsco
wego, wydanych na podstawie art. 178 ust. 1 ustawy z 
dnia 20 lipca 1983 r. o systemie rad narodowych i samo
rządu terytorialnego (Dz. U. z 1988 r. Nr 26, poz. 183). , 

2. \ W sprawach, w których zapadły decyzje ostatecz
ne o ustal emu kandydata na nabywcę nieruchomości przed 
dniem wejścia, w życie ustawy, stosuje się dotychczasowe 
przepisy. 

Art. 3. Minister Rolnictwa, 'Leśnictwa i Gospodarki 

Zywnościowej ogłosi w Dzienniku Ustaw jednolity tekst 
ustaWy z dnia 12 marca '1958 r. o sprzedaży nieruchomości 
Państwowego Funduszu Zdemi , or.tlz uporządkowaniu nie,
których spraw związanych z przeprowadzeI).ieIl). reform.y 
rolnej i osadnictwa rolnego, z uwzględnieniem zmian wy
nikających z przepisów ogłoszonych przed dniem wydania 
jednolitego tekstu i z zastosowaniem ciągłej numeracji 
artykułów, ustępów i punktów. 

Art. 4. Ustawa wchodzi w życie z dniem 
1989 r. 

czerwca 

Przewodniczący Rady Państwa: w z. K. Sarcikowskl 
S~kretarz , Rady Państwa: Z. Surowiec 

57 

USTAWA 

z dnia 24 lutego 1989 r. 

o niektórych warunkach konsolidacji gospodarki np.rodowej oraz o zmianie niektóry<:h ustaw. 

Art. ' 1. 1. Na terenie województwa lub jego CZęSCl 
albo w ,odniesieniu do określonego podmiotu gospodatfcze
go, w rozumieniu przepisów o działalności gospodarczej, 
mogą być wprowadzone na czas określony szczególne wa
rtmki gospodarowania oraz funkcjonowania podmiotów 
gospodarczych w celu sprawdzenia -nowych rozwiązall 
techniczno-organizącyjnych i ekonomicznych (eksperyment 
gospodarczy) . 

2. Akt określający warunki eksperymentu gospodar
czego może w wyjątkowych, gospodarczo uzasadnionych 
przypadkach i w zakresie określonym w 'LlSt. 1 wprowa
dzać rozwiązania odmienne od przewidzianych w ogólnie 
obowiązujących odpowiednich przepisach ' ustawowych. W 
takich przypadkach , przepisów ogólnie obowiązujących 

nie .stosuje się w zakresie objętym odmiennością rozwią
zań zawartych w akcie określającym warunki ~kspeTy' 
melttu. 

3, Akt, o którym mowa w ust. 2, nie może naruszać 
przepisów dotyczących praw osób trzecich. 

Art. 2. Aktem określającym warunki eksperymentu 
gospodarczego jest: 

1) w odniesieniu do terenu, województwa lub jego części , 

- rozporządzenię Rady Ministrów, wydane na wnio
sek właściwej wojewódzkiej rady narodowej, 

2) w odniesieniu , do określonego podmiotu gospodarcze
gó -' umowa między tym podmiotem a ministrem 
właściwym ze względu na przedmiot działalności 'pod· 
miotu gospodarczego lub ze względu na prz.edmiot 
umowy. Umowę zawiera się za zgodą Rady Ministrów. 

Art. 3. Składniki majątkowe mienia państwowego 

mogą być oddane osobom prawnym lub fizycznym do ko
rzystania z nich, w formie przewidzianej w prawie- cywil·, 

I nym, w celu prowadzenia działalności gospodarczej. ' 

" Art. 4. 1. W celu przyspieszenia procesów demono-
polizacyjnych rozwoju konkurencyjności, lepszego wy! 

korzystania środków produkcji oraz poprawy efektywności 
gospodarki, Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, 

może określić: ' 

1) szczególne warunki podziału, łączenia lub likwidacji 
przedsiębiorstw państwowych, 

' 2) szczególne zasady przyspieszonego postępowania w 
sprawie poprawy gospodarki przedsiębiorstwa pań

stWowego, a także przyspieszonego postępowania 
upadłościowego w stosunku do takiego przedsię-

biorstwa. ' 

