
1. Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze usta-
wy z dnia 20 lipca 2000 r. o og∏aszaniu aktów norma-
tywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U.
Nr 62, poz. 718, z 2001 r. Nr 46, poz. 499, z 2002 r.
Nr 74, poz. 676 i Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 65,
poz. 595 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959) og∏asza si´
w za∏àczniku do niniejszego obwieszczenia jednolity
tekst ustawy z dnia 19 paêdziernika 1991 r. o gospoda-
rowaniu nieruchomoÊciami rolnymi Skarbu Paƒstwa
(Dz. U. Nr 107, poz. 464), z uwzgl´dnieniem zmian
wprowadzonych: 

1) ustawà z dnia 12 grudnia 1992 r. o zmianie ustawy
o gospodarowaniu nieruchomoÊciami rolnymi
Skarbu Paƒstwa oraz o zmianie niektórych ustaw
(Dz. U. z 1993 r. Nr 5, poz. 23),

2) ustawà z dnia 19 grudnia 1992 r. o zmianie ustawy
— Prawo bankowe i niektórych innych ustaw
(Dz. U. z 1993 r. Nr 6, poz. 29),

3) ustawà z dnia 29 grudnia 1993 r. o zmianie ustawy
o gospodarowaniu nieruchomoÊciami rolnymi
Skarbu Paƒstwa oraz o zmianie niektórych ustaw
(Dz. U. z 1994 r. Nr 1, poz. 3),

4) ustawà z dnia 7 lipca 1994 r. o zmianie ustawy —
Prawo spó∏dzielcze oraz o zmianie niektórych in-
nych ustaw (Dz. U. Nr 90, poz. 419),

5) ustawà z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali miesz-
kalnych i dodatkach mieszkaniowych (Dz. U.
Nr 105, poz. 509),

6) ustawà z dnia 27 paêdziernika 1994 r. o autostra-
dach p∏atnych (Dz. U. Nr 127, poz. 627)

— uj´tych w obwieszczeniu Ministra Rolnictwa i Go-
spodarki ˚ywnoÊciowej z dnia 12 maja 1995 r.
w sprawie og∏oszenia jednolitego tekstu ustawy
o gospodarowaniu nieruchomoÊciami rolnymi Skar-
bu Paƒstwa (Dz. U. Nr 57, poz. 299),

7) ustawà z dnia 21 lipca 1995 r. o zmianie ustawy
o systemie oÊwiaty oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. Nr 101, poz. 504),

8) ustawà z dnia 25 kwietnia 1996 r. o zmianie ustawy
o gospodarowaniu nieruchomoÊciami rolnymi
Skarbu Paƒstwa (Dz. U. Nr 59, poz. 268),

9) ustawà z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zmianie niektó-
rych ustaw normujàcych funkcjonowanie gospo-
darki i administracji publicznej (Dz. U. Nr 106,
poz. 496),

10) ustawà z dnia 20 grudnia 1996 r. o zmianie niektó-
rych ustaw zwiàzanych z reformà funkcjonowania

gospodarki i administracji publicznej oraz o zmia-
nie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przed-
si´biorstw paƒstwowych (Dz. U. Nr 156, poz. 775),

11) ustawà z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zmianie ustawy
o lasach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U.
Nr 54, poz. 349 i Nr 160, poz. 1079),

12) ustawà z dnia 8 maja 1997 r. o por´czeniach i gwa-
rancjach udzielanych przez Skarb Paƒstwa oraz
niektóre osoby prawne (Dz. U. Nr 79, poz. 484
i Nr 80, poz. 511),

13) ustawà z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych
ustaw okreÊlajàcych kompetencje organów admi-
nistracji publicznej — w zwiàzku z reformà ustrojo-
wà paƒstwa (Dz. U. Nr 106, poz. 668),

14) ustawà z dnia 6 maja 1999 r. o zmianie ustawy
o gospodarowaniu nieruchomoÊciami rolnymi
Skarbu Paƒstwa oraz o zmianie niektórych ustaw
(Dz. U. Nr 49, poz. 484),

15) ustawà z dnia 7 stycznia 2000 r. o zmianie ustawy
o gospodarce nieruchomoÊciami oraz innych
ustaw (Dz. U. Nr 6, poz. 70),

16) ustawà z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektó-
rych ustaw zwiàzanych z funkcjonowaniem admi-
nistracji publicznej (Dz. U. Nr 12, poz. 136 i Nr 122,
poz. 1323, z 2001 r. Nr 154, poz. 1802, z 2002 r.
Nr 208, poz. 1763 oraz z 2003 r. Nr 203, poz. 1966),

17) ustawà z dnia 12 maja 2000 r. o zasadach wspiera-
nia rozwoju regionalnego (Dz. U. Nr 48, poz. 550),

18) ustawà z dnia 15 grudnia 2000 r. o zasadach zby-
wania mieszkaƒ b´dàcych w∏asnoÊcià przedsi´-
biorstw paƒstwowych, niektórych spó∏ek handlo-
wych z udzia∏em Skarbu Paƒstwa, paƒstwowych
osób prawnych oraz niektórych mieszkaƒ b´dà-
cych w∏asnoÊcià Skarbu Paƒstwa (Dz. U. z 2001 r.
Nr 4, poz. 24),

19) ustawà z dnia 22 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy
— Karta Nauczyciela, ustawy o gospodarowaniu
nieruchomoÊciami rolnymi Skarbu Paƒstwa, usta-
wy o oznaczaniu wyrobów znakami skarbowymi
akcyzy, ustawy o zatrudnieniu i przeciwdzia∏aniu
bezrobociu oraz ustawy o zmianie niektórych
ustaw zwiàzanych z funkcjonowaniem administra-
cji publicznej (Dz. U. Nr 122, poz. 1323),

20) ustawà z dnia 26 kwietnia 2001 r. o rentach struk-
turalnych w rolnictwie (Dz. U. Nr 52, poz. 539)

— uj´tych w obwieszczeniu Ministra Skarbu Paƒstwa
z dnia 28 maja 2001 r. w sprawie og∏oszenia jednolite-
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z dnia 13 wrzeÊnia 2004 r.

w sprawie og∏oszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarowaniu nieruchomoÊciami rolnymi 
Skarbu Paƒstwa



go tekstu ustawy o gospodarowaniu nieruchomoÊcia-
mi rolnymi Skarbu Paƒstwa (Dz. U. Nr 57, poz. 603),

21) ustawà z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne
(Dz. U. Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1803),

22) ustawà z dnia 18 wrzeÊnia 2001 r. o zmianie usta-
wy o zatrudnieniu i przeciwdzia∏aniu bezrobociu
oraz ustawy o gospodarowaniu nieruchomoÊcia-
mi rolnymi Skarbu Paƒstwa (Dz. U. Nr 122,
poz. 1323),

23) ustawà z dnia 17 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy
o gospodarowaniu nieruchomoÊciami rolnymi
Skarbu Paƒstwa, ustawy o ochronie roszczeƒ pra-
cowniczych w razie niewyp∏acalnoÊci pracodawcy,
ustawy o zatrudnieniu i przeciwdzia∏aniu bezrobo-
ciu, ustawy o zakazie stosowania wyrobów zawie-
rajàcych azbest, ustawy o Trójstronnej Komisji do
Spraw Spo∏eczno-Gospodarczych i wojewódzkich
komisjach dialogu spo∏ecznego oraz ustawy o u∏a-
twieniu zatrudnienia absolwentom szkó∏ (Dz. U.
Nr 154, poz. 1793),

24) ustawà z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy
o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz
o zakresie dzia∏ania ministrów, ustawy o dzia∏ach
administracji rzàdowej oraz o zmianie niektórych
ustaw (Dz. U. Nr 154, poz. 1800),

25) ustawà z dnia 1 marca 2002 r. o zmianach w orga-
nizacji i funkcjonowaniu centralnych organów ad-
ministracji rzàdowej i jednostek im podporzàdko-
wanych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U.
Nr 25, poz. 253, Nr 200, poz. 1689 i Nr 230,
poz. 1923 oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492),

26) ustawà z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpie-
czeƒstwa Wewn´trznego oraz Agencji Wywiadu
(Dz. U. Nr 74, poz. 676),

27) ustawà z dnia 30 sierpnia 2002 r. o restrukturyzacji
niektórych nale˝noÊci publicznoprawnych od
przedsi´biorców (Dz. U. Nr 155, poz. 1287),

28) ustawà z dnia 20 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy
o gospodarowaniu nieruchomoÊciami rolnymi
Skarbu Paƒstwa (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 64),

29) ustawà z dnia 14 lutego 2003 r. o zmianie ustawy
— Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. Nr 49, poz. 408),

30) ustawà z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie dróg krajowych (Dz. U. Nr 80, poz. 721),

31) ustawà z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kszta∏towaniu
ustroju rolnego (Dz. U. Nr 64, poz. 592),

32) ustawà z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu so-
cjalnym (Dz. U. Nr 122, poz. 1143),

33) ustawà z dnia 4 marca 2004 r. o zmianie ustawy
o gospodarowaniu nieruchomoÊciami rolnymi
Skarbu Paƒstwa oraz o zmianie innych ustaw
(Dz. U. Nr 69, poz. 624),

34) ustawà z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przy-
rody (Dz. U. Nr 92, poz. 880)

oraz zmian wynikajàcych z przepisów og∏oszonych
przed dniem 13 wrzeÊnia 2004 r.

2. Podany w za∏àczniku do niniejszego obwieszcze-
nia jednolity tekst ustawy nie obejmuje:

1) art. 58—66 ustawy z dnia 19 paêdziernika 1991 r.
o gospodarowaniu nieruchomoÊciami rolnymi
Skarbu Paƒstwa oraz o zmianie niektórych ustaw
(Dz. U. Nr 107, poz. 464), które stanowià:

„Art. 58. W ustawie z dnia 12 marca 1958 r.
o sprzeda˝y nieruchomoÊci Paƒstwowe-
go Funduszu Ziemi oraz uporzàdkowaniu
niektórych spraw zwiàzanych z przepro-
wadzeniem reformy rolnej i osadnictwa
rolnego (Dz. U. z 1989 r. Nr 58, poz. 348
i z 1990 r. Nr 34, poz. 198) wprowadza si´
nast´pujàce zmiany:

1) tytu∏ ustawy otrzymuje brzmienie:
„o uporzàdkowaniu niektórych spraw
zwiàzanych z przeprowadzeniem refor-
my rolnej i osadnictwa rolnego”,

2) skreÊla si´ rozdzia∏y 1 i 2.

Art. 59. W ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. —
Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93,
z 1971 r. Nr 27, poz. 252, z 1976 r. Nr 19,
poz. 122, z 1982 r. Nr 11, poz. 81, Nr 19,
poz. 147 i Nr 30, poz. 210, z 1984 r. Nr 45,
poz. 242, z 1985 r. Nr 22, poz. 99, z 1989 r.
Nr 3, poz. 11 oraz z 1990 r. Nr 34,
poz. 198, Nr 55, poz. 321 i Nr 79,
poz. 464) skreÊla si´ art. 276.

Art. 60. W ustawie z dnia 17 maja 1990 r. o po-
dziale zadaƒ i kompetencji okreÊlonych
w ustawach szczególnych pomi´dzy or-
gany gminy a organy administracji rzà-
dowej oraz o zmianie niektórych ustaw
(Dz. U. Nr 34, poz. 198, Nr 43, poz. 253
i Nr 87, poz. 506 oraz z 1991 r. Nr 95,
poz. 425) w art. 3 okreÊla si´ pkt 2.

Art. 61. W ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r.
o ubezpieczeniu spo∏ecznym rolników
(Dz. U. z 1991 r. Nr 7, poz. 24, Nr 45,
poz. 199, Nr 103, poz. 448 i Nr 104,
poz. 450) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

w art. 58:

1) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przej´cie nieruchomoÊci i ustalenie
odp∏atnoÊci nast´puje w drodze
decyzji rejonowego organu admi-
nistracji rzàdowej.”,

2) dodaje si´ nowy ust. 3 w brzmieniu:

„3. Przej´te nieruchomoÊci przekazuje
si´ na rzecz Agencji W∏asnoÊci Rol-
nej Skarbu Paƒstwa.”,
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3) dotychczasowe ust. 3 i 4 otrzymujà
oznaczenie ust. 4 i 5.

Art. 62. W ustawie z dnia 25 wrzeÊnia 1981 r.
o przedsi´biorstwach paƒstwowych
(Dz. U. z 1991 r. Nr 18, poz. 80, Nr 75,
poz. 329 i Nr 101, poz. 444) w art. 49
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w ust. 1 skreÊla si´ kropk´ po zdaniu
pierwszym i dodaje wyrazy „lub
Agencja W∏asnoÊci Rolnej Skarbu
Paƒstwa”, po zdaniu drugim skreÊla
si´ kropk´ i dodaje wyrazy „chyba ˝e
przepisy szczególne stanowià ina-
czej”,

2) ust. 2 i 3 skreÊla si´.

Art. 63. 1. W ustawie z dnia 26 marca 1982 r.
o zmianie ustawy — Kodeks cywilny
oraz o uchyleniu ustawy o uregulowaniu
w∏asnoÊci gospodarstw rolnych (Dz. U.
Nr 11, poz. 81) w art. 8 skreÊla si´ § 4.

2. Do ostatecznych decyzji wydanych na
podstawie przepisów ustawy z dnia
26 paêdziernika 1971 r. o uregulowaniu
w∏asnoÊci gospodarstw rolnych (Dz. U.
Nr 27, poz. 250 i z 1975 r. Nr 16, poz. 91)
nie stosuje si´ przepisów Kodeksu po-
st´powania administracyjnego dotyczà-
cych wznowienia post´powania, stwier-
dzenia niewa˝noÊci i uchylenia lub
zmiany decyzji.

3. Post´powanie administracyjne toczàce
si´ w sprawach, o których mowa
w ust. 2, podlega umorzeniu.

Art. 64. W ustawie z dnia 25 lipca 1985 r. o jed-
nostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U.
z 1991 r. Nr 44, poz. 194) w art. 64
w ust. 1 w pkt 1 po wyrazie „grunty” do-
daje si´ wyraz „nierolne”.

Art. 65. W ustawie z dnia 5 stycznia 1991 r. —
Prawo bud˝etowe (Dz. U. Nr 4, poz. 18,
Nr 34, poz. 150 i Nr 94, poz. 421) w art. 3
w ust. 1 w pkt 9 po wyrazie „Paƒstwa”
dodaje si´ wyrazy „o ile przepisy szcze-
gólne nie stanowià inaczej”.

Art. 66. W ustawie z dnia 29 kwietnia 1985 r.
o gospodarce gruntami i wyw∏aszczaniu
nieruchomoÊci (Dz. U. z 1991 r. Nr 30,
poz. 127 i Nr 103, poz. 446) wprowadza
si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 2 w ust. 1 kropk´ zast´puje si´
przecinkiem i dodaje wyrazy „o ile
przepisy szczególne nie stanowià ina-
czej.”,

2) w art. 61 w ust. 1 po wyrazie „przy-
znaç” dodaje si´ wyrazy „z Zasobu
W∏asnoÊci Rolnej Skarbu Paƒstwa”.”;

2) art. 2 ustawy z dnia 12 grudnia 1992 r. o zmianie
ustawy o gospodarowaniu nieruchomoÊciami rol-

nymi Skarbu Paƒstwa oraz o zmianie niektórych
ustaw (Dz. U. z 1993 r. Nr 5, poz. 23), który stanowi:

„Art. 2. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.”;

3) art. 4 ustawy z dnia 19 grudnia 1992 r. o zmianie
ustawy — Prawo bankowe i niektórych innych
ustaw (Dz. U. z 1993 r. Nr 6, poz. 29), który stano-
wi:

„Art. 4. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.”;

4) art. 12—19 i 21 ustawy z dnia 29 grudnia 1993 r.
o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomo-
Êciami rolnymi Skarbu Paƒstwa oraz o zmianie
niektórych ustaw (Dz. U. z 1994 r. Nr 1, poz. 3), któ-
re stanowià:

„Art. 12. Lasy podlegajàce zarzàdowi Lasów Paƒ-
stwowych, niewydzielone geodezyjnie
z nieruchomoÊci Paƒstwowego Fundu-
szu Ziemi oraz z nieruchomoÊci pozosta-
∏ych po zlikwidowanych paƒstwowych
przedsi´biorstwach gospodarki rolnej,
z dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy przecho-
dzà do Zasobu W∏asnoÊci Rolnej Skarbu
Paƒstwa.

Art. 13. Z dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy:

1) grunty rolne Skarbu Paƒstwa pozosta-
jàce w zarzàdzie Polskiej Akademii
Nauk stajà si´ przedmiotem u˝ytkowa-
nia wieczystego Polskiej Akademii
Nauk,

2) budynki i urzàdzenia zwiàzane trwale
z gruntami, o których mowa w pkt 1,
stajà si´ w∏asnoÊcià Polskiej Akademii
Nauk.

Art. 14. NieruchomoÊci oraz inne sk∏adniki mie-
nia pozosta∏e po likwidacji zjednoczeƒ,
zrzeszeƒ paƒstwowych przedsi´biorstw
gospodarki rolnej, podlegajà przekazaniu
do Zasobu W∏asnoÊci Rolnej Skarbu Paƒ-
stwa, je˝eli w dniu wejÊcia w ˝ycie usta-
wy stanowi∏y w∏asnoÊç Skarbu Paƒstwa.
Przekazanie nieruchomoÊci nast´puje
w drodze decyzji wojewody w∏aÊciwego
ze wzgl´du na miejsce jej po∏o˝enia,
w terminie trzech miesi´cy od dnia wej-
Êcia w ˝ycie ustawy. Z przekazania nieru-
chomoÊci sporzàdza si´ protokó∏ zdaw-
czo-odbiorczy.