2. W zakresie uregulowanym rozporządzeniami, wy-
, da?-ymi na podstawie ust. 1, nie stosuje się : '-. 

1) przepisów określających podział, łączenie lub likwi
dację przedsiębiorstwa państwowego, zawartych w in
nych ustawach i aktach wydanych na ich podstawie" 

2) p.rzepisów o trybie postępowania w sprawie poprawy 
gospodarki przedsiębiorstwa państwowego oraz vi 
sprawie upadłości w stosunku do takiego przedsię-

biorstwa. -

3. 'Decyzję w spra'Jie podziału, łączenia oraz likwi"' 
dćlcjiprzedsiębiorstwa państwowego, w warunkach okre
ślonych w ust. 1 pkt 1, podejmuje Prezes Rady Ministrów: 

1) z własnej inicjatywy, 

2) na wniosek organu założycielskiego lub rady pracow
niczej przedsiębiorstwa albo organu antymonopolo
wego , 

po zasięgnięciu opinii organów przedsiębiorstwa i na 
podstawie wyników analizy efektyviności przewidywanych 
skutków takiej deayzjL 

Art. 5. 1. Prezes Rady Ministrów, po zasięgnięciu 
opinii właściwych organów samorządu, może odwołać dy
rektora przedsiębiorstwa państwowego lub zawiesić w 
czynnościach kierownika innej jednostki organizacyjnej, 
do kt~rych stosuje się przepisy o podatku dochodowym 
od osób , prawnych, jeżeli w takim przedsiębiorstwie lub 
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takiej jednostce ustalonO rażąco wysokie ceny towarów 
i t\sług oraz obiektów i robót budo~lanych w rozumieniu 
art. 8 ustawy z dnia 26 luteg'o 1982 r. o cenach (Dz. U. 
z 1988 r. Nr 27, poz. 195) lub ceny w wysokości przekra
czającej maksymalne wskaźniki wzrostu cen umownych, 
o których mowa wart. 13 ust, 2 pkt 1 i ust. 3 powołanej 
ustawy. -

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeliwaTtośc to
warów i usług oraz obiektów i robót budowlanych, o któ
rych mowa w powołanym przepisie, nie jest większa niż 
30'0/0 wartości sprzedaży w okresie, w którym stosowano 
rażąco wysokie ceny ' lub ceny' w wysokości przekracza
jącej maksymalne wskaźniki wzrostu cen umownych. 
OkI es ten nie może być krótszy niż miesiąc. 

3. Prezes Rady Ministrów, po zasięgnięciu opinii 
właściwych organów samorządu, może takie odwołać dy
rektora lub zawiesić w czynnościach kierownika, 9 których 
mowa w ust. 1, jeżeli w roku podatkowym suma podatku 

. dochodowego z tytułOwokreślonych w a·rt. 18 usL '4 usta
wy z :dnia 31 stycznia 1989 r. o podatku dochodowym od 
osób prawnych (Dz. U. Nr 3, poz. 12) przekracza 100:/0 , , 

uzyskanego dochodu. . . 

4. Do decyzji ,Prezesa Rady Ministrów, o której mowa 
, w ust. 1 i 3, ' nie stosuje się przepisów o właściwości orga
nÓw oraz o trybie odwoływania i zawieszania w czyn
nościach. 

_ Art. 6. Do trybu zasięgania opinii, ó której mowa w 
.. art. 4 ust. 3 ,i art. 5 ust. 1 i 3, stosuje się odpowiednio -prze

pis art. 26 ustawy -z <4lia 25 września 1981 r. o samorzą
dzie załogi przedsiębiorstwa państwowego (Dz. U. Nr 24, 
poz. 123, z 1986 r. Nr 17, poz, 88 i z 1987 r. Nr 33, poz. 181). 

Art. 7. 1. W gospodarczo uzasadnionych przypad
kach rada pracownicza i kierownik zakładu sporządzają
cego bilans lub kierownik takiego zakładu, w którym nie' 
ma rady pracowniczej, mogą wystąpić do organu założy
cielskiego z wnioskiem o podział przedsiębiorstwa pań
stwowego przez wyłączenie tego zakładu z przedsiębior
stwa w ' celu utworzenia samodzielnego podmiotu gospo-
darczego. ' 

2. Do podziału, o którym mowa w ust. 1, stosuje się 
przepisy wydane na· podstawie att. 4 ust. 1 pkt 1. 

Art. 8. 1. Organy kontroli i inspekcji, podporządko-o 
wane ' . naczelnym i centralnym organom admini-stracji 
państwowej oraz organizacjom spółdzielczym, nie mogą 
p~owadzić kontroli i inspekcji lub lustracji w zakresie 
organizacji i celowości działalności podmiotów gospodar
czych. 

2. Rada Ministrów może ustanawiać także, inne nU; 
określone w ust. 1, ograniczenię. ustalonego w ustawach 
zakresu kontroli podmiotów' gospodarczych przez organy 
kontroli i inspekcji, o któTych mowa w powołanym prze
pisie. 

3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do przedsię

biorstw państwowych i jednostek organizacyjnych pod
.ległych · Ministrowi Obrony Narodowej oraz Ministrowi 
Spraw WeWIl;ętrznych, a także do przedsiębiOrstw państwo
'wych i jednostek podległych M,inistrowi Sprawiedliwości, 
działających przy zakładach karnych. 

. Art. 9.1. Zrzeszenia przedsiębiorstw państwowych 
ulegają r'Qzwiązaniu w terminie trzech miesięcy od dnia 
wejścia ustawy w życie. 

2. W razie utworzenia przez podmioty, które należały 
do rozwiązanego zrzeszenia, spółki handlowej lub innej 
struktury organizacyjnej przewidzianej -w przepisach pra.
wa, sąd rejestrowy przed wpisem do rejestru takiej spółki 
lub struktury zwraca się dO. organu antymonopolowego 
o zajęcie stanowiską. Sąd odmawia rejestracji, jeżeli akt 
o utworzeniu: spółki lub innej struktury organizacyjnej na
rusza przepisy o · przeciwdziałaniu praktykom monopoli-
stycznym w gospod'arce narodowej. . 

Art. 10. 1. Sejm dokonuje okresowych ocen wprowa
. dzania w życie i wykonywania przepisów ustawy. 

2. Rada Ministrów przedstawia Sejmowi, nie rzadziej 
niż co pół roku, informację b wykorzystaniu uprawnień 
wynikających z przepisów art. 1 i 2 oraz art. 4 i 5. 

Art. 11. W ustawie z dnia 10 kwietnia 1974 r. -'- Pra
·wo lokalowe (Dz. U. z 1987 r. Nr '30, poz. 165) wprowadza 
się nastę'pujące zmiany: 

l) wart. 14 w ust. 2: 

a) w pkt 2 po wyrazach "a także" dodaje się wyraz 
"lokali", 

bl dodaje się pkt 3a w brzmieniu: 
,,3a) lokali użytkowych . w budynkach zarządza

nych lub użytkowanych przez Jednostki gos .. ) 
podarki uspołecznionej,"; 

2) w art. 29: 

a) w ust. 1: 
,} 

- pkt 2 otrzymuje brzmienie: , 
,,~) do~ów jednorodzinnych i lokali w innych 

domach stanowiących własność osób fizycz
nych oraz domÓw i lokali sprzedanych przez 
Państwo osobom fizycznym, jeżeli ' co naj
mniej w cżęści są zamieszkiwane przez 
właścicieli lub ich osoby bliskie w rozumie
niu art. 9 ust. 1, a także oddahych w najem 
lub bezpłatne używanie na pq>dstawie aTt. 33 
ust. 3,", 

- po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu: 
,,3a) domów wielomieszkaniowych - zbudowa

nych przez osoby fizyczne -w celu sprze
daży znajdujących się w nich lokali,", 

- w pkt 9 wy.razy . "jeżeli są używane na cele; 
. związane z ich zakresem działania" skreśla się; 

- pkt 11 otrzymuje brzmienie: 
,,11) pracowni artystycznych i lokali służących 

do prowadzenia działalności gospodaTczej, 
wybudowanych ze środków osób fizycznych 
na dzierżawionym od Państwa gruncie, je
żeli osoby. te, ich pełnoletnie azieci lub ro
dzice korzystają z nich zgodnie z przezna-. " . czenlem, ., 

h) w ust. '2 powqłanie "ust. 1 pkt 1-3" zastępuje się 
powołaniem 'IUSt. 1 pkt 1-3a", a po powołaniu 
"pkt 11" stawia się kropkę i ' pozostałe wyrazy od 
"a także" do "rodziców" skreśla się; 