Art. 15. 1. Obowiàzek ponoszenia op∏at rocznych
z tytu∏u wykonywania zarzàdu nieru-
chomoÊciami rolnymi lub u˝ytkowania
wieczystego nieruchomoÊci rolnych
powstaje od 1994 r.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje si´, je˝eli
przekazanie nieruchomoÊci w zarzàd
nastàpi∏o w drodze decyzji Prezesa
Agencji W∏asnoÊci Rolnej Skarbu Paƒ-
stwa.
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Art. 16. 1. Na wniosek nabywcy nieruchomoÊci
wymienionych w art. 42 ustawy, o któ-
rej mowa w art. 1, nale˝noÊç z tytu∏u
umowy, zawartej po dniu 31 grudnia
1991 r., niesp∏acona do dnia z∏o˝enia
wniosku, podlega umorzeniu w cz´Êci
przekraczajàcej t´ nale˝noÊç, ustalonà
z zastosowaniem obni˝ek okreÊlonych
w tym przepisie.

2. Wnioski, o których mowa w ust. 1,
mogà byç z∏o˝one w okresie 6 miesi´-
cy od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy. We
wniosku nabywca jest obowiàzany
udokumentowaç okolicznoÊci uzasad-
niajàce umorzenie nale˝noÊci.

Art. 17. Do czasu uregulowania w odr´bnej usta-
wie form zadoÊçuczynienia z tytu∏u utra-
ty mienia i zasad przywracania w∏asnoÊci
osobom, które na podstawie art. 81 usta-
wy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodar-
ce gruntami i wyw∏aszczaniu nierucho-
moÊci (Dz. U. z 1991 r. Nr 30, poz. 127,
Nr 103, poz. 446 i Nr 107, poz. 464 oraz
z 1993 r. Nr 47, poz. 212 i Nr 131,
poz. 629) z∏o˝y∏y wnioski o zaliczenie
wartoÊci mienia nieruchomego pozosta-
wionego poza granicami kraju w zwiàzku
z wojnà rozpocz´tà w 1939 r., nie zalicza
si´ wartoÊci tego mienia na pokrycie ce-
ny sprzeda˝y nieruchomoÊci wchodzà-
cych w sk∏ad Zasobu W∏asnoÊci Rolnej
Skarbu Paƒstwa.

Art. 18. Z dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy wygasa-
jà przyj´te przez Agencj´ na podstawie
protoko∏ów zdawczo-odbiorczych i nieza-
spokojone zobowiàzania zlikwidowanych
paƒstwowych przedsi´biorstw gospo-
darki rolnej wobec Skarbu Paƒstwa.

Art. 19. Z dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy paƒ-
stwowe przedsi´biorstwa gospodarki
rolnej tracà zdolnoÊç upad∏oÊciowà. Po-
st´powania upad∏oÊciowe prowadzone
w stosunku do paƒstwowych przedsi´-
biorstw gospodarki rolnej ulegajà z mocy
prawa umorzeniu.”

„Art. 21. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.”;

5) art. 15 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zmianie usta-
wy — Prawo spó∏dzielcze oraz o zmianie niektó-
rych innych ustaw (Dz. U. Nr 90, poz. 419), który
stanowi:

„Art. 15. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
30 dni od dnia og∏oszenia, z tym ˝e art. 3
i 6 wchodzà w ˝ycie z dniem 1 stycznia
1995 r.”;

6) art. 68 ustawy z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie loka-
li mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych
(Dz. U. Nr 105, poz. 509), który stanowi:

„Art. 68. 1. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
miesiàca od dnia og∏oszenia, z zastrze-
˝eniem ust. 2 i 3.

2. Do czasu wydania przepisów, o któ-
rych mowa w art. 26, lecz nie d∏u˝ej ni˝
przez szeÊç miesi´cy od dnia wejÊcia
w ˝ycie ustawy, zachowujà moc prze-
pisy wykonawcze, wydane na podsta-
wie art. 15 ust. 4 ustawy wymienionej
w art. 67 pkt 2, w zakresie dotyczàcym
ustalania wysokoÊci czynszu najmu.
W tym samym okresie osoby, o któ-
rych mowa w art. 46 ustawy wymie-
nionej w art. 53, op∏acajà czynsz najmu
w wysokoÊci pokrywajàcej koszty eks-
ploatacji tych domów i lokali mieszkal-
nych.

3. Przepisy wykonawcze wydane na pod-
stawie art. 54 ust. 4 ustawy wymienio-
nej w art. 67 pkt 2 zachowujà moc nie
d∏u˝ej ni˝ przez 6 miesi´cy od dnia
wejÊcia w ˝ycie ustawy.”;

7) art. 71 ustawy z dnia 27 paêdziernika 1994 r. o au-
tostradach p∏atnych (Dz. U. Nr 127, poz. 627), któ-
ry stanowi:

„Art. 71. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
30 dni od dnia og∏oszenia.”;

8) art. 7 ustawy z dnia 21 lipca 1995 r. o zmianie usta-
wy o systemie oÊwiaty oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. Nr 101, poz. 504), który stanowi:

„Art. 7. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 1996 r., z wyjàtkiem przepisu art. 4, któ-
ry wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia.”;

9) art. 2 i 3 ustawy z dnia 25 kwietnia 1996 r. o zmia-
nie ustawy o gospodarowaniu nieruchomoÊciami
rolnymi Skarbu Paƒstwa (Dz. U. Nr 59, poz. 268),
które stanowià:

„Art. 2. Minister Rolnictwa i Gospodarki ˚ywno-
Êciowej og∏osi w Dzienniku Ustaw Rzeczy-
pospolitej Polskiej jednolity tekst ustawy
o gospodarowaniu nieruchomoÊciami rol-
nymi Skarbu Paƒstwa, z uwzgl´dnieniem
zmian wynikajàcych z przepisów og∏oszo-
nych przed dniem wydania jednolitego
tekstu.

Art. 3. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.”;

10) art. 78, 80, 83 ust. 2 pkt 2 i art. 84 ustawy z dnia
8 sierpnia 1996 r. o zmianie niektórych ustaw nor-
mujàcych funkcjonowanie gospodarki i admini-
stracji publicznej (Dz. U. Nr 106, poz. 496), które
stanowià:

„Art. 78. Do czasu wydania przepisów wykonaw-
czych na podstawie art. 31 ust. 4, art. 32,
art. 37, art. 38a ust. 6, art. 39a i art. 45
ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 51,
pozostajà w mocy przepisy dotychczaso-
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we, nie d∏u˝ej jednak ni˝ przez szeÊç mie-
si´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej
ustawy.”

„Art. 80. Z dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy cz∏onko-
wie Rady Agencji W∏asnoÊci Rolnej Skar-
bu Paƒstwa, powo∏ani spoÊród kandyda-
tów przedstawionych przez organizacje
spo∏eczne i zawodowe organizacji zwiàz-
kowych rolników, rolnicze zwiàzki spó∏-
dzielcze oraz organizacje pracodawców
rolnych, stajà si´ cz∏onkami Rady Nad-
zorczej na okres pierwszej kadencji.”

Art. 83. 2. „2) z dnia 19 paêdziernika 1991 r. o go-
spodarowaniu nieruchomoÊciami rol-
nymi Skarbu Paƒstwa oraz o zmianie
niektórych ustaw, z uwzgl´dnieniem
zmian wynikajàcych z przepisów og∏o-
szonych przed dniem wydania jednoli-
tego tekstu, w terminie 6 miesi´cy od
dnia og∏oszenia ustawy.”

„Art. 84. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 1997 r., z wyjàtkiem art. 3, art. 7,
art. 9, art. 10, art. 20, art. 24, art. 32,
art. 34, art. 37, art. 45—47, art. 50, art. 66,
art. 73 ust. 1, 2 i 4, art. 74, art. 76, art. 79,
art. 80 i art. 82, które wchodzà w ˝ycie
z dniem 1 paêdziernika 1996 r., oraz
art. 41, który wchodzi w ˝ycie z dniem
wejÊcia w ˝ycie ustawy konstytucyjnej
z dnia 21 czerwca 1996 r. o zmianie usta-
wy konstytucyjnej z dnia 17 paêdziernika
1992 r. o wzajemnych stosunkach mi´dzy
w∏adzà ustawodawczà i wykonawczà
Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorzà-
dzie terytorialnym (Dz. U. Nr 106,
poz. 488).”;

11) art. 22 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o zmianie
niektórych ustaw zwiàzanych z reformà funkcjono-
wania gospodarki i administracji publicznej oraz
o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji
przedsi´biorstw paƒstwowych (Dz. U. Nr 156,
poz. 775), który stanowi:

„Art. 22. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem og∏osze-
nia z mocà od dnia 1 stycznia 1997 r., z wy-
jàtkiem art. 14 pkt 2 i art. 17 pkt 2—13, któ-
re wchodzà w ˝ycie z dniem 8 kwietnia
1997 r.”;

12) art. 9 i 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zmia-
nie ustawy o lasach oraz o zmianie niektórych
ustaw (Dz. U. Nr 54, poz. 349 i Nr 160, poz. 1079),
które stanowià:

„Art. 9. Do spraw wszcz´tych, a niezakoƒczonych
przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy, sto-
suje si´ przepisy dotychczasowe.”

„Art. 11. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
3 miesi´cy od dnia og∏oszenia, z wyjàt-
kiem art. 1 pkt 43, który wchodzi w ˝ycie
z dniem 1 stycznia 1999 r.”;

13) art. 59 ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o por´czeniach
i gwarancjach udzielanych przez Skarb Paƒstwa

oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. Nr 79, poz. 484
i Nr 80, poz. 511), który stanowi:

„Art. 59. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia.”;

14) art. 150 ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie
niektórych ustaw okreÊlajàcych kompetencje or-
ganów administracji publicznej — w zwiàzku z re-
formà ustrojowà paƒstwa (Dz. U. Nr 106, poz. 668),
który stanowi:

„Art. 150. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 1999 r., z wyjàtkiem art. 26,
art. 128 pkt 2, art. 139 pkt 1 i 10, art. 145
ust. 2 i 4, art. 146 ust. 2 i 4 oraz art. 147
ust. 2 i 3, które wchodzà w ˝ycie z dniem
og∏oszenia, i art. 34 pkt 1, art. 36 pkt 23,
art. 48 pkt 1 i 3, art. 84, art. 97 pkt 1—3,
5—10 i 12—36 oraz art. 139 pkt 9 lit. a),
które wchodzà w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 2000 r.”;

15) art. 8—10 i 12 ustawy z dnia 6 maja 1999 r. o zmia-
nie ustawy o gospodarowaniu nieruchomoÊciami
rolnymi Skarbu Paƒstwa oraz o zmianie niektó-
rych ustaw (Dz. U. Nr 49, poz. 484), które stanowià:

„Art. 8. Kadencja Rady Nadzorczej Agencji W∏a-
snoÊci Rolnej Skarbu Paƒstwa, powo∏anej
przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy, wy-
gasa z chwilà podj´cia przez t´ Rad´
uchwa∏y w sprawie zatwierdzenia roczne-
go sprawozdania finansowego i udzielenia
pokwitowania Prezesowi Agencji z wyko-
nania obowiàzków za rok, w którym usta-
wa wchodzi w ˝ycie.

Art. 9. Op∏aty roczne w wysokoÊci okreÊlonej
w art. 1 pkt 7 i 20 uiszcza si´ poczynajàc od
op∏at nale˝nych za 2000 r.

Art. 10. Do czasu wydania przepisów wykonaw-
czych na podstawie art. 31 ust. 4 ustawy,
o której mowa w art. 1, pozostajà w mo-
cy przepisy dotychczasowe, nie d∏u˝ej
jednak ni˝ przez dziewi´ç miesi´cy od
dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy.”

„Art. 12. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia, z tym ˝e:

1) art. 1 pkt 8—10 stosuje si´ do gospo-
darki finansowej Agencji W∏asnoÊci
Rolnej Skarbu Paƒstwa poczynajàc od
roku obrotowego 1999,

2) art. 5 stosuje si´ poczynajàc od roku
podatkowego 1999.”;

16) art. 9 ustawy z dnia 7 stycznia 2000 r. o zmianie
ustawy o gospodarce nieruchomoÊciami oraz in-
nych ustaw (Dz. U. Nr 6, poz. 70), który stanowi:

„Art. 9. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem przepi-
sów art. 1 pkt 94 lit. a) i c) oraz pkt 96 lit. b),
które wchodzà w ˝ycie z dniem og∏oszenia
z mocà od dnia 1 stycznia 2000 r., a tak˝e
art. 1 pkt 63, pkt 66 oraz pkt 72, które

Dziennik Ustaw Nr 208 — 14601 — Poz. 2128



wchodzà w ˝ycie z dniem 31 grudnia
2000 r.”;

17) art. 75 ustawy z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie
niektórych ustaw zwiàzanych z funkcjonowaniem
administracji publicznej (Dz. U. Nr 12, poz. 136
i Nr 122, poz. 1323, z 2001 r. Nr 154, poz. 1802,
z 2002 r. Nr 208, poz. 1763 oraz z 2003 r. Nr 203,
poz. 1966), który stanowi:

„Art. 75. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia, z wyjàtkiem:

1) art. 71, który wchodzi w ˝ycie z dniem
og∏oszenia z mocà od dnia 1 stycznia
1999 r.,

2) art. 5 pkt 6 i 8, art. 8 pkt 3, art. 25 pkt 26
i art. 29 pkt 2, które wchodzà w ˝ycie
z dniem og∏oszenia z mocà od dnia
1 stycznia 2000 r.,

3) art. 24 pkt 6—10 i art. 41 pkt 2, które
wchodzà w ˝ycie z dniem 1 kwietnia
2000 r.,

4) art. 63 ust. 2, który wchodzi w ˝ycie
z dniem 1 wrzeÊnia 2000 r.,

5) art. 2, art. 14 pkt 2 lit. a), c)—e), pkt 3, 4
i 5 lit. a), art. 15 pkt 10 lit. d), art. 26
pkt 1, art. 30 pkt 1, art. 39 pkt 1 lit. a),
art. 40 pkt 2 lit. b), art. 46 pkt 1 i 3
i art. 62, które wchodzà w ˝ycie
z dniem 1 stycznia 2001 r.,

6) art. 25 pkt 20, który wchodzi w ˝ycie
z dniem 1 wrzeÊnia 2001 r.,

7) (uchylony).”;

18) art. 57 ustawy z dnia 12 maja 2000 r. o zasadach
wspierania rozwoju regionalnego (Dz. U. Nr 48,
poz. 550), który stanowi:

„Art. 57. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
30 dni od dnia og∏oszenia.”;

19) art. 11 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o zasadach
zbywania mieszkaƒ b´dàcych w∏asnoÊcià przed-
si´biorstw paƒstwowych, niektórych spó∏ek han-
dlowych z udzia∏em Skarbu Paƒstwa, paƒstwo-
wych osób prawnych oraz niektórych mieszkaƒ
b´dàcych w∏asnoÊcià Skarbu Paƒstwa (Dz. U.
z 2001 r. Nr 4, poz. 24), który stanowi:

„Art. 11. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.”;

20) art. 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2000 r. o zmianie
ustawy — Karta Nauczyciela, ustawy o gospoda-
rowaniu nieruchomoÊciami rolnymi Skarbu Paƒ-
stwa, ustawy o oznaczaniu wyrobów znakami
skarbowymi akcyzy, ustawy o zatrudnieniu i prze-
ciwdzia∏aniu bezrobociu oraz ustawy o zmianie
niektórych ustaw zwiàzanych z funkcjonowaniem
administracji publicznej (Dz. U. Nr 122, poz. 1323),
który stanowi:

„Art. 8. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 2001 r.”;

21) art. 27 ustawy z dnia 26 kwietnia 2001 r. o rentach
strukturalnych w rolnictwie (Dz. U. Nr 52,
poz. 539), który stanowi:

„Art. 27. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 2002 r.”;

22) art. 220 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo
wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 i Nr 154,
poz. 1803), który stanowi:

„Art. 220. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2002 r., z wyjàtkiem art. 2
ust. 3 oraz art. 89, które wchodzà w ˝y-
cie z dniem 1 stycznia 2004 r.”;

23) art. 3 ustawy z dnia 18 wrzeÊnia 2001 r. o zmianie
ustawy o zatrudnieniu i przeciwdzia∏aniu bezrobo-
ciu oraz ustawy o gospodarowaniu nieruchomo-
Êciami rolnymi Skarbu Paƒstwa (Dz. U. Nr 122,
poz. 1323), który stanowi:

„Art. 3. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.”;

24) art. 12 ustawy z dnia 17 grudnia 2001 r. o zmianie
ustawy o gospodarowaniu nieruchomoÊciami rol-
nymi Skarbu Paƒstwa, ustawy o ochronie rosz-
czeƒ pracowniczych w razie niewyp∏acalnoÊci pra-
codawcy, ustawy o zatrudnieniu i przeciwdzia∏aniu
bezrobociu, ustawy o zakazie stosowania wyro-
bów zawierajàcych azbest, ustawy o Trójstronnej
Komisji do Spraw Spo∏eczno-Gospodarczych i wo-
jewódzkich komisjach dialogu spo∏ecznego oraz
ustawy o u∏atwieniu zatrudnienia absolwentom
szkó∏ (Dz. U. Nr 154, poz. 1793), który stanowi:

„Art. 12. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 2002 r., z wyjàtkiem:

1) art. 3 pkt 2, który wchodzi w ˝ycie
z dniem 1 lipca 2002 r.,

2) art. 3 pkt 18, który wchodzi w ˝ycie
z dniem 1 kwietnia 2002 r.,

3) art. 3 pkt 20, który wchodzi w ˝ycie
z dniem 2 stycznia 2002 r.,

4) art. 6, który wchodzi w ˝ycie z dniem
31 grudnia 2001 r.”;

25) art. 45, 51 i 53 ustawy z dnia 21 grudnia 2001 r.
o zmianie ustawy o organizacji i trybie pracy Rady
Ministrów oraz o zakresie dzia∏ania ministrów,
ustawy o dzia∏ach administracji rzàdowej oraz
o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 154,
poz. 1800), które stanowià:

„Art. 45. Statuty nadane na podstawie upowa˝-
nieƒ zmienianych niniejszà ustawà za-
chowujà moc do czasu zastàpienia ich
statutami nadanymi na podstawie prze-
pisów zmienionych niniejszà ustawà.”

„Art. 51. Do czasu wydania przepisów wykonaw-
czych na podstawie upowa˝nieƒ zmienia-
nych niniejszà ustawà, nie d∏u˝ej jednak
ni˝ do dnia 30 czerwca 2002 r., zachowu-
jà moc przepisy dotychczasowe, je˝eli
nie sà sprzeczne z niniejszà ustawà.”
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„Art. 53. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 2002 r., z wyjàtkiem:

1) art. 14 pkt 5, który wchodzi w ˝ycie
z dniem 10 stycznia 2002 r.,

2) art. 32 pkt 1 i art. 41, które wchodzà
w ˝ycie z dniem 6 kwietnia 2002 r.,

3) art. 2 pkt 1 lit. b) i pkt 6, art. 5, art. 28
oraz art. 39, które wchodzà w ˝ycie
z dniem 1 lipca 2002 r.,

4) art. 12 pkt 2 oraz art. 37 pkt 1—4, pkt 5
w zakresie art. 5 ust. 2, art. 8 ust. 2
i art. 13, oraz pkt 6, które wchodzà
w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2003 r.,

5) art. 25 pkt 2, który wchodzi w ˝ycie
z dniem uzyskania przez Rzeczpospoli-
tà Polskà cz∏onkostwa w Unii Europej-
skiej.”;

26) art. 81 ustawy z dnia 1 marca 2002 r. o zmianach
w organizacji i funkcjonowaniu centralnych orga-
nów administracji rzàdowej i jednostek im podpo-
rzàdkowanych oraz o zmianie niektórych ustaw
(Dz. U. Nr 25, poz. 253, Nr 200, poz. 1689 i Nr 230,
poz. 1923 oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492), który
stanowi:

„Art. 81. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 kwiet-
nia 2002 r., z wyjàtkiem:

1) art. 31, który wchodzi w ˝ycie z dniem
og∏oszenia z mocà od dnia 1 stycznia
2002 r.,

2) art. 52 pkt 12 lit. a), art. 59, art. 62
pkt 1, art. 71 ust. 2 i art. 79, które
wchodzà w ˝ycie z dniem og∏oszenia,

3) art. 1 ust. 1 pkt 1, ust. 5 oraz ust. 6
i art. 10 pkt 1, które wchodzà w ˝ycie
z dniem 31 marca 2002 r.,

4) art. 50 pkt 7, który wchodzi w ˝ycie
z dniem 6 kwietnia 2002 r.,

5) art. 2 ust. 3, art. 25, art. 36 pkt 1, 2 i 4,
art. 41, art. 48, art. 52 pkt 5, art. 63
pkt 1 oraz art. 80 ust. 1 pkt 1, które
wchodzà w ˝ycie z dniem 1 lipca
2002 r.,

6) art. 27 i art. 52 pkt 13 w zakresie doty-
czàcym art. 33a ust. 1 pkt 9, które
wchodzà w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2003 r.,

7) (uchylony).”;

27) art. 235 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji
Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego oraz Agencji Wy-
wiadu (Dz. U. Nr 74, poz. 676), który stanowi:

„Art. 235. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem
art. 227 i art. 233, które wchodzà w ˝ycie
z dniem og∏oszenia.”;

28) art. 30 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o restruk-
turyzacji niektórych nale˝noÊci publicznopraw-

nych od przedsi´biorców (Dz. U. Nr 155,
poz. 1287), który stanowi:

„Art. 30. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 7 dni
od dnia og∏oszenia.”;

29) art. 2—9 ustawy z dnia 20 grudnia 2002 r. o zmia-
nie ustawy o gospodarowaniu nieruchomoÊciami
rolnymi Skarbu Paƒstwa (Dz. U. z 2003 r. Nr 6,
poz. 64), które stanowià:

„Art. 2. W∏asnoÊç Agencji W∏asnoÊci Rolnej Skar-
bu Paƒstwa stanowi równie˝ mienie,
o którym mowa art. 5 ust. 4 ustawy wy-
mienionej w art. 1 w brzmieniu dotychczas
obowiàzujàcym, nabyte przed dniem wej-
Êcia w ˝ycie niniejszej ustawy.

Art. 3. 1. Akcje i udzia∏y, o których mowa w art. 5
ust. 5 ustawy wymienionej w art. 1, ob-
j´te lub nabyte do dnia wejÊcia w ˝ycie
ustawy Agencja przekazuje ministrowi
w∏aÊciwemu do spraw Skarbu Paƒstwa
w terminie jednego miesiàca od dnia jej
wejÊcia w ˝ycie. Do przekazania stosuje
si´ art. 5 ust. 5 ustawy, o której mowa
w art. 1 niniejszej ustawy.

2. Skutki prawne czynnoÊci dokonanych
przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy,
w odniesieniu do akcji i udzia∏ów albo
majàtku w spó∏kach, o których mowa
w ust. 1, ocenia si´ wed∏ug przepisów
dotychczasowych.

Art. 4. Przepisów art. 3 nie stosuje si´ do akcji
i udzia∏ów w spó∏kach okreÊlonych na
podstawie art. 5 ust. 6 ustawy, o której
mowa w art. 1 niniejszej ustawy.

Art. 5. 1. Op∏aty roczne w wysokoÊci okreÊlonej
w art. 1 pkt 6 ustala si´, poczynajàc od
op∏at nale˝nych za 2004 r.

2. Spory w sprawie op∏at z tytu∏u u˝ytko-
wania wieczystego nieruchomoÊci Za-
sobu W∏asnoÊci Rolnej Skarbu Paƒstwa
za lata 2001—2003 podlegajà rozpozna-
niu przez sàdy powszechne, w∏aÊciwe ze
wzgl´du na miejsce po∏o˝enia nierucho-
moÊci.

Art. 6. 1. Wp∏aty dokonane przez Agencj´ W∏a-
snoÊci Rolnej Skarbu Paƒstwa, na pod-
stawie art. 20a ustawy wymienionej
w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym,
zalicza si´ na poczet sp∏aty zobowiàzaƒ
Agencji, o których mowa w art. 20a
ust. 1 i 4 ustawy wymienionej w art. 1,
w brzmieniu nadanym niniejszà usta-
wà.

2. Por´czenia i gwarancje kredytowe
udzielone przez Agencj´ W∏asnoÊci Rol-
nej Skarbu Paƒstwa przed dniem wej-
Êcia w ˝ycie ustawy, obcià˝ajà mienie
Zasobu.

Art. 7. 1. OkreÊlone w ustawie zasady gospodar-
ki finansowej oraz zasady rachunkowo-
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Êci Agencji W∏asnoÊci Rolnej Skarbu
Paƒstwa i Zasobu W∏asnoÊci Rolnej
Skarbu Paƒstwa obowiàzujà, poczyna-
jàc od roku obrotowego 2003.

2. W informacji dodatkowej do sprawoz-
dania finansowego Agencji W∏asnoÊci
Rolnej Skarbu Paƒstwa za rok 2002
Agencja jest obowiàzana zamieÊciç in-
formacje o:

1) mieniu i obcià˝eniach majàtkowych
Zasobu;

2) wartoÊci mienia Zasobu;

3) przyj´tej metodologii identyfikacji
mienia i obcià˝eƒ majàtkowych Za-
sobu oraz oszacowania wartoÊci
mienia Zasobu.

3. (uchylony).a)

Art. 8. Do czasu wydania przepisów wykonaw-
czych na podstawie upowa˝nieƒ zmienia-
nych niniejszà ustawà, nie d∏u˝ej jednak ni˝
przez 6 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie
ustawy, zachowujà moc przepisy dotych-
czasowe, je˝eli nie sà z nià sprzeczne.

Art. 9. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.”;

30) art. 10 ustawy z dnia 14 lutego 2003 r. o zmianie
ustawy — Kodeks cywilny oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. Nr 49, poz. 408), który stanowi:

„Art. 10. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
6 miesi´cy od dnia og∏oszenia, z tym ˝e
art. 6471 i art. 6851 ustawy, o której mo-
wa w art. 1, wchodzà w ˝ycie po up∏ywie
30 dni od dnia og∏oszenia.”;

31) art. 45 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegól-
nych zasadach przygotowania i realizacji inwesty-
cji w zakresie dróg krajowych (Dz. U. Nr 80,
poz. 721), który stanowi:

„Art. 45. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia i traci moc,
z wyjàtkiem rozdzia∏u 6, z dniem 31 grud-
nia 2007 r.”;

32) art. 19 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kszta∏to-
waniu ustroju rolnego (Dz. U. Nr 64, poz. 592), któ-
ry stanowi:

„Art. 19. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
3 miesi´cy od dnia og∏oszenia, z wyjàt-
kiem art. 7 ust. 3, który wchodzi w ˝ycie
z dniem uzyskania przez Rzeczpospolità
Polskà cz∏onkostwa w Unii Europej-
skiej.”;

33) art. 29 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrud-
nieniu socjalnym (Dz. U. Nr 122, poz. 1143), który
stanowi:

„Art. 29. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
30 dni od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem
art. 22 pkt 1, który wchodzi w ˝ycie
z dniem 16 lipca 2003 r.”;

34) art. 7—10 ustawy z dnia 4 marca 2004 r. o zmianie
ustawy o gospodarowaniu nieruchomoÊciami rol-
nymi Skarbu Paƒstwa oraz o zmianie innych
ustaw (Dz. U. Nr 69, poz. 624), które stanowià:

„Art. 7. Umowy zawarte przed dniem wejÊcia
w ˝ycie niniejszej ustawy, na podstawie
przepisów ustawy wymienionej w art. 1,
w celu tworzenia miejsc pracy w zwiàzku
z restrukturyzacjà paƒstwowej gospodarki
rolnej, udzielania pomocy by∏ym pracow-
nikom paƒstwowych przedsi´biorstw go-
spodarki rolnej i cz∏onkom ich rodzin
w przezwyci´˝aniu trudnych sytuacji ˝y-
ciowych, w szczególnoÊci przez wspiera-
nie zatrudnienia socjalnego, okreÊlonego
w odr´bnych przepisach, pozostajà w mo-
cy do dnia ich wygaÊni´cia lub rozwiàza-
nia.

Art. 8. Do dnia 31 grudnia 2004 r. Agencja Nieru-
chomoÊci Rolnych przyznaje i wyp∏aca
stypendia dzieciom by∏ych pracowników
paƒstwowych przedsi´biorstw gospodarki
rolnej, uczàcym si´ w szko∏ach ponadgim-
nazjalnych lub kszta∏càcym si´ w szko∏ach
wy˝szych, oraz finansuje do˝ywianie tych
dzieci w szko∏ach podstawowych, gimna-
zjach i szko∏ach ponadgimnazjalnych na
dotychczasowych zasadach.

Art. 9. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wy-
dane na podstawie art. 20 ust. 6 ustawy
wymienionej w art. 1 zachowujà moc do
dnia wejÊcia w ˝ycie nowych przepisów
wykonawczych wydanych na podstawie
tego artyku∏u, w brzmieniu nadanym ni-
niejszà ustawà, nie d∏u˝ej jednak ni˝ przez
3 miesiàce od dnia wejÊcia w ˝ycie niniej-
szej ustawy.

Art. 10. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem
art. 2, który wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2005 r.”;

35) art. 162 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochro-
nie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880), który stano-
wi:

„Art. 162. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 ma-
ja 2004 r., z wyjàtkiem art. 39 i 134 pkt 2,
które wchodzà w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 2005 r.”.

Marsza∏ek Sejmu: J. Oleksy
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a) Przez art. 5 ustawy z dnia 4 marca 2004 r. o zmianie usta-

wy o gospodarowaniu nieruchomoÊciami rolnymi Skarbu
Paƒstwa oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 69,
poz. 624), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 5 maja 2004 r.



Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

Art. 1. Ustawa reguluje zasady gospodarowania
mieniem Skarbu Paƒstwa w odniesieniu do:

1) nieruchomoÊci rolnych w rozumieniu Kodeksu cy-
wilnego po∏o˝onych na obszarach przeznaczonych
w planach zagospodarowania przestrzennego na
cele gospodarki rolnej, z wy∏àczeniem gruntów
znajdujàcych si´ w zarzàdzie Lasów Paƒstwowych
i parków narodowych;

2) innych nieruchomoÊci i sk∏adników mienia pozo-
sta∏ych po likwidacji paƒstwowych przedsi´-
biorstw gospodarki rolnej oraz ich zjednoczeƒ
i zrzeszeƒ;

3) lasów niewydzielonych geodezyjnie z nierucho-
moÊci, okreÊlonych w pkt 1 i 2.

Art. 2. 1. Zasady gospodarowania obejmujà mie-
nie, o którym mowa w art. 1, znajdujàce si´:

1) w zarzàdzie paƒstwowych jednostek organizacyj-
nych;

2) w u˝ytkowaniu wieczystym osób fizycznych
i prawnych;

3) w u˝ytkowaniu lub faktycznym w∏adaniu osób fi-
zycznych, osób prawnych oraz innych jednostek
organizacyjnych;

4) w Paƒstwowym Funduszu Ziemi.

2. Zasady gospodarowania obejmujà tak˝e nieru-
chomoÊci rolne przejmowane na w∏asnoÊç Skarbu
Paƒstwa na podstawie decyzji administracyjnych lub
z innych tytu∏ów.

Art. 2a. Ilekroç w ustawie jest mowa o „paƒstwo-
wych przedsi´biorstwach gospodarki rolnej”, rozumie
si´ przez to przedsi´biorstwa paƒstwowe:

1) których podstawowym przedmiotem dzia∏alnoÊci
— zgodnie z aktem o utworzeniu — jest produkcja
roÊlinna i zwierz´ca, w tym równie˝ produkcja ma-
teria∏u siewnego, szkó∏karskiego, hodowlanego
oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza
gruntowa, szklarniowa i pod folià, produkcja roÊlin
ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza, ho-
dowla i produkcja materia∏u zarodowego zwierzàt,
ptactwa i owadów u˝ytkowych, produkcja zwierz´-

ca typu przemys∏owego, fermowego oraz chów
i hodowla ryb, a tak˝e Êwiadczenie us∏ug w zakre-
sie rozrodu koni;

2) utworzone po dniu 31 grudnia 1989 r. w wyniku
podzia∏u przedsi´biorstw paƒstwowych, okreÊlo-
nych w pkt 1, je˝eli na podstawie wydanej przez
G∏ówny Urzàd Statystyczny klasyfikacji rodzaju
dzia∏alnoÊci zaliczone zosta∏y do przedsi´biorstw
prowadzàcych dzia∏alnoÊç w dziale rolnictwo.

Rozdzia∏ 2

Agencja NieruchomoÊci Rolnych1)

Art. 3. 1.2) Tworzy si´ Agencj´ NieruchomoÊci Rol-
nych, zwanà dalej „Agencjà”. Agencja jest paƒstwo-
wà osobà prawnà.

2.3) Nadzór nad Agencjà sprawuje minister w∏aÊci-
wy do spraw Skarbu Paƒstwa, a w zakresie okreÊlo-
nym w art. 6 ust. 1 pkt 1, 2 i 7 oraz w zakresie zadaƒ
okreÊlonych w przepisach o kszta∏towaniu ustroju rol-
nego — nadzór nad Agencjà sprawuje minister w∏aÊci-
wy do spraw rozwoju wsi.

Art. 4. Siedzibà Agencji jest miasto sto∏eczne War-
szawa.

Art. 5. 1. Skarb Paƒstwa powierza Agencji wykony-
wanie prawa w∏asnoÊci i innych praw rzeczowych na
jego rzecz w stosunku do mienia, o którym mowa
w art. 1 i 2. 

2.4) Agencja, obejmujàc we w∏adanie powierzone
sk∏adniki mienia Skarbu Paƒstwa, wykonuje we w∏a-
snym imieniu prawa i obowiàzki z nimi zwiàzane
w stosunku do osób trzecich, jak równie˝ we w∏asnym
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Za∏àcznik do obwieszczenia Marsza∏ka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 wrzeÊnia
2004 r. (poz. 2128)

USTAWA

z dnia 19 paêdziernika 1991 r.

o gospodarowaniu nieruchomoÊciami rolnymi Skarbu Paƒstwa

———————
1) Tytu∏ w brzmieniu ustalonym przez art. 12 pkt 1 ustawy

z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kszta∏towaniu ustroju rolnego
(Dz. U. Nr 64, poz. 592), która wesz∏a w ˝ycie z dniem
16 lipca 2003 r.

2) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 12 pkt 2 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 1.

3) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia
4 marca 2004 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nie-
ruchomoÊciami rolnymi Skarbu Paƒstwa oraz o zmianie
innych ustaw (Dz. U. Nr 69, poz. 624), która wesz∏a w ˝y-
cie z dniem 5 maja 2004 r.

4) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 lit. a ustawy
z dnia 20 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o gospodaro-
waniu nieruchomoÊciami rolnymi Skarbu Paƒstwa (Dz. U.
z 2003 r. Nr 6, poz. 64), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 6 lu-
tego 2003 r.



imieniu wykonuje zwiàzane z tymi sk∏adnikami obo-
wiàzki publicznoprawne.

3.4) Agencja wykonuje w imieniu w∏asnym prawa
i obowiàzki zwiàzane z mieniem Skarbu Paƒstwa po-
wierzonym Agencji po zlikwidowanym paƒstwowym
przedsi´biorstwie gospodarki rolnej, w tym równie˝
prawa i obowiàzki wynikajàce z decyzji administracyj-
nych.

4.4) Mienie nabyte przez Agencj´ ze Êrodków w∏a-
snych, w celu zapewnienia funkcjonowania Biura Pre-
zesa i oddzia∏ów terenowych Agencji, stanowi jej w∏a-
snoÊç.

5.5) Akcje i udzia∏y w spó∏kach nabyte przez Agen-
cj´ za mienie Skarbu Paƒstwa wchodzàce w sk∏ad Za-
sobu, a tak˝e akcje i udzia∏y przej´te przez Agencj´, ja-
ko mienie Skarbu Paƒstwa pozosta∏e po likwidacji
paƒstwowych przedsi´biorstw gospodarki rolnej,
podlegajà przekazaniu ministrowi w∏aÊciwemu do
spraw Skarbu Paƒstwa, w terminie 14 dni od dnia ich
obj´cia lub przej´cia, w formie protoko∏u zdawczo-od-
biorczego. Protokó∏ stanowi podstaw´ dokonania
zmian w rejestrze sàdowym i w ksi´gach rachunko-
wych prowadzonych dla Zasobu. Do przekazania nie
stosuje si´ postanowieƒ umowy (statutu) spó∏ki przy-
znajàcych pierwszeƒstwo nabycia lub ograniczajàcych
albo wy∏àczajàcych nabycie udzia∏ów lub akcji.

6.5) Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa w poro-
zumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw Skarbu
Paƒstwa okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wykaz
spó∏ek hodowli roÊlin uprawnych oraz hodowli zwie-
rzàt gospodarskich o szczególnym znaczeniu dla go-
spodarki narodowej, których prawa z akcji lub udzia-
∏ów wykonuje Agencja, bioràc pod uwag´ strategicz-
ne znaczenie spó∏ek w post´pie biologicznym w rol-
nictwie w zakresie hodowli roÊlin uprawnych oraz ho-
dowli zwierzàt gospodarskich. 

7.5) Zbycie akcji lub udzia∏ów w spó∏kach, o któ-
rych mowa w ust. 6, wymaga zgody Rady Ministrów.

Art. 6.6) 1. Agencja realizuje zadania wynikajàce
z polityki paƒstwa, w szczególnoÊci w zakresie:

1) tworzenia oraz poprawy struktury obszarowej go-
spodarstw rodzinnych;

2) tworzenia warunków sprzyjajàcych racjonalnemu
wykorzystaniu potencja∏u produkcyjnego Zasobu
W∏asnoÊci Rolnej Skarbu Paƒstwa;

3) restrukturyzacji oraz prywatyzacji mienia Skarbu
Paƒstwa u˝ytkowanego na cele rolnicze;

4) obrotu nieruchomoÊciami i innymi sk∏adnikami
majàtku Skarbu Paƒstwa u˝ytkowanymi na cele
rolne;

5) administrowania zasobami majàtkowymi Skarbu
Paƒstwa przeznaczonymi na cele rolne;

6) zabezpieczenia majàtku Skarbu Paƒstwa;

7) inicjowania prac urzàdzeniowo-rolnych na grun-
tach Skarbu Paƒstwa oraz popierania organizowa-
nia na gruntach Skarbu Paƒstwa prywatnych go-
spodarstw rolnych;

8) (uchylony);7)

9) (uchylony).7)

2. Oprócz zadaƒ, o których mowa w ust. 1, Agen-
cja realizuje równie˝ inne zadania okreÊlone odr´bny-
mi przepisami, a w szczególnoÊci przepisami o kszta∏-
towaniu ustroju rolnego. 

Art. 7.8) 1. Agencja dzia∏a na podstawie ustawy
oraz statutu.

2.9) Minister w∏aÊciwy do spraw Skarbu Paƒstwa
w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw
rozwoju wsi, w drodze rozporzàdzenia, nadaje Agencji
statut, bioràc pod uwag´ zakres jej zadaƒ.

2a.10) Statut, o którym mowa w ust. 2, okreÊla:

1) organizacj´ wewn´trznà Agencji;

2) tryb dzia∏ania Rady Nadzorczej;

3) zasady udzielania pe∏nomocnictw;

4) system kontroli wewn´trznej i audytu wewn´trzne-
go;

5) sposób post´powania z mieniem niezagospodaro-
wanym. 

3. (uchylony).11)

Art. 8. Organami Agencji sà:

1) Prezes;

2) Rada Nadzorcza.

Art. 9. 1.12) Prezesa Agencji powo∏uje Prezes Rady
Ministrów na wniosek ministra w∏aÊciwego do spraw
Skarbu Paƒstwa, zg∏oszony po porozumieniu z mini-
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———————
5) Dodany przez art. 1 pkt 1 lit. b ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 4.
6) W brzmieniu ustalonym przez art. 12 pkt 3 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 1.

———————
7) Przez art. 1 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.
8) W brzmieniu ustalonym przez art. 8 pkt 1 ustawy z dnia

21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o organizacji i trybie
pracy Rady Ministrów oraz o zakresie dzia∏ania mini-
strów, ustawy o dzia∏ach administracji rzàdowej oraz
o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 154, poz. 1800),
która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2002 r.

9) W brzmieniu ustalonym przez art. 12 pkt 4 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 1.

10) Dodany przez art. 12 pkt 4 lit. b ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 1.

11) Przez art. 1 pkt 2 lit. b ustawy, o której mowa w odnoÊni-
ku 4.

12) W brzmieniu ustalonym przez art. 8 pkt 2 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 8.



strem w∏aÊciwym do spraw rozwoju wsi. Prezesa
Agencji odwo∏uje Prezes Rady Ministrów.

2. Agencjà kieruje Prezes i reprezentuje jà na ze-
wnàtrz.

2a.13) Wiceprezesa Agencji powo∏uje i odwo∏uje
minister w∏aÊciwy do spraw Skarbu Paƒstwa na wnio-
sek Prezesa Agencji.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw Skarbu Paƒstwa
sk∏ada Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej roczny ra-
port z dzia∏alnoÊci Agencji.

Art. 10. 1. Rada Nadzorcza sk∏ada si´ z przewodni-
czàcego i jedenastu cz∏onków, w tym:

1) trzech przedstawicieli ministra w∏aÊciwego do
spraw rozwoju wsi;

2) trzech przedstawicieli ministra w∏aÊciwego do
spraw Skarbu Paƒstwa;

3) po jednym przedstawicielu ministra w∏aÊciwego
do spraw finansów publicznych oraz ministra w∏a-
Êciwego do spraw gospodarki;

3a) jednego przedstawiciela Krajowej Rady Izb Rolni-
czych;

4) trzech przedstawicieli powo∏ywanych spoÊród
kandydatów zg∏oszonych przez zwiàzki zawodowe
rolników, organizacje spo∏eczno-zawodowe rolni-
ków, zwiàzki zawodowe pracowników rolnictwa,
rolnicze zwiàzki spó∏dzielcze, zwiàzki dzier˝awców,
administratorów i w∏aÊcicieli nieruchomoÊci rol-
nych oraz organizacje pracodawców rolnych —
o zasi´gu krajowym.

2. Zwiàzki i organizacje, o których mowa w ust. 1
pkt 4, zg∏aszajà po jednym kandydacie, w terminie
14 dni od dnia otrzymania wystàpienia ministra w∏a-
Êciwego do spraw rozwoju wsi.

3. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.

4.14) Przewodniczàcego Rady oraz jej cz∏onków po-
wo∏uje, z zastrze˝eniem ust. 5, i odwo∏uje minister
w∏aÊciwy do spraw Skarbu Paƒstwa po porozumieniu
z ministrem w∏aÊciwym do spraw rozwoju wsi.

5. Powo∏anie czterech cz∏onków, o których mowa
w ust. 1 pkt 4, nast´puje po ich wy∏onieniu na zebra-
niu kandydatów. Minister w∏aÊciwy do spraw rozwoju
wsi zwo∏uje zebranie kandydatów i ustala regulamin
wy∏onienia tych kandydatów na cz∏onków Rady.

6. Brak w sk∏adzie Rady Nadzorczej cz∏onków,
o których mowa w ust. 1 pkt 4, nie pozbawia tego or-
ganu zdolnoÊci do podejmowania uchwa∏.

7. Cz∏onek Rady mo˝e byç odwo∏any na wniosek
organu lub zwiàzku albo organizacji, której jest repre-
zentantem.

8. W przypadku odwo∏ania cz∏onka Rady reprezen-
tujàcego zwiàzki i organizacje, o których mowa
w ust. 1 pkt 4, wyboru nowego cz∏onka dokonuje si´
w trybie okreÊlonym w ust. 2, 4 i 5.

9. Rada wybiera spoÊród swoich cz∏onków wice-
przewodniczàcego.

10. Rada Nadzorcza wykonuje sta∏y nadzór we
wszystkich dziedzinach dzia∏alnoÊci Agencji, a w szcze-
gólnoÊci: 

1) ocenia efektywnoÊç i zgodnoÊç gospodarowania
mieniem Skarbu Paƒstwa z zadaniami wynikajàcy-
mi z polityki paƒstwa, w szczególnoÊci w zakresie
okreÊlonym w art. 6;

2) opiniuje roczne plany finansowe, o których mowa
w art. 21;

3) bada i ocenia raporty z dzia∏alnoÊci Agencji oraz jej
sprawozdania finansowe;

4) mo˝e ˝àdaç od Prezesa i pracowników informacji
i wyjaÊnieƒ oraz przeglàdaç dokumenty;

5) podejmuje uchwa∏y w sprawie zatwierdzenia rocz-
nego sprawozdania finansowego i udzielenia po-
kwitowania Prezesowi Agencji z wykonywania
obowiàzków w poprzednim roku.

11. Rada Nadzorcza wykonuje swoje czynnoÊci
zbiorowo; mo˝e jednak delegowaç cz∏onków do indy-
widualnego wykonywania czynnoÊci nadzorczych.

12. Rada przedstawia swoje opinie ministrowi w∏a-
Êciwemu do spraw Skarbu Paƒstwa i ministrowi w∏a-
Êciwemu do spraw rozwoju wsi.

13. (uchylony).15)

Art. 11. Minister w∏aÊciwy do spraw rozwoju wsi
w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw fi-
nansów publicznych zapewni Êrodki finansowe na
podj´cie dzia∏alnoÊci Agencji.

Rozdzia∏ 3

Zasób W∏asnoÊci Rolnej Skarbu Paƒstwa

Art. 12. 1. Mienie Skarbu Paƒstwa, o którym mowa
w art. 1 i 2, przej´te w trybie niniejszej ustawy tworzy
Zasób W∏asnoÊci Rolnej Skarbu Paƒstwa, zwany dalej
„Zasobem”.

2. Zasób tworzy tak˝e mienie nabyte przez Agen-
cj´, z zastrze˝eniem art. 5 ust. 4.
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13) Dodany przez art. 8 pkt 2 lit. b ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 8.
14) W brzmieniu ustalonym przez art. 8 pkt 3 ustawy, o której

mowa w odnoÊniku 8.

———————
15) Przez art. 12 pkt 5 ustawy, o której mowa w odnoÊni-

ku 1.



3. Zasobem dysponuje Agencja na zasadach okre-
Êlonych w ustawie.

4—6. (uchylone).16)

Art. 13. 1. Przej´cie przez Agencj´ praw i obowiàz-
ków wynikajàcych z wykonania prawa w∏asnoÊci
w stosunku do mienia, o którym mowa w art. 1 i 2, na-
stàpi nie póêniej ni˝ do dnia 30 czerwca 2000 r.

2. NieruchomoÊci rolne nieprzekazane do Zasobu
ostatecznymi decyzjami, o których mowa w art. 16
ust. 3, lub nieprzekazane Agencji ostatecznymi decy-
zjami, o których mowa w art. 17 ust. 119), w terminie
okreÊlonym w ust. 1, stajà si´ z mocy prawa w∏asno-
Êcià gmin, na terenie których sà po∏o˝one.

3. Gminy przejmujà nieruchomoÊci wraz z zobo-
wiàzaniami wobec osób trzecich.

4. Nabycie nieruchomoÊci, o których mowa
w ust. 2, stwierdza wojewoda w drodze decyzji.

Art. 14. 1. W odniesieniu do paƒstwowych przed-
si´biorstw gospodarki rolnej wykreÊlenie przedsi´-
biorstwa z rejestru przedsi´biorstw paƒstwowych17)

nast´puje z dniem podj´cia przez organ za∏o˝ycielski
decyzji o likwidacji przedsi´biorstwa.

2. Z chwilà wykreÊlenia z rejestru wygasa zarzàd
ustanowiony na paƒstwowych nieruchomoÊciach rol-
nych i innych nieruchomoÊciach oraz sk∏adnikach
mienia okreÊlonych w art. 1 pkt 2, a tak˝e ustaje obo-
wiàzek wp∏aty dywidendy. Agencja wyznacza tymcza-
sowego zarzàdc´ majàtku po zlikwidowanym przed-
si´biorstwie.

3. Organ za∏o˝ycielski przekazuje Agencji mienie
oraz wierzytelnoÊci i zobowiàzania po zlikwidowanym
przedsi´biorstwie — wed∏ug stanu na dzieƒ wykreÊle-
nia przedsi´biorstwa z rejestru, z wyjàtkiem zobowià-
zaƒ przedsi´biorstwa wobec Skarbu Paƒstwa, które
wygasajà z dniem podj´cia decyzji o likwidacji.

3a. Egzekucja nale˝noÊci, przypadajàcych od
Agencji z tytu∏u przyj´tego zobowiàzania, mo˝e byç
prowadzona tylko z mienia i po˝ytków z niego uzyski-
wanych, przekazanego Agencji po tym zlikwidowa-
nym przedsi´biorstwie, które zaciàgn´∏o zobowiàza-
nie.

3b. W braku odmiennej umowy stron d∏u˝nik nie
mo˝e dokonaç potràcenia swego d∏ugu z wierzytelno-
Êci, jaka mu przys∏uguje wobec Agencji, je˝eli d∏ug po-

wsta∏ z tytu∏u zakupu, dzier˝awy lub najmu mienia
przej´tego przez Agencj´ po innym zlikwidowanym
przedsi´biorstwie ni˝ to, które zaciàgn´∏o zobowiàza-
nie stanowiàce podstaw´ wierzytelnoÊci d∏u˝nika.

4. Przekazanie, o którym mowa w ust. 3, nast´puje
w trybie okreÊlonym w art. 19.

5. Mieniem Skarbu Paƒstwa przej´tym w trybie
ust. 3 Agencja gospodaruje na zasadach okreÊlonych
w rozdziale 5.

6. Do likwidacji okreÊlonej w ust. 1—4 nie stosuje
si´ art. 63 ustawy z dnia 25 wrzeÊnia 1981 r. o przed-
si´biorstwach paƒstwowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 112,
poz. 981 i Nr 240, poz. 2055).

Art. 15. (uchylony).18)

Art. 16. 1. NieruchomoÊci rolne Skarbu Paƒstwa
znajdujàce si´ w u˝ytkowaniu spó∏dzielni, osób fizycz-
nych, a tak˝e innych niepaƒstwowych jednostek orga-
nizacyjnych, pozostajà nadal w ich w∏adaniu na do-
tychczasowych warunkach do chwili zawarcia z Agen-
cjà nowych umów, o których mowa w rozdzia∏ach 6 i 8.

2. Je˝eli zmiana warunków dotychczasowego
u˝ytkowania nieruchomoÊci nie nastàpi w terminie
okreÊlonym w art. 13 ust. 1, wygasa dotychczasowe
u˝ytkowanie ustanowione na podstawie umowy lub
decyzji administracyjnej.

3. Stwierdzenie wygaÊni´cia dotychczasowych de-
cyzji oraz przekazanie mienia do Zasobu nast´puje
w drodze decyzji w∏aÊciwego ze wzgl´du na po∏o˝enie
nieruchomoÊci starosty wykonujàcego zadanie z za-
kresu administracji rzàdowej.

4. Za cz´Êci sk∏adowe nieruchomoÊci oraz niepo-
brane po˝ytki, które zostanà przej´te wraz z nierucho-
moÊcià, przys∏uguje dotychczasowemu u˝ytkowniko-
wi odszkodowanie ustalone odpowiednio na zasadach
art. 30.

Art. 17. (uchylony).19)

Art. 17a. 1.20) Z zastrze˝eniem art. 16, mienie Skar-
bu Paƒstwa, które w dniu przej´cia do Zasobu znajdu-
je si´ na podstawie umów lub decyzji administracyj-
nych we w∏adaniu osób fizycznych i prawnych, pozo-
staje nadal w ich w∏adaniu na dotychczasowych wa-
runkach do chwili zawarcia z Agencjà umów, o których
mowa w rozdziale 6 albo 8 ustawy.

2.20) Je˝eli zmiana warunków dotychczasowego
w∏adania nie nastàpi w terminie roku od dnia przej´-
cia mienia do Zasobu, umowy i decyzje, o których mo-
wa w ust. 1, wygasajà, nie wczeÊniej jednak ni˝
z dniem 31 grudnia 1994 r.
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16) Przez art. 1 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 6 maja 1999 r. o zmia-

nie ustawy o gospodarowaniu nieruchomoÊciami rolny-
mi Skarbu Paƒstwa oraz o zmianie niektórych ustaw
(Dz. U. Nr 49, poz. 484), która wesz∏a w ˝ycie z dniem
15 czerwca 1999 r.

17) Obecnie: Krajowego Rejestru Sàdowego stosownie do
art. 86 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Re-
jestrze Sàdowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 17, poz. 209), która
wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2001 r.

———————
18) Przez art. 1 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 4.
19) Przez art. 1 pkt 4 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 4.
20) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 5 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 4.



3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje si´ równie˝ do zarzà-
du nieruchomoÊciami rolnymi Skarbu Paƒstwa wyko-
nywanego przez paƒstwowe osoby prawne, inne ni˝
okreÊlone w art. 14.

4.21) NieruchomoÊci rolne, pozostajàce w dniu
przej´cia do Zasobu w zarzàdzie paƒstwowych jedno-
stek organizacyjnych nieposiadajàcych osobowoÊci
prawnej, pozostajà nadal w ich zarzàdzie. Do zarzàdu
tego stosuje si´ przepisy art. 35 ust. 2, 3 i 5 i art. 36
oraz przepisy wydane na podstawie art. 37.

5. Przepisy ust. 1 i 2 nie dotyczà prawa wieczyste-
go u˝ytkowania oraz prawa s∏u˝ebnoÊci i u˝ytkowa-
nia, okreÊlonych w przepisach o ubezpieczeniu spo-
∏ecznym rolników.

Art. 17b. 1.22) Z zastrze˝eniem ust. 2, op∏ata roczna
z tytu∏u u˝ytkowania wieczystego wynosi w odniesie-
niu do nieruchomoÊci Zasobu wykorzystywanych:

1) na cele obronnoÊci paƒstwa, w tym ochrony prze-
ciwpo˝arowej 0,1 %,

2) na cele rolne 1 %,

3) na inne cele 3 %

wartoÊci nieruchomoÊci ustalonej w sposób okreÊlo-
ny w art. 30 ust. 1, z tym ˝e wartoÊç gruntu rolnego
mo˝na ustaliç w sposób okreÊlony w art. 30 ust. 2.

2.23) Polska Akademia Nauk, szko∏y wy˝sze oraz
jednostki badawczo-rozwojowe wnoszà z tytu∏u u˝yt-
kowania wieczystego op∏aty roczne równe cenie 20 kg
˝yta z hektara przeliczeniowego w rozumieniu przepi-
sów o podatku rolnym. Op∏aty te wnosi si´ bez
uprzedniego wezwania, na rachunek Agencji do dnia
15 lutego ka˝dego roku za poprzedni rok kalendarzo-
wy.

2a.24) O ustaleniu nowej albo zmianie dotychcza-
sowej wysokoÊci op∏aty rocznej z tytu∏u u˝ytkowania
wieczystego, o której mowa w ust. 1, Prezes Agencji
zawiadamia na piÊmie u˝ytkownika wieczystego. Do
obu rodzajów zawiadomieƒ stosuje si´ odpowiednio
przepisy o gospodarce nieruchomoÊciami, dotyczàce
post´powania w razie wypowiedzenia op∏aty rocznej
z tytu∏u u˝ytkowania wieczystego nieruchomoÊci
gruntowej.

3.25) U˝ytkownik wieczysty nieruchomoÊci mo˝e
zrzec si´ swego prawa przez z∏o˝enie Agencji oÊwiad-

czenia w formie aktu notarialnego. W takim przypad-
ku u˝ytkowanie wieczyste wygasa. OÊwiadczenie sta-
nowi podstaw´ do wykreÊlenia w ksi´dze wieczystej
prawa wieczystego u˝ytkowania.

4. NieruchomoÊç b´dàca przedmiotem u˝ytkowa-
nia wieczystego mo˝e byç sprzedana jej u˝ytkowniko-
wi wieczystemu po cenie ustalonej w sposób okreÊlo-
ny w ustawie. Na poczet ceny zalicza si´ kwot´ równà
wartoÊci prawa u˝ytkowania wieczystego okreÊlonà
w sposób przewidziany w przepisach o gospodarce
nieruchomoÊciami wed∏ug stanu na dzieƒ sprzeda˝y
nieruchomoÊci. 

5. Zbywca prawa u˝ytkowania wieczystego usta-
nowionego na jego rzecz w drodze ustawy jest obo-
wiàzany w terminie 14 dni od dnia jego zbycia uiÊciç
Agencji op∏at´ w wysokoÊci 25 % wartoÊci nierucho-
moÊci, ustalonej w sposób okreÊlony w art. 30 ust. 1.

Art. 18.26) W odniesieniu do nieruchomoÊci rol-
nych przejmowanych na rzecz Skarbu Paƒstwa na
podstawie przepisów szczególnych ich przekazanie do
Zasobu nast´puje w terminie nie d∏u˝szym ni˝ 30 dni
od dnia uprawomocnienia si´ orzeczenia lub decyzji
o ich przej´ciu przez paƒstwo.

Art. 19. 1. Z przekazania mienia, o którym mowa
w art. 14 ust. 3, art. 16, art. 1719), 17a, 17b i art. 18, pod-
miot przekazujàcy i Agencja sporzàdzajà protokó∏
zdawczo-odbiorczy.

2. Protokó∏ zdawczo-odbiorczy zawiera spis z natu-
ry przejmowanych sk∏adników majàtku. Spisu z natu-
ry dokonuje si´ wed∏ug zasad prowadzenia rachunko-
woÊci.

Rozdzia∏ 427)

Gospodarka finansowa Agencji i Zasobu

Art. 20. 1. Agencja prowadzi odr´bnie w∏asnà go-
spodark´ finansowà oraz gospodark´ finansowà Za-
sobu. 

2. Agencja sporzàdza odr´bnie:

1) roczny plan finansowy Agencji;

2) roczny plan finansowy Zasobu.

3. Roczne plany finansowe, o których mowa
w ust. 2, zatwierdza minister w∏aÊciwy do spraw Skar-
bu Paƒstwa w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym
do spraw rozwoju wsi.

4.28) Ârodki finansowe z gospodarowania mieniem
Zasobu przeznacza si´ na finansowanie obcià˝ajàcych
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21) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 5 lit. b ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 4.
22) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 6 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 4.
23) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 6 lit. b ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 4.
24) Dodany przez art. 1 pkt 6 lit. c ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 4.
25) W brzmieniu ustalonym przez art. 4 ustawy z dnia 14 lu-

tego 2003 r. o zmianie ustawy — Kodeks cywilny oraz nie-
których innych ustaw (Dz. U. Nr 49, poz. 408), która we-
sz∏a w ˝ycie z dniem 25 wrzeÊnia 2003 r. 

———————
26) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 7 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 4.
27) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 8 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 4.
28) W brzmieniu ustalonym przez art. 12 pkt 6 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 1.



mienie Zasobu zadaƒ okreÊlonych w ustawie, w tym
na obs∏ug´ zobowiàzaƒ Agencji okreÊlonych
w art. 20a ust. 1 i 4, a tak˝e zadaƒ okreÊlonych przepi-
sami o kszta∏towaniu ustroju rolnego. 

5. W rocznym planie finansowym, o którym mowa
w ust. 2 pkt 2, ustala si´ limit wydatków przeznaczo-
nych na funkcjonowanie Biura Prezesa Agencji i jej
oddzia∏ów terenowych. 

5a.29) Kwoty stanowiàce ró˝nic´ mi´dzy Êrodkami
uzyskanymi z gospodarowania mieniem Zasobu w da-
nym roku obrotowym z tytu∏ów, o których mowa
w art. 20c ust. 1 pkt 1, a Êrodkami wydatkowanymi na
realizacj´ zadaƒ, o których mowa w art. 20 ust. 4 i 5,
podlegajà przekazaniu przez Agencj´ do bud˝etu paƒ-
stwa, w terminie do dnia 30 czerwca roku nast´pnego. 

5b.29) Do zobowiàzaƒ Agencji, o których mowa
w ust. 5a, stosuje si´ przepisy ustawy z dnia 29 sierp-
nia 1997 r. — Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137,
poz. 926, z póên. zm.30)).

6.31) Minister w∏aÊciwy do spraw Skarbu Paƒstwa
okreÊla, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe zasa-
dy gospodarki finansowej Agencji i gospodarki finan-
sowej Zasobu, uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci odr´b-
noÊç tworzenia i funkcjonowania funduszy w∏asnych
Agencji, o których mowa w art. 20b ust. 2, oraz fun-
duszu mienia Zasobu, o którym mowa w art. 20c
ust. 2.

Art. 20a. 1. Agencja jest obowiàzana wp∏aciç w ra-
tach, zwanych dalej „wp∏atami”, na rachunek bud˝e-
tu paƒstwa równowartoÊç cz´Êci sumy kwot odsetek
i rat kapita∏owych obligacji restrukturyzacyjnych, wy-
emitowanych przez Ministra Finansów na podstawie
ustawy bud˝etowej na rok 1996 w celu zwi´kszenia
funduszy w∏asnych i rezerw Banku Gospodarki ˚yw-
noÊciowej Spó∏ka Akcyjna, zwanego dalej „BG˚ SA”,
z przeznaczeniem na restrukturyzacj´ zad∏u˝enia
Agencji.

2. Coroczna wielkoÊç wp∏at wynosi 30 % wp∏ywów
pieni´˝nych z gospodarowania mieniem Zasobu, uzy-
skiwanych w poszczególnych latach z tytu∏ów, o któ-
rych mowa w art. 20c ust. 1 pkt 1.

3. Wp∏aty sà dokonywane poczàwszy od szóstego
roku, liczàc od koƒca roku, w którym wyemitowano
obligacje restrukturyzacyjne, z zastrze˝eniem ust. 4.

4. Przed up∏ywem pi´cioletniego okresu, o którym
mowa w ust. 3, coroczna nadwy˝ka Êrodków finanso-
wych, w cz´Êci przekraczajàcej wielkoÊç tej nadwy˝ki
finansowej ustalanej w rocznych planach finansowych
w trybie okreÊlonym w art. 21, podlega przekazaniu na
rachunek bud˝etu paƒstwa na poczet wp∏at.

5. Nadwy˝k´ okreÊlonà w ust. 4 Agencja przekazu-
je do dnia 30 czerwca roku nast´pujàcego po roku,
w którym nadwy˝ka powsta∏a.

6. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych, w drodze rozporzàdzenia, okreÊli wysokoÊç zo-
bowiàzania Agencji z tytu∏ów, o których mowa
w ust. 1, terminy wp∏at, o których mowa w ust. 2, oraz
organ w∏aÊciwy do ich poboru, uwzgl´dniajàc: 

1) obni˝enie zobowiàzania Agencji, o którym mowa
w ust. 1, w roku, w którym zostanie zakoƒczony
wykup ca∏oÊci emisji obligacji;

2) koniecznoÊç odr´bnego ustalenia wysokoÊci wp∏a-
ty w roku, w którym pozosta∏a do uiszczenia kwo-
ta jest ni˝sza od kwoty, o której mowa w ust. 2.

7. Do zobowiàzaƒ Agencji, o których mowa
w ust. 1 i 4, majà zastosowanie przepisy ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa.

Art. 20b. 1. W zakresie gospodarki finansowej
Agencji:

1) przychodami Agencji sà:

a) przychody ze sprzeda˝y mienia w∏asnego Agen-
cji, 

b) przychody z umów najmu lub innych umów
o podobnym charakterze, dotyczàcych mienia
w∏asnego Agencji,

c)32) Êrodki, o których mowa w art. 20 ust. 4,
w kwocie przeznaczonej na realizacj´ zobowià-
zaƒ okreÊlonych w art. 20a ust. 1 i 4,

d) Êrodki, o których mowa w art. 20 ust. 4, w kwo-
cie przyznanej Agencji w ramach limitu, o któ-
rym mowa w art. 20 ust. 5,

e) odsetki od Êrodków finansowych zgromadzo-
nych na w∏asnym rachunku bankowym Agencji;

f)  inne przychody z dzia∏alnoÊci Agencji, niezwià-
zanej z gospodarowaniem mieniem Zasobu;

2) kosztami Agencji sà:

a)33) koszty wp∏at okreÊlonych w art. 20a ust. 1 i 4
oraz koszty obs∏ugi tych wp∏at,
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———————
29) Dodany przez art. 1 pkt 3 lit. a ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 3.
30) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 1997 r. Nr 160, poz. 1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 668,
z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 92, poz. 1062, z 2000 r. Nr 94,
poz. 1037, Nr 116, poz. 1216, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122,
poz. 1315, z 2001 r. Nr 16, poz. 166, Nr 39, poz. 459, Nr 42,
poz. 475, Nr 110, poz. 1189, Nr 125, poz. 1368 i Nr 130,
poz. 1452, z 2002 r. Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130,
poz. 1188, Nr 137, poz. 1302, Nr 170, poz. 1660 i Nr 228,
poz. 2255 i 2256 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 64,
poz. 593, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 868, Nr 93, poz. 894,
Nr 116, poz. 1205, Nr 122, poz. 1288, Nr 123, poz. 1291,
Nr 146, poz. 1546, Nr 162, poz. 1692 i Nr 173, poz. 1808.

31) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3 lit. b ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 3.

———————
32) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 4 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 3.
33) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 4 lit. b ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 3.



b) koszty funkcjonowania Biura Prezesa i oddzia-
∏ów terenowych Agencji,

c) inne koszty dzia∏alnoÊci Agencji, niezwiàzanej
z gospodarowaniem mieniem Zasobu. 

2. Agencja tworzy nast´pujàce fundusze w∏asne:

1) fundusz Agencji odzwierciedlajàcy wartoÊç mienia
w∏asnego Agencji;

2) fundusz rezerwowy;

3) inne fundusze, których utworzenie przewidujà od-
r´bne przepisy.

Art. 20c. 1. W zakresie gospodarki finansowej
zwiàzanej z gospodarowaniem mieniem Zasobu:

1) przychodami z gospodarowania mieniem Zasobu
sà:

a) przychody ze sprzeda˝y mienia Zasobu,

b) przychody z op∏at z tytu∏u trwa∏ego zarzàdu,
u˝ytkowania, u˝ytkowania wieczystego, czyn-
szu dzier˝awnego oraz z tytu∏u najmu lub innej
umowy o podobnym charakterze, dotyczàcych
mienia Zasobu,

c) przychody z tytu∏u udzia∏u w zyskach z dzia∏al-
noÊci gospodarczej, o której mowa w art. 24
ust. 1 pkt 4,

d) inne przychody z dzia∏alnoÊci w zakresie gospo-
darowania i rozporzàdzania mieniem Zasobu;

2) kosztami gospodarowania mieniem Zasobu sà:

a)34) koszty wynikajàce z przekazania Agencji kwot
przeznaczonych na pokrycie kosztów wp∏at
okreÊlonych w art. 20 ust. 5a i w art. 20a ust. 1
i 4 oraz kosztów obs∏ugi tych wp∏at,

b) koszty wynikajàce z przekazania Agencji kwot
przyznanych w ramach limitu, o którym mowa
w art. 20 ust. 5,

c) inne koszty dzia∏alnoÊci w zakresie gospodaro-
wania mieniem Zasobu,

d)35) koszty wykonywania przez Agencj´ upraw-
nieƒ okreÊlonych w przepisach o kszta∏towaniu
ustroju rolnego. 

2.36) Agencja tworzy fundusz mienia Zasobu od-
zwierciedlajàcy wartoÊç mienia Zasobu pomniejszonà
o zobowiàzania zwiàzane z tym mieniem.

Art. 20d. 1. Agencja prowadzi rachunkowoÊç na
zasadach okreÊlonych w przepisach o rachunkowoÊci,
z uwzgl´dnieniem przepisów niniejszej ustawy, w tym

odr´bnà rachunkowoÊç dla dzia∏alnoÊci w zakresie go-
spodarowania mieniem Zasobu.

2. Grunty rolne wchodzàce w sk∏ad Zasobu,
w przypadku których brakuje ceny nabycia, ujmuje si´
w ewidencji ksiàg rachunkowych prowadzonych dla
Zasobu, okreÊlajàc ich wartoÊç wed∏ug stawek szacun-
kowych jednego hektara gruntu, o których mowa
w przepisach wydanych na podstawie art. 32, oraz ce-
ny skupu 100 kg ˝yta, ustalanej dla celów podatku rol-
nego przez Prezesa G∏ównego Urz´du Statystycznego,
z tym ˝e zaliczenia danego gruntu do okr´gu podatko-
wego dokonuje si´ w sposób okreÊlony przez ministra
w∏aÊciwego do spraw finansów publicznych na pod-
stawie przepisów o tym podatku.

3. Roczne sprawozdanie finansowe Agencji oraz
roczne sprawozdanie finansowe z gospodarowania
mieniem Zasobu, sporzàdzane z zastosowaniem ta-
kich samych metod i w takim samym uk∏adzie, podle-
gajà badaniu przez bieg∏ych rewidentów wybranych
przez rad´ nadzorczà.

4. Roczne sprawozdania, o których mowa w ust. 3,
zatwierdza minister w∏aÊciwy do spraw Skarbu Paƒ-
stwa na wniosek Prezesa Agencji, zaopiniowany przez
rad´ nadzorczà. 

5. Minister w∏aÊciwy do spraw Skarbu Paƒstwa, na
wniosek Prezesa Agencji, zaopiniowany przez rad´
nadzorczà, dokonuje podzia∏u rocznego wyniku finan-
sowego Agencji oraz rocznego wyniku finansowego
Zasobu.

Art. 20e. (uchylony).37)

Art. 20f. (uchylony).37)

Art. 20g. (uchylony).38)

Art. 21. 1. Kierunki rozdysponowania Êrodków fi-
nansowych stanowiàcych mienie Zasobu, okreÊla si´
w rocznym planie finansowym, o którym mowa
w art. 20 ust. 2 pkt 2.

2. W trybie okreÊlonym w przepisach o zasadach
wspierania rozwoju regionalnego, projekt planu finan-
sowego, o którym mowa w art. 20 ust. 2 pkt 2, jest
przedk∏adany do uzgodnienia ministrowi w∏aÊciwemu
do spraw rozwoju regionalnego.

Art. 22. 1. W celu pe∏nego pokrycia wydatków w∏a-
snych lub wydatków Zasobu Agencja mo˝e zaciàgaç
kredyty.

2. Agencja mo˝e dokonywaç, za zgodà ministra
w∏aÊciwego do spraw finansów publicznych, emisji
w∏asnych obligacji.
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———————
34) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 5 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 3.
35) Dodany przez art. 12 pkt 7 ustawy, o której mowa w od-

noÊniku 1.
36) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 5 lit. b ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 3.

———————
37) Przez art. 1 pkt 6 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.
38) Dodany przez art. 22 pkt 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r.

o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. Nr 122, poz. 1143), która
wesz∏a w ˝ycie z dniem 14 sierpnia 2003 r., a nast´pnie
uchylony przez art. 1 pkt 6 ustawy, o której mowa w odno-
Êniku 3.



3.39) Agencja, za zgodà ministra w∏aÊciwego do
spraw Skarbu Paƒstwa, mo˝e wykorzystywaç mienie
Zasobu do ustanawiania zabezpieczeƒ zaciàganych
kredytów, o których mowa w ust. 1, i emisji obligacji,
o których mowa w ust. 2. Agencja mo˝e w szczegól-
noÊci ustanowiç hipotek´ na nieruchomoÊciach Za-
sobu.

Art. 22a. Przy ustalaniu, okreÊlonych w ustawie
z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Prawo bankowe (Dz. U.
z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z póên. zm.40)), granic koncen-
tracji kredytów i innych zobowiàzaƒ Agencji wobec
BG˚ SA nie uwzgl´dnia si´ zobowiàzaƒ finansowa-
nych ze Êrodków stanowiàcych mienie Zasobu.

Art. 23. 1. Agencja mo˝e udzielaç por´czeƒ i gwa-
rancji kredytowych, w tym dewizowych, do wysokoÊci
okreÊlonej w planie finansowym, o którym mowa
w art. 20 ust. 2 pkt 1.

2. Agencja mo˝e udzielaç por´czeƒ i gwarancji kre-
dytowych, w tym dewizowych, obcià˝ajàcych mienie
Zasobu wy∏àcznie za zgodà ministra w∏aÊciwego do
spraw Skarbu Paƒstwa i do wysokoÊci okreÊlonej
w planie finansowym, o którym mowa w art. 20 ust. 2
pkt 2.

3.41) Por´czenia i gwarancje, o których mowa
w ust. 2, mogà byç udzielane do 80 % kwoty kredytu
z przeznaczeniem na nabycie nieruchomoÊci rolnej,
która wejdzie w sk∏ad gospodarstwa rodzinnego, pod
warunkiem, ˝e wierzytelnoÊç Agencji zostanie zabez-
pieczona hipotekà na nabywanej nieruchomoÊci, wpi-
sanà w ksi´dze wieczystej na pierwszym miejscu, oraz
dodatkowo w inny sposób zaakceptowany przez
Agencj´. 

Art. 23a. 1. Agencja mo˝e odroczyç okreÊlony
w umowie albo w decyzji, o której mowa w art. 35
ust. 1, termin zap∏aty nale˝noÊci, roz∏o˝yç jà na raty
albo umorzyç w cz´Êci lub w ca∏oÊci, je˝eli przemawia-
jà za tym wa˝ne wzgl´dy gospodarcze, spo∏eczne lub
losowe.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw Skarbu Paƒstwa
w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw
rozwoju wsi, po zasi´gni´ciu opinii Prezesa Agencji,
ustali, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe prze-
s∏anki odroczenia, roz∏o˝enia na raty lub umorzenia
nale˝noÊci oraz tryb post´powania w tych sprawach.
W szczególnoÊci, w rozporzàdzeniu nale˝y okreÊliç
okolicznoÊci uzasadniajàce uznanie, ˝e:

1) niemo˝noÊç terminowego uregulowania nale˝no-
Êci przez d∏u˝nika Agencji jest uzasadniona wzgl´-
dami, o których mowa w ust. 1;

2) nale˝noÊç jest nieÊciàgalna.

Rozdzia∏ 5

Gospodarowanie Zasobem W∏asnoÊci Rolnej 
Skarbu Paƒstwa

Art. 24. 1. Agencja gospodaruje Zasobem w dro-
dze:

1) sprzeda˝y mienia w ca∏oÊci lub jego cz´Êci na za-
sadach okreÊlonych w rozdziale 6;

2) oddania na czas oznaczony do odp∏atnego korzy-
stania osobom prawnym lub fizycznym na zasa-
dach okreÊlonych w rozdziale 8;

3) wniesienia mienia lub jego cz´Êci do spó∏ki;

4) oddania na czas oznaczony administratorowi ca∏o-
Êci lub cz´Êci mienia w celu gospodarowania, na
zasadach okreÊlonych w art. 25;

5) przekazania w zarzàd;

6) zamiany nieruchomoÊci.

1a. Agencja reprezentuje Skarb Paƒstwa w spra-
wach wynikajàcych z post´powania regulacyjnego
okreÊlonego w ustawach o stosunku Paƒstwa do ko-
Êcio∏ów i innych zwiàzków wyznaniowych w Rzeczy-
pospolitej Polskiej.

2. Mienie, które nie zosta∏o zagospodarowane
w trybie okreÊlonym w ust. 1, Agencja zabezpiecza lub
przeznacza na inne cele w trybie okreÊlonym w statu-
cie Agencji.

3. Grunty rolne wchodzàce w sk∏ad Zasobu mogà
byç w uzasadnionych gospodarczo przypadkach od∏o-
gowane.

4. Na wniosek Agencji, w∏aÊciwy ze wzgl´du na
miejsce po∏o˝enia nieruchomoÊci starosta wykonujà-
cy zadanie z zakresu administracji rzàdowej przekazu-
je nieodp∏atnie, w drodze decyzji, Lasom Paƒstwo-
wym wydzielone geodezyjnie grunty wchodzàce
w sk∏ad Zasobu, przeznaczone do zalesienia w miej-
scowym planie zagospodarowania przestrzennego al-
bo w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodaro-
wania terenu. Art. 19 stosuje si´ odpowiednio.

4a. Agencja mo˝e nieodp∏atnie przekazywaç La-
som Paƒstwowym wydzielone geodezyjnie lasy, a tak-
˝e grunty nadajàce si´ do zalesienia, inne ni˝ okreÊlo-
ne w ust. 4. Przekazanie nast´puje w drodze umowy
zawartej mi´dzy Prezesem Agencji a Dyrektorem Ge-
neralnym Lasów Paƒstwowych.

5.42) NieruchomoÊci wchodzàce w sk∏ad Zasobu
Agencja mo˝e, w drodze umowy, nieodp∏atnie przeka-
zaç na w∏asnoÊç:
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39) Dodany przez art. 1 pkt 7 ustawy, o której mowa w odno-

Êniku 3.
40) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 126, poz. 1070, Nr 141,
poz. 1178, Nr 144, poz. 1208, Nr 153, poz. 1271, Nr 169,
poz. 1385 i 1387 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 50,
poz. 424, Nr 60, poz. 535, Nr 65, poz. 594, Nr 228,
poz. 2260 i Nr 229, poz. 2276 oraz z 2004 r. Nr 64,
poz. 594, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959,
Nr 121, poz. 1264, Nr 146, poz. 1546 i Nr 173, poz. 1808.

41) Dodany przez art. 12 pkt 8 ustawy, o której mowa w od-
noÊniku 1.

———————
42) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 9 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 4.



1) jednostce samorzàdu terytorialnego — na cele
zwiàzane z inwestycjami infrastrukturalnymi s∏u-
˝àcymi wykonywaniu zadaƒ w∏asnych;

2) Polskiej Akademii Nauk, izbie rolniczej, Krajowej
Radzie Izb Rolniczych, paƒstwowej szkole wy˝szej
lub paƒstwowej jednostce badawczo-rozwojowej
— na cele s∏u˝àce wykonywaniu ich zadaƒ statuto-
wych;

3) osobom bezrobotnym bez prawa do zasi∏ku, które
przez okres co najmniej 5 lat by∏y pracownikami
paƒstwowych przedsi´biorstw gospodarki rolnej
— nieruchomoÊci rolne o powierzchni do 2 hekta-
rów — na cele zwiàzane z zalesianiem w rozumie-
niu ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznacze-
niu gruntów rolnych do zalesienia (Dz. U. Nr 73,
poz. 764 oraz z 2003 r. Nr 46, poz. 392)43).

5a.44) W przypadku zbycia lub przeznaczenia przez
nabywc´ nieruchomoÊci na inne cele, ni˝ okreÊlone
w umowie, przed up∏ywem 10 lat liczàc od dnia jej na-
bycia, Agencja mo˝e ˝àdaç od podmiotów wymienio-
nych w ust. 5 pkt 1 i 2 zwrotu aktualnej wartoÊci pie-
ni´˝nej tej nieruchomoÊci, ustalonej wed∏ug zasad
okreÊlonych w art. 30 ust. 1, natomiast od osób wy-
mienionych w ust. 5 pkt 3, Agencji zwrot taki przys∏u-
guje, o ile Lasy Paƒstwowe nie skorzystajà z prawa
pierwokupu. W przypadku zamiaru zbycia gruntu
przez osoby, o których mowa w ust. 5 pkt 3, Lasom
Paƒstwowym przys∏uguje prawo pierwokupu tej nie-
ruchomoÊci, na zasadach okreÊlonych w przepisach
o gospodarce nieruchomoÊciami.

6. Z zastrze˝eniem art. 44 ust. 1, urzàdzenia, obiek-
ty i sieci: energetyczne, wodnokanalizacyjne, ciep∏ow-
nicze oraz telekomunikacyjne Agencja mo˝e w drodze
umowy przekazaç, wraz z niezb´dnymi gruntami, na
w∏asnoÊç jednostkom prowadzàcym dzia∏alnoÊç
w tym zakresie. Przekazanie na rzecz jednostek paƒ-
stwowych i komunalnych mo˝e nastàpiç nieodp∏at-
nie.

7.45) NieruchomoÊci przeznaczone na drogi krajo-
we, stanowiàce w∏asnoÊç Skarbu Paƒstwa, wchodzà-
ce w sk∏ad Zasobu, stajà si´ nieodp∏atnie, z mocy pra-
wa, przedmiotem trwa∏ego zarzàdu ustanowionego
na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Auto-
strad z dniem, w którym decyzja o ustaleniu lokalizacji
drogi krajowej sta∏a si´ ostateczna. Ustanowienie

trwa∏ego zarzàdu stwierdza wojewoda w drodze decy-
zji. Decyzja wojewody stanowi podstaw´ wpisu do
ksi´gi wieczystej.

8. Minister w∏aÊciwy do spraw Skarbu Paƒstwa
w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw
rozwoju wsi okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, warun-
ki i tryb dokonywania zamiany, o której mowa w ust. 1
pkt 6.

9. W rozporzàdzeniu, o którym mowa w ust. 8, na-
le˝y okreÊliç:

1) warunki i procedur´ dokonywania zamiany;

2) warunki, w których zamian´ uznaje si´ za ekwiwa-
lentnà, z tym ˝e grunt rolny stanowiàcy w∏asnoÊç
osoby podlegajàcej przepisom o ubezpieczeniu
spo∏ecznym rolników mo˝e byç zamieniany na
grunt rolny Zasobu o wi´kszej powierzchni, nie
wi´kszej jednak ni˝ dziesi´ciokrotnie liczàc w hek-
tarach przeliczeniowych;

3) warunki i tryb dokonywania rozliczeƒ w przypadku
nieekwiwalentnej zamiany gruntu.

Art. 25. 1. Administrowanie polega na gospodaro-
waniu wydzielonà cz´Êcià mienia Zasobu, w imieniu
Agencji, na podstawie umowy, za wynagrodzeniem
przez czas oznaczony.

2. Administratorem mo˝e byç osoba prawna lub fi-
zyczna. Umowa mi´dzy administratorem a Agencjà
powinna byç zawarta na piÊmie i okreÊlaç w szczegól-
noÊci:

1) sk∏adniki mienia stanowiàce przedmiot gospoda-
rowania;

2)46) zasady wynagradzania administratora;

3) obowiàzki administratora;

4) kryteria oceny efektywnoÊci administrowania;

5) zakres odpowiedzialnoÊci za powierzone mienie;

6) okres, na który umowa zosta∏a zawarta.

3.47) Je˝eli umowa mi´dzy administratorem
a Agencjà jest umowà o prac´, to mo˝e byç zawarta
równie˝ na czas nieokreÊlony.

Art. 26. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw Skarbu Paƒ-
stwa mo˝e, w terminie okreÊlonym w art. 13 ust. 1,
przekszta∏ciç paƒstwowe przedsi´biorstwo gospodar-
ki rolnej w jednoosobowà spó∏k´ Skarbu Paƒstwa na
wniosek Agencji lub wniosek dyrektora i rady pracow-
niczej, po zasi´gni´ciu opinii ministra w∏aÊciwego do
spraw rozwoju wsi.
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43) Ustawa utraci∏a moc z dniem 15 stycznia 2004 r., stosow-

nie do art. 15 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o wspie-
raniu rozwoju obszarów wiejskich ze Êrodków pochodzà-
cych z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orienta-
cji i Gwarancji Rolnej (Dz. U. Nr 229, poz. 2273), który
wszed∏ w ˝ycie z dniem 15 stycznia 2004 r.

44) Dodany przez art. 1 pkt 9 lit. b ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 4.

45) W brzmieniu ustalonym przez art. 36 ustawy z dnia
10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygoto-
wania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych
(Dz. U. Nr 80, poz. 721), która wesz∏a w ˝ycie z dniem
25 maja 2003 r.; ustawa utraci moc z dniem 31 grudnia
2007 r., stosownie do art. 45 tej ustawy.

———————
46) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 8 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 3.
47) Dodany przez art. 1 pkt 8 lit. b ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 3.



2.48) Prawa Skarbu Paƒstwa wobec spó∏ek, o któ-
rych mowa w ust. 1, reprezentuje minister w∏aÊciwy
do spraw Skarbu Paƒstwa.

3. Do spó∏ek, o których mowa w ust. 1, stosuje si´
przepisy ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji
przedsi´biorstw paƒstwowych (Dz. U. Nr 51, poz. 298,
z 1991 r. Nr 60, poz. 253 i Nr 111, poz. 480, z 1994 r.
Nr 121, poz. 591 i Nr 133, poz. 685 oraz z 1996 r. Nr 90,
poz. 405 i Nr 106, poz. 496)49), z tym ˝e udost´pnianie
osobom trzecim akcji tych spó∏ek lub zbywanie udzia-
∏ów w tych spó∏kach nie jest dopuszczalne.

Art. 26a.50) 1.51) Nie pobiera si´ podatku od czyn-
noÊci cywilnoprawnych i op∏aty skarbowej w spra-
wach dotyczàcych Zasobu oraz nieruchomoÊci naby-
wanych przez Agencj´ na w∏asnoÊç Skarbu Paƒstwa.

2. Do czynnoÊci notarialnych zwiàzanych z utwo-
rzeniem przez Agencj´ jednoosobowych spó∏ek Skar-
bu Paƒstwa stosuje si´ odpowiednio przepisy doty-
czàce czynnoÊci notarialnych zwiàzanych z przekszta∏-
ceniem przedsi´biorstwa paƒstwowego w spó∏k´.

3.52) Agencja nie ma obowiàzku uiszczania op∏at
w sprawach cywilnych dotyczàcych mienia stanowià-
cego Zasób oraz w sprawach, o których mowa w prze-
pisach o kszta∏towaniu ustroju rolnego.

4. Koszty zwiàzane z realizacjà umowy, o której
mowa w art. 24 ust. 5 pkt 3, w tym za∏o˝eniem ksi´gi
wieczystej, ponosi Agencja.

Rozdzia∏ 6

Sprzeda˝ i nabywanie nieruchomoÊci

Art. 27.53) Sprzeda˝ i nabywanie nieruchomoÊci
Zasobu, z zastrze˝eniem art. 33, prowadzi Agencja lub
upowa˝niony przez nià w drodze umowy zlecenia inny
podmiot, w tym gmina.

Art. 28. 1.54) Dla nieruchomoÊci Zasobu b´dàcych
przedmiotem sprzeda˝y Agencja sporzàdza wykaz,
og∏oszony w sposób zwyczajowo przyj´ty w danej
miejscowoÊci przez okres 14 dni przed dniem og∏osze-
nia przetargu.

2. Wykaz, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1) oznaczenie i powierzchni´ nieruchomoÊci wed∏ug
danych z ewidencji gruntów;

2) rodzaj u˝ytków i ich klasy;

3) oznaczenie ksi´gi wieczystej prowadzonej dla nie-
ruchomoÊci;

4) opis budynków i innych sk∏adników majàtkowych
przeznaczonych do sprzeda˝y.

3. Informacj´ o zamiarze sprzeda˝y nieruchomo-
Êci, której wartoÊç szacunkowa przekracza równowar-
toÊç dziesi´ciu tysi´cy kwintali ˝yta, ustalonà stosow-
nie do przepisów o podatku rolnym, Agencja og∏asza
w prasie o zasi´gu co najmniej wojewódzkim.

Art. 28a.55) 1. Sprzeda˝ nieruchomoÊci rolnej przez
Agencj´ mo˝e nastàpiç, je˝eli w wyniku tej sprzeda˝y
∏àczna powierzchnia u˝ytków rolnych b´dàcych w∏a-
snoÊcià nabywcy nie przekroczy 500 ha.

2. Przy ustalaniu powierzchni u˝ytków rolnych,
o której mowa w ust. 1, b´dàcych przedmiotem
wspó∏w∏asnoÊci uwzgl´dnia si´ powierzchni´ nieru-
chomoÊci rolnych odpowiadajàcych udzia∏owi we
wspó∏w∏asnoÊci takich nieruchomoÊci, a w przypadku
wspó∏w∏asnoÊci ∏àcznej uwzgl´dnia si´ ∏àcznà po-
wierzchni´ nieruchomoÊci rolnych stanowiàcych
przedmiot wspó∏w∏asnoÊci.

3. Powierzchni´ u˝ytków rolnych, o której mowa
w ust. 1 i 2, ustala si´ na podstawie oÊwiadczenia z∏o-
˝onego przez nabywc´ nieruchomoÊci rolnej.

Art. 29. 1.56) Pierwszeƒstwo w nabyciu nierucho-
moÊci Zasobu po cenie ustalonej w sposób okreÊlony
w ustawie, z zastrze˝eniem art. 17a ust. 1, art. 17b
ust. 4 i art. 42, przys∏uguje:

1) by∏emu w∏aÊcicielowi zbywanej nieruchomoÊci
lub jego spadkobiercom, je˝eli nieruchomoÊç zo-
sta∏a przej´ta na rzecz Skarbu Paƒstwa przed
dniem 1 stycznia 1992 r.;

2) spó∏dzielni produkcji rolnej w∏adajàcej faktycznie
zbywanà nieruchomoÊcià, której u˝ytkowanie
ustanowione na rzecz tej spó∏dzielni wygas∏o na
podstawie art. 16 ust. 2 z dniem 31 grudnia 1993 r.;

3) dzier˝awcy zbywanej nieruchomoÊci, je˝eli dzier-
˝awa trwa∏a faktycznie przez okres co najmniej
trzech lat.

1a. Przepisu ust. 1 pkt 1 nie stosuje si´ do nieru-
chomoÊci, o których mowa w:

1) ustawie z dnia 6 maja 1945 r. o wy∏àczeniu ze spo-
∏eczeƒstwa polskiego wrogich elementów (Dz. U.
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———————
48) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 10 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 4.
49) Obecnie: przepisy ustawy o komercjalizacji i prywatyza-

cji, stosownie do art. 75 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r.
o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171,
poz. 1397 i Nr 240, poz. 2055), która wesz∏a w ˝ycie
z dniem 8 kwietnia 1997 r.

50) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 11 ustawy, o któ-
rej mowa w odnoÊniku 4.

51) W brzmieniu ustalonym przez art. 12 pkt 9 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 1.

52) W brzmieniu ustalonym przez art. 12 pkt 9 lit. b ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 1.

53) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 12 ustawy, o któ-
rej mowa w odnoÊniku 4.

54) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 13 ustawy, o któ-
rej mowa w odnoÊniku 4.

———————
55) Dodany przez art. 12 pkt 10 ustawy, o której mowa w od-

noÊniku 1.
56) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 14 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 4.



Nr 17, poz. 96, Nr 34, poz. 203 i Nr 55, poz. 307 oraz
z 1946 r. Nr 11, poz. 73);

2) art. 38 w zwiàzku z art. 2 ustawy z dnia 6 maja
1945 r. o majàtkach opuszczonych i porzuconych
(Dz. U. Nr 17, poz. 97, Nr 24, poz. 144 i Nr 30,
poz. 179);

3) art. 2 ustawy z dnia 3 stycznia 1946 r. o przej´ciu
na w∏asnoÊç Paƒstwa podstawowych ga∏´zi go-
spodarki narodowej (Dz. U. Nr 3, poz. 17, z póên.
zm.57));

4) art. 2 dekretu z dnia 8 marca 1946 r. o majàtkach
opuszczonych i poniemieckich (Dz. U. Nr 13,
poz. 87, z póên. zm.58));

5) art. 1 dekretu z dnia 5 wrzeÊnia 1947 r. o przej´ciu
na w∏asnoÊç Paƒstwa mienia pozosta∏ego po oso-
bach przesiedlonych do ZSRR (Dz. U. Nr 59,
poz. 318, z 1949 r. Nr 53, poz. 404 oraz z 1969 r.
Nr 13, poz. 95);

6) art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 14 lipca 1961 r. o gospo-
darce terenami w miastach i osiedlach (Dz. U.
z 1969 r. Nr 22, poz. 159, z 1972 r. Nr 27, poz. 193
oraz z 1974 r. Nr 14, poz. 84);

7) art. 2 ust. 1 lit. b dekretu Polskiego Komitetu Wy-
zwolenia Narodowego z dnia 6 wrzeÊnia 1944 r.
o przeprowadzeniu reformy rolnej (Dz. U. z 1945 r.
Nr 3, poz. 13, z 1946 r. Nr 49, poz. 279, z 1957 r.
Nr 39, poz. 172 oraz z 1968 r. Nr 3, poz. 6).

1b. Nabycie nieruchomoÊci, o których mowa
w ust. 1, nast´puje po cenie ustalonej zgodnie
z art. 30.

1c. O przeznaczeniu do sprzeda˝y nieruchomoÊci,
do której nabycia przys∏uguje pierwszeƒstwo osobie
wymienionej w ust. 1, Agencja zawiadamia na piÊmie
t´ osob´, podajàc cen´ nieruchomoÊci oraz termin
z∏o˝enia wniosku o nabycie na warunkach podanych
w zawiadomieniu, z tym ˝e termin nie mo˝e byç krót-
szy ni˝ 21 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.

1d. Osoby, o których mowa w ust. 1, korzystajà
z pierwszeƒstwa w nabyciu nieruchomoÊci, je˝eli z∏o-
˝à oÊwiadczenie, ˝e wyra˝ajà zgod´ na jej nabycie po
cenie okreÊlonej w zawiadomieniu.

1e. Przy dor´czaniu zawiadomieƒ stosuje si´ prze-
pisy Kodeksu post´powania administracyjnego. 

1f. W razie zbiegu uprawnieƒ do pierwszeƒstwa
w nabyciu nieruchomoÊci stosuje si´ kolejnoÊç wy-
mienionà w ust. 1.

1g. W zakresie uregulowanym w ust. 1 nie stosuje
si´ art. 596—602 i art. 695 § 2 Kodeksu cywilnego.

2. NieruchomoÊci, które nie zosta∏y sprzedane na
zasadach okreÊlonych w przepisach ust. 1, art. 17a
i art. 42 albo co do których przepisy te nie majà zasto-
sowania, podlegajà sprzeda˝y w trybie publicznego
przetargu ustnego (licytacja), z zastrze˝eniem ust. 3.

3. W przypadkach uzasadnionych wzgl´dami go-
spodarczymi mo˝na ustaliç osob´ nabywcy na pod-
stawie przetargu ofert pisemnych (konkurs ofert).
W razie zg∏oszenia kilku równorz´dnych ofert, pierw-
szeƒstwo ma osoba podlegajàca przepisom o ubez-
pieczeniu spo∏ecznym rolników oraz pracownik i spó∏-
ka pracowników zlikwidowanego paƒstwowego
przedsi´biorstwa gospodarki rolnej, nabywajàcy nie-
ruchomoÊç rolnà w celu powi´kszenia albo utworze-
nia gospodarstwa rolnego. Je˝eli wi´cej ni˝ jednemu
z oferentów przys∏uguje pierwszeƒstwo, nabywc´
ustala si´ dokonujàc wyboru tego spoÊród oferentów,
który daje najlepszà gwarancj´ nale˝ytego prowadze-
nia gospodarstwa, z zastrze˝eniem ust. 3c.

3a. W przypadku nierozstrzygni´cia przetargu,
Agencja, og∏aszajàc kolejne przetargi, mo˝e ustaliç
ni˝szà cen´ wywo∏awczà, nie ni˝szà jednak ni˝ po∏owa
ceny ustalonej wed∏ug zasad okreÊlonych w art. 30.
Je˝eli kolejny przetarg nie doprowadzi do wy∏onienia
osoby nabywcy, Agencja mo˝e sprzedaç nierucho-
moÊç bez przetargu za cen´ nie ni˝szà ni˝ cena wywo-
∏awcza ostatniego przetargu.

3b.59) Agencja mo˝e zastrzec, ˝e w przetargu mogà
uczestniczyç wy∏àcznie:

1) osoby fizyczne spe∏niajàce warunki okreÊlone
w przepisach o kszta∏towaniu ustroju rolnego za-
mierzajàce utworzyç lub powi´kszyç gospodar-
stwo rodzinne w rozumieniu tych przepisów, które
sà:

a) rolnikami posiadajàcymi gospodarstwo rolne
w gminie, na obszarze której po∏o˝ona jest nie-
ruchomoÊç wystawiana do przetargu, oraz za-
mierzajàcymi powi´kszyç to gospodarstwo, lub

b) pracownikami zlikwidowanych paƒstwowych
przedsi´biorstw gospodarki rolnej zamierzajà-
cymi utworzyç gospodarstwo, lub

c) rolnikami, którzy po dniu 31 grudnia 1991 r.
sprzedali Skarbowi Paƒstwa nieruchomoÊci nie-
zb´dne na cele publiczne, lub

d) cz∏onkami rolniczych spó∏dzielni produkcyjnych
postawionych w stan likwidacji lub upad∏oÊci;

2) osoby spe∏niajàce warunki do obj´cia programem
osadnictwa rolniczego;

3) repatrianci w rozumieniu przepisów o obywatel-
stwie polskim przybyli do Rzeczypospolitej Pol-
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57) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 1946 r. Nr 71, poz. 389 i Nr 72, poz. 394, z 1947 r. Nr 2,
poz. 7, z 1956 r. Nr 58, poz. 270, z 1958 r. Nr 45, poz. 224
oraz z 1969 r. Nr 13, poz. 95.

58) Zmiany wymienionego dekretu zosta∏y og∏oszone
w Dz. U. z 1946 r. Nr 49, poz. 279, Nr 71, poz. 389 i Nr 72,
poz. 395, z 1947 r. Nr 19, poz. 77 i Nr 66, poz. 402, z 1948 r.
Nr 57, poz. 454 oraz z 1969 r. Nr 13, poz. 95.

———————
59) W brzmieniu ustalonym przez art. 12 pkt 11 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 1.



skiej nie wczeÊniej ni˝ 6 lat przed dniem przetar-
gu;

4) spó∏ki utworzone przez pracowników zlikwidowa-
nych paƒstwowych przedsi´biorstw gospodarki
rolnej.

3c. Je˝eli z nieruchomoÊcià b´dàcà przedmiotem
przetargu zwiàzane sà miejsca pracy na terenie gminy
uznanej na podstawie przepisów o zatrudnieniu i prze-
ciwdzia∏aniu bezrobociu za zagro˝onà szczególnie wy-
sokim bezrobociem strukturalnym, w razie zg∏oszenia
równorz´dnych ofert, nabywc´ ustala si´, dokonujàc
wyboru tego spoÊród oferentów, który gwarantuje
zorganizowanie najwi´kszej liczby miejsc pracy
i utrzymanie ich przez okres co najmniej pi´ciu lat.

4.60) Agencji przys∏uguje prawo pierwokupu na
rzecz Skarbu Paƒstwa przy odsprzeda˝y nieruchomo-
Êci przez nabywc´ w okresie 5 lat od nabycia tej nieru-
chomoÊci od Agencji.

5.61) Agencji przys∏uguje prawo odkupu nierucho-
moÊci na rzecz Skarbu Paƒstwa w okresie 5 lat, liczàc
od dnia jej nabycia od Agencji, z wyjàtkiem nierucho-
moÊci po∏o˝onych w granicach specjalnych stref eko-
nomicznych; prawo odkupu powinno byç ujawnione
w ksi´dze wieczystej prowadzonej dla danej nierucho-
moÊci.

Art. 30. 1.62) Cen´ nieruchomoÊci Zasobu ustala
si´ w wysokoÊci nie ni˝szej ni˝ wartoÊç tej nierucho-
moÊci okreÊlona przy zastosowaniu sposobów jej
ustalania przewidzianych w przepisach o gospodarce
nieruchomoÊciami.

2. Cen´ nieruchomoÊci rolnej mo˝na równie˝ usta-
liç w wysokoÊci nie ni˝szej ni˝ suma wartoÊci gruntu
okreÊlonej z uwzgl´dnieniem stawek szacunkowych
jednego hektara oraz ceny 100 kg ˝yta, ustalonej sto-
sownie do przepisów o podatku rolnym, i wartoÊci
cz´Êci sk∏adowych tego gruntu, okreÊlonej stosownie
do ust. 1.

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje si´ do nieruchomoÊci
przeznaczonej w planie zagospodarowania przestrzen-
nego na cele niezwiàzane z prowadzeniem gospodar-
ki rolnej lub leÊnej. 

4. Cen´ sprzeda˝y nieruchomoÊci wpisanej do reje-
stru zabytków obni˝a si´ nie wi´cej jednak ni˝ o 50 %.

5.63) OkreÊlenia wartoÊci gruntu w sposób, o któ-
rym mowa w ust. 2, mo˝na dokonaç, bez udzia∏u rze-
czoznawcy majàtkowego, w celu ustalenia:

1) odp∏atnoÊci, w zwiàzku z przej´ciem gruntu na
w∏asnoÊç Skarbu Paƒstwa w trybie przepisów
o ubezpieczeniu spo∏ecznym rolników, albo

2) ceny gruntu niezabudowanego o powierzchni nie-
przekraczajàcej jednego hektara, albo

3) ceny gruntu stanowiàcej podstaw´ obliczenia
op∏aty z tytu∏u wykonywania trwa∏ego zarzàdu,
o której mowa w art. 35 ust. 3.

Art. 31. 1.64) Je˝eli nabywca przed zawarciem
umowy sprzeda˝y wp∏aci co najmniej 20 % ceny,
Agencja mo˝e roz∏o˝yç sp∏at´ pozosta∏ej nale˝noÊci
na roczne lub pó∏roczne raty, na okres nie d∏u˝szy ni˝
15 lat.

1a.65) Przy roz∏o˝eniu sp∏aty nale˝noÊci na raty
Agencja stosuje oprocentowanie, chyba ˝e nale˝noÊç
zosta∏a ustalona w umowie wed∏ug innego miernika
wartoÊci ni˝ pieniàdz.

2. Agencja mo˝e nie stosowaç oprocentowania
w razie roz∏o˝enia na raty nale˝noÊci z tytu∏u sprzeda-
˝y mienia lub niektórych sk∏adników tego mienia po-
∏o˝onego na terenie gminy uznanej na podstawie
przepisów o zatrudnieniu i bezrobociu za zagro˝onà
szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym.

2a.66) Je˝eli nabywca nieruchomoÊci zb´dzie pod
jakimkolwiek tytu∏em prawnym t´ nieruchomoÊç lub
jej cz´Êç albo udzia∏y w jej wspó∏w∏asnoÊci przed za-
p∏aceniem ca∏ej nale˝noÊci z tytu∏u sprzeda˝y, Agencja
mo˝e za˝àdaç zap∏aty ca∏ej niesp∏aconej nale˝noÊci
w wyznaczonym przez siebie terminie.

3. (uchylony).67)

4. Minister w∏aÊciwy do spraw Skarbu Paƒstwa
w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw
rozwoju wsi, po zasi´gni´ciu opinii Prezesa Agencji,
ustali w drodze rozporzàdzenia:

1) wysokoÊç oprocentowania nale˝noÊci, której
sp∏ata zosta∏a odroczona lub roz∏o˝ona na raty,
z tym ˝e oprocentowanie mo˝e byç zró˝nicowane
w zale˝noÊci od rodzaju sprzedawanego mienia
lub sposobu zap∏aty i nie mo˝e byç w stosunku
rocznym ni˝sze ni˝ 4 % i wy˝sze ni˝ dwukrotnoÊç
stopy redyskontowej weksli przyjmowanych od
banków przez Narodowy Bank Polski do redy-
skonta, ustalanej przez Prezesa Narodowego
Banku Polskiego na podstawie odr´bnych przepi-
sów;
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60) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 14 lit. b ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 4.
61) Dodany przez art. 12 pkt 11 lit. b ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 1; w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 9
ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.

62) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 15 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 4.

63) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 15 lit. b ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 4.

———————
64) W brzmieniu ustalonym przez art. 12 pkt 12 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 1.
65) Dodany przez art. 12 pkt 12 lit. b ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 1.
66) Dodany przez art. 12 pkt 12 lit. c ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 1.
67) Przez art. 1 pkt 15 lit. a ustawy, o której mowa w odnoÊni-

ku 16.



2) inne ni˝ pieniàdz mierniki wartoÊci nale˝noÊci pie-
ni´˝nej;

3) szczegó∏owe kryteria niestosowania oprocentowa-
nia w wypadku, o którym mowa w ust. 2.

Art. 32.68) 1. Minister w∏aÊciwy do spraw Skarbu
Paƒstwa w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw rozwoju wsi okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
szczegó∏owy tryb sprzeda˝y nieruchomoÊci Zasobu
i ich cz´Êci sk∏adowych, warunki rozk∏adania ceny
sprzeda˝y na raty oraz stawki szacunkowe, o których
mowa w art. 30 ust. 2. 

2. W rozporzàdzeniu, o którym mowa w ust. 1, na-
le˝y okreÊliç w szczególnoÊci:

1) sposób przeprowadzania przetargów ustnych
i przetargów ofert, w tym ograniczonych do osób,
o których mowa w art. 29 ust. 3;

2) tryb sprzeda˝y nieruchomoÊci na rzecz u˝ytkowni-
ków wieczystych oraz na rzecz osób uprawnio-
nych do pierwszeƒstwa nabycia, o którym mowa
w art. 29 ust. 1;

3) maksymalny okres, na który mo˝e byç roz∏o˝ona
na raty cena sprzeda˝y;

4) stawki szacunkowe gruntu, z uwzgl´dnieniem ro-
dzaju gruntu, jego klasy oraz okr´gu podatkowe-
go.

Art. 32a. 1.69) Agencja mo˝e nabywaç nierucho-
moÊci na w∏asnoÊç Skarbu Paƒstwa, je˝eli wymaga te-
go realizacja zadaƒ okreÊlonych w ustawie, w tym
szczególnie zadaƒ w zakresie powi´kszania ju˝ istnie-
jàcych gospodarstw rodzinnych.

2. Nabycie nieruchomoÊci nast´powaç mo˝e po
cenie okreÊlonej zgodnie z art. 30, pomniejszonej
o kwot´ równà wartoÊci obcià˝eƒ nieruchomoÊci.

Art. 33. 1. Paƒstwowe jednostki organizacyjne nie-
posiadajàce osobowoÊci prawnej mogà nabywaç nie-
ruchomoÊci rolne na w∏asnoÊç Skarbu Paƒstwa, je˝eli
wymaga tego realizacja zadaƒ statutowych tych jed-
nostek.

2. NieruchomoÊci nabyte w drodze umowy przez
paƒstwowe jednostki organizacyjne nieposiadajàce
osobowoÊci prawnej pozostajà w ich zarzàdzie na czas
nieokreÊlony.

3. Paƒstwowe jednostki organizacyjne, o których
mowa w ust. 1, powiadamiajà Agencj´ w terminie jed-
nego miesiàca o nabyciu nieruchomoÊci rolnych na
w∏asnoÊç Skarbu Paƒstwa.

Rozdzia∏ 7

Trwa∏y zarzàd

Art. 34.70) 1. NieruchomoÊci wchodzàce w sk∏ad
Zasobu mogà byç przekazane paƒstwowym jednost-
kom organizacyjnym nieposiadajàcym osobowoÊci
prawnej w trwa∏y zarzàd, zwany dalej „zarzàdem”.

2. Przepisy ust. 1 stosuje si´ odpowiednio do jed-
nostek organizacyjnych samorzàdu województwa, re-
alizujàcych zadania zwiàzane z melioracjami wodny-
mi, jako zadania z zakresu administracji rzàdowej,
w zakresie niezb´dnym do wykonywania tych zadaƒ.

Art. 35. 1.71) Przekazanie w zarzàd nieruchomoÊci
Zasobu nast´puje na czas oznaczony lub nieoznaczo-
ny, w drodze decyzji Prezesa Agencji.

2. Przekazanie w zarzàd nieruchomoÊci mo˝e na-
stàpiç równie˝ na podstawie umowy, zawartej za zgo-
dà Prezesa Agencji, mi´dzy jednostkami, o których
mowa w art. 34. Jednostce przekazujàcej przys∏uguje
od jednostki przejmujàcej zwrot nak∏adów poniesio-
nych na budynki i inne cz´Êci sk∏adowe nieruchomo-
Êci. WartoÊç nak∏adów ustala si´ na zasadach okreÊlo-
nych w art. 30.

3. Jednostki, o których mowa w art. 34, je˝eli od-
r´bne przepisy nie stanowià inaczej, ponoszà z tytu∏u
wykonywania zarzàdu op∏aty roczne w wysokoÊci
ustalonej zgodnie z przepisami o gospodarce nieru-
chomoÊciami, z tym ˝e cen´ gruntu rolnego stanowià-
cà podstaw´ obliczenia op∏aty mo˝na tak˝e ustaliç
w sposób okreÊlony w art. 30 ust. 2.

3a. Jednostki utrzymujàce urzàdzenia melioracji
wodnych podstawowych ponoszà op∏aty z tytu∏u wy-
konywania zarzàdu nieruchomoÊciami rolnymi w cz´-
Êci wykorzystywanej do prowadzenia dzia∏alnoÊci go-
spodarczej.

4. (uchylony).72)

5. Op∏aty, o których mowa w ust. 3, za dany rok
uiszcza si´ w terminie do 15 lutego nast´pnego roku.

6.73) Nie pobiera si´ op∏at z tytu∏u zarzàdu nieru-
chomoÊciami znajdujàcymi si´ pod drogami publicz-
nymi i mi´dzy wa∏ami przeciwpowodziowymi a kory-
tem rzeki.
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68) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 16 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 4.
69) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 17 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 4.

———————
70) W brzmieniu ustalonym przez art. 198 ustawy z dnia

18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (Dz. U. Nr 115,
poz. 1229), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2002 r.

71) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 18 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 4.

72) Przez art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 lipca 1995 r. o zmianie
ustawy o systemie oÊwiaty oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. Nr 101, poz. 504), która wesz∏a w ˝ycie z dniem
1 stycznia 1996 r.

73) W brzmieniu ustalonym przez art. 136 pkt 1 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92,
poz. 880), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 maja 2004 r.



6a.74) Nie pobiera si´ op∏at z tytu∏u zarzàdu nieru-
chomoÊciami obj´tymi formami ochrony przyrody,
o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92,
poz. 880).

7. Prezes Agencji mo˝e, na wniosek w∏aÊciwego
organu administracji rzàdowej, zwolniç od op∏at z ty-
tu∏u wykonywania zarzàdu jednostki wykorzystujàce
nieruchomoÊci rolne dla celów ochrony przyrody, in-
nych ni˝ okreÊlone w ust. 6, oraz dla celów kultury fi-
zycznej i wypoczynku, naukowo-badawczych, dydak-
tycznych i doÊwiadczalnych.

8. NieruchomoÊç przekazana w zarzàd mo˝e byç za
zgodà Prezesa Agencji wynaj´ta, wydzier˝awiona albo
u˝yczona w drodze umowy zawartej na okres nie d∏u˝-
szy ni˝ czas, na który zosta∏ ustanowiony zarzàd.

Art. 36. 1. WygaÊni´cie zarzàdu nast´puje w dro-
dze decyzji Prezesa Agencji:

1) w razie up∏ywu czasu, na jaki zarzàd zosta∏ ustano-
wiony;

2) je˝eli nieruchomoÊç lub jej cz´Êç sta∏a si´ zb´dna
dotychczasowemu zarzàdcy;

3) w przypadku wykonywania zarzàdu niezgodnie
z zasadami prawid∏owej gospodarki;

4) je˝eli ustalenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego uniemo˝liwiajà wykorzysta-
nie nieruchomoÊci zgodnie z jej dotychczasowym
przeznaczeniem.

2. Decyzja o wygaÊni´ciu zarzàdu przys∏ugujàcego
jednostkom organizacyjnym:

1) resortu obrony narodowej — wymaga zgody Mini-
stra Obrony Narodowej lub upowa˝nionego przez
niego organu;

2) Policji, Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej, Stra˝y Gra-
nicznej lub jednostkom wojskowym podleg∏ym
ministrowi w∏aÊciwemu do spraw wewn´trznych
— wymaga zgody ministra w∏aÊciwego do spraw
wewn´trznych;

3)75) Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego — wy-
maga zgody Szefa Agencji Bezpieczeƒstwa We-
wn´trznego;

4)76) Agencji Wywiadu — wymaga zgody Szefa Agen-
cji Wywiadu.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje si´ równie˝ do nieru-
chomoÊci rolnych pozostajàcych w zarzàdzie paƒ-

stwowych jednostek organizacyjnych nieposiadajà-
cych osobowoÊci prawnej, które naby∏y te nierucho-
moÊci na w∏asnoÊç Skarbu Paƒstwa.

4. WygaÊni´cie zarzàdu jest równoznaczne z wypo-
wiedzeniem umów dzier˝awy, najmu albo u˝yczenia,
z zachowaniem szeÊciomiesi´cznego okresu wypo-
wiedzenia, je˝eli nieruchomoÊç lub jej cz´Êç, w sto-
sunku do której wygas∏ zarzàd, by∏a wydzier˝awiona,
wynaj´ta lub u˝yczona.

Art. 37. Minister w∏aÊciwy do spraw Skarbu Paƒ-
stwa okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, tryb przekazy-
wania mienia w razie ustanowienia lub wygaÊni´cia
zarzàdu oraz tryb ustalania i wnoszenia op∏at.

Rozdzia∏ 8

Dzier˝awa i najem

Art. 38. 1. Mienie wchodzàce w sk∏ad Zasobu mo-
˝e byç wydzier˝awiane lub wynajmowane osobom fi-
zycznym lub prawnym, na zasadach Kodeksu cywilne-
go, z zastrze˝eniem art. 38a.

2. Do nieruchomoÊci b´dàcych przedmiotem
dzier˝awy i najmu art. 28 stosuje si´ odpowiednio.

3. Zawieranie z podmiotami zagranicznymi umów
dzier˝awy nieruchomoÊci rolnych wchodzàcych
w sk∏ad Zasobu nie jest dozwolone w okresie pi´ciu
lat od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy, z zastrze˝eniem za-
wartym w ust. 4.

4. W wyjàtkowych, szczególnie uzasadnionych
przypadkach nieruchomoÊci rolne wchodzàce w sk∏ad
Zasobu mogà byç wydzier˝awione podmiotowi zagra-
nicznemu za zgodà ministra w∏aÊciwego do spraw roz-
woju wsi.

Art. 38a. 1. Mienie wchodzàce w sk∏ad Zasobu mo-
˝e byç wydzier˝awiane lub wynajmowane osobom fi-
zycznym lub prawnym z zapewnieniem dzier˝awcy lub
najemcy prawa kupna przedmiotu dzier˝awy lub naj-
mu najpóêniej z up∏ywem okresu, na jaki zosta∏a za-
warta umowa.

2. W umowie, o której mowa w ust. 1, okreÊla si´
w szczególnoÊci:

1) wartoÊç przedmiotu dzier˝awy lub najmu;

2) czynsz roczny w wysokoÊci równej sumie warto-
Êci przedmiotu dzier˝awy lub najmu podzielonej
przez liczb´ lat, na którà zosta∏a zawarta umowa,
i oprocentowania niesp∏aconej cz´Êci tej warto-
Êci.

3. W umowie sprzeda˝y cen´ ustala si´ jako sum´
wartoÊci przedmiotu dzier˝awy lub najmu i oprocento-
wania nale˝nego za okres do dnia zawarcia tej umo-
wy. Na poczet ceny zalicza si´ wp∏acony czynsz.

4. Je˝eli wartoÊç przedmiotu dzier˝awy lub najmu
zosta∏a ustalona w umowie, o której mowa w ust. 1,
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74) Dodany przez art. 136 pkt 2 ustawy, o której mowa w od-

noÊniku 73.
75) W brzmieniu ustalonym przez art. 171 lit. a ustawy z dnia

24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego
oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 74, poz. 676), która we-
sz∏a w ˝ycie z dniem 29 czerwca 2002 r.

76) Dodany przez art. 171 lit. b ustawy, o której mowa w od-
noÊniku 75.



wed∏ug innego miernika wartoÊci ni˝ pieniàdze, Agen-
cja nie stosuje oprocentowania.

5. W przypadku rozwiàzania umowy dzier˝awy lub
najmu przed up∏ywem okresu, na jaki zosta∏a zawarta,
wp∏acony czynsz nie podlega zwrotowi.

6. Do czynszu i oprocentowania, ustalonego
w umowie okreÊlonej w ust. 1, stosuje si´ art. 31
ust. 2 oraz przepisy wydane na podstawie art. 31
ust. 4.

Art. 39. 1. Umow´ dzier˝awy zawiera si´ po prze-
prowadzeniu przetargu ofert pisemnych lub publicz-
nego przetargu ustnego. Art. 29 ust. 3—3c stosuje si´
odpowiednio.

2. Przetargu nie stosuje si´, je˝eli:

1) dotychczasowy dzier˝awca z∏o˝y∏ Agencji oÊwiad-
czenie o zamiarze dalszego dzier˝awienia nieru-
chomoÊci na nowych warunkach uzgodnionych
z Agencjà, z tym ˝e czynsz nie mo˝e byç ni˝szy ni˝
dotychczasowy;

2)77) nieruchomoÊç jest wydzier˝awiana jednoosobo-
wej spó∏ce Skarbu Paƒstwa utworzonej przez
Agencj´;

3) nieruchomoÊç, której u˝ytkowanie wygas∏o na
podstawie art. 16 ust. 2 z dniem 31 grudnia 1993 r.,
jest wydzier˝awiana spó∏dzielni produkcji rolnej
nadal faktycznie w∏adajàcej tà nieruchomoÊcià;

4) nieruchomoÊç przeznaczona przez Agencj´ pod
ogródek przydomowy jest wydzier˝awiana osobie
korzystajàcej dotychczas z takiego ogródka bez ty-
tu∏u prawnego w zwiàzku z utratà mocy obowiàzu-
jàcej uk∏adu zbiorowego pracy albo zak∏adowej
umowy zbiorowej;

5) nieruchomoÊç b´dàca dotychczas w administro-
waniu lub jej cz´Êç jest wydzier˝awiana spó∏ce,
a ∏àcznie spe∏nione sà nast´pujàce warunki:

a) gospodarstwo utworzone w zwiàzku z odda-
niem mienia do administrowania osiàgn´∏o
∏àcznie przez ostatnie trzy lata dodatni wynik fi-
nansowy,

b) do spó∏ki przystàpi∏o wi´cej ni˝ po∏owa pracow-
ników zatrudnionych w gospodarstwie, wed∏ug
stanu na dzieƒ zawarcia umowy dzier˝awy,

c) dokonane wp∏aty pieni´˝ne na kapita∏ zak∏ado-
wy albo akcyjny spó∏ki wynoszà co najmniej
20 % wartoÊci majàtku obrotowego i rucho-
mych Êrodków trwa∏ych, wykazanej w bilansie
gospodarstwa za rok obrotowy poprzedzajàcy
rok, w którym ma byç zawarta umowa dzier˝a-
wy,

d) co najmniej 20 % udzia∏ów lub akcji w spó∏ce
zosta∏o obj´tych przez administratora albo

przez pracownika gospodarstwa lub jednà
z tych osób ∏àcznie z innà osobà niezatrudnionà
w gospodarstwie.

3. W razie wydzier˝awiania cz´Êci nieruchomoÊci
b´dàcej dotychczas w administrowaniu, warunki okre-
Êlone w ust. 2 pkt 5 lit. b i c uwa˝a si´ za spe∏nione, je-
˝eli:

1) do spó∏ki przystàpi∏a wi´cej ni˝ po∏owa pracowni-
ków zorganizowanej cz´Êci gospodarstwa, w sk∏ad
której wchodzi wydzier˝awiana cz´Êç nieruchomo-
Êci;

2) dokonane wp∏aty pieni´˝ne na kapita∏ zak∏adowy
albo akcyjny spó∏ki wynoszà co najmniej 20 %
wartoÊci bilansowej majàtku obrotowego i rucho-
mych Êrodków trwa∏ych, wchodzàcych w sk∏ad
zorganizowanej cz´Êci gospodarstwa, o której mo-
wa w pkt 1.

4. W razie:

1) niez∏o˝enia oÊwiadczenia, o którym mowa w ust. 2
pkt 1, najpóêniej na trzy miesiàce przed zakoƒcze-
niem dzier˝awy i nieuzgodnienia nowych warun-
ków dzier˝awy w terminie miesiàca od z∏o˝enia
oÊwiadczenia,

2) nieuzgodnienia warunków dzier˝awy mi´dzy
Agencjà a podmiotami, o których mowa w ust. 2
pkt 3 i 4, w terminie trzech miesi´cy od dnia og∏o-
szenia wykazu nieruchomoÊci przeznaczonych do
dzier˝awy,

3) niezawarcia umowy dzier˝awy mi´dzy Agencjà
a spó∏kà, o której mowa w ust. 2 pkt 5, w terminie
szeÊciu miesi´cy od dnia og∏oszenia wykazu nieru-
chomoÊci przeznaczonych do dzier˝awy

— wydzier˝awienie nieruchomoÊci nast´puje na za-
sadach okreÊlonych w ust. 1.

5. Agencja mo˝e wypowiedzieç umow´ dzier˝awy,
tak˝e zawartà na czas oznaczony, w celu wy∏àczenia
z dzier˝awy cz´Êci lub ca∏oÊci nieruchomoÊci, która
w czasie trwania umowy zosta∏a przeznaczona w pla-
nie zagospodarowania przestrzennego na cele pu-
bliczne w rozumieniu przepisów o gospodarce nieru-
chomoÊciami. Wypowiedzenie umowy dzier˝awy do-
tyczàce cz´Êci nieruchomoÊci pociàga za sobà odpo-
wiednie zmniejszenie czynszu. Art. 704 Kodeksu cywil-
nego stosuje si´ odpowiednio.

Art. 39a. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw Skarbu
Paƒstwa w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw rozwoju wsi, w drodze rozporzàdzenia, okreÊli
tryb przeprowadzania przetargów na dzier˝aw´.

2. Czynsz dzier˝awny ustala si´ w umowie jako su-
m´ pieni´˝nà albo jako równowartoÊç pieni´˝nà od-
powiedniej iloÊci pszenicy. Czynsz ten jest p∏atny za
pó∏rocze roku kalendarzowego z do∏u.

3. Czynsz dzier˝awny ustalony w sumie pieni´˝nej
poczynajàc od drugiego terminu p∏atnoÊci podlega
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waloryzacji przy zastosowaniu wskaêników zmian cen
skupu podstawowych produktów rolnych w pó∏roczu
roku kalendarzowego poprzedzajàcym termin p∏atno-
Êci.

4. Nale˝noÊç z tytu∏u czynszu okreÊlonego w umo-
wie jako równowartoÊç pieni´˝na odpowiedniej iloÊci
pszenicy ustala si´ na podstawie Êredniej krajowej ce-
ny skupu pszenicy w pó∏roczu roku kalendarzowego
poprzedzajàcym termin p∏atnoÊci czynszu.

5. Za podstawowe produkty rolne, o których mowa
w ust. 3, uwa˝a si´ ziarno pszenicy i ˝yta, ˝ywiec rzeê-
ny wo∏owy, wieprzowy i drobiowy oraz mleko krowie.  

6. Strony umowy dzier˝awy mogà postanowiç je-
den raz w ciàgu okresu, na jaki umowa zosta∏a zawar-
ta, ˝e poczynajàc od najbli˝szego terminu p∏atnoÊci
czynszu ustalonego jako równowartoÊç odpowiedniej
iloÊci pszenicy suma pieni´˝na odpowiadajàca tej
równowartoÊci stanowi czynsz, do którego stosuje si´
wskaênik okreÊlony na podstawie ust. 3.

7. Wskaênik zmian cen, o którym mowa w ust. 3,
oraz Êrednià krajowà cen´ skupu pszenicy, o której
mowa w ust. 4, ustala si´ na podstawie obwieszczeƒ
Prezesa G∏ównego Urz´du Statystycznego, og∏asza-
nych w Dzienniku Urz´dowym Rzeczypospolitej Pol-
skiej „Monitor Polski”, w terminie 20 dni po up∏ywie
ka˝dego pó∏rocza kalendarzowego.

8. Minister w∏aÊciwy do spraw Skarbu Paƒstwa
w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw
rozwoju wsi, po zasi´gni´ciu opinii Prezesa Agencji,
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, sposób ustalania
wysokoÊci czynszu dzier˝awnego w umowach