3) art. · 32 skreśla się; 

4) W art. 33 w ust. 3 wyrazy "w trybie art. 25 ust. 2" za
stępuje się wy.razami "jednostki organizacyjnej, o któ
rej mowa w art. 25 ust. 1, oraz lokalu mieszkalnego 
stanowiącego odrębną nieruchomość"; 

I 

,/ 
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5) wart. 69 w ust. 1 powołanie "art. 14 ust.. 2. pkt 2 
ii. 3" zastępuje się powołaniem "art. 14 ust. 2 pkt 
2-3a". 

' < 1 

Poz. 57 

w celu~przedaży .znajdujących się w nim lokali, 
wielkości udziałów właścicieli poszczególnych . 
lokali we współużyt~owaniu wieczystym gruntu 
określa si ę w umowach sprzedaży lokali."; 

Art. 12. W ustawie z dnia 25 września 1981 r. o-przed
siębiorstwach państwowych (Dz. U. z 1987 r. Nr 35, 
poz. ' 201t wprowadza się następujące zmiany": 

2) w art. 38 w ust. 4 po powołaniu "art. 24" dodaje się 
wyrazy ,;według cen określonych w umowie". 

1) wart. 29 ust. 1 otrzymup brzmienie: Art. 15. W ustawie z dnia 28 stycznia 1987 r. o prze-
,,1. W gospodarczo uzasadnionych wypadka:chrarla ciwdZliałaniu ·. praktykom ,monopolistycznym w gospodarce 

pracownicza i dyrektor przedsiębiorstwa państwo- narodowej (Dz. U. Nr. 3, poz. 18) po art. 14 dodaje się 
weg'o, za zgodą ogólnego zebrania pracowników, . . art. 14a w brzmieniu: 
mogą wspólnie wnioskować do organu założyciel- . l ,.Art. 14a. W razie stwierdzenia praktyk monopo istycz- -
skiego o: nych, wymienionych w art. 8 i 11 lub o kló~ 
1) wyrażenie zgody na przekształcenie przedsię- ryc h mowa wart. 13 i 14, organ antymonopo-

biorstwa w spółkę, lowy może wydać decyzję nakazującą zanie-
2) likwidację przedsiębiorstwa i oddanie osobie - . chanie tych praktyk oraz określającą związane 

prawnej lub fizycznej składników mienia pań· z tym obowiązki jednostki gospodarczej." 
stwowego do korzystania z nich, w formie 
przewidzianej w prawie cywilnym, w celu pro· 
wadzenia działalności gospodarczej."; 

Art. 16. 1. , Podjęty eksperyment gospodarczy moż
na prowadzić po ustaniu mocy obowiązującej przepisów 
art. 1 i 2. 2) ro~dział 13 skreśla się. 

Att. 13. W 'ustawie z dnia 25 września 1981 r. o samo
rządzie załogi przedsiębiorstwa państwowe'go (Dz. U. Ńr 24, 
-poz. 123, z 1986 r. Nr 17, poz. 88 i z 1987 r. Nr 33,poz. 181) 
wart. 24 w ust. 1 pkt 5 skreśla się. 

2. Postępowanie w sprawach prowadzonych na zasa
dach i w trybie,. określonych na podstawie art. 4 ust. l 
lub wart. 7, nie zakończone do dnia obowiązywania tych 
przepisów, toczy się nadal l}a tych zasadach i .w tym 
trybie. 

Art. 14. W ustawie z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospo
darce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (Dz. Ut 
Nr 22, pOZo 99, z 1987 r. Nr 21, poz. 124 i z 1988 r. Nr 24, 
poz. 170) wprowadza się następujące ' zmiany: 

Art. 17. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia ; 
z tym . że art. 1 i 2 oraz art. 4-7 obowiązują do dnia 
31 grudnia 1990 .T. 

1) wart. 23 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 
,,2a. W wypadku budowy domu wielomieszkaniowego 
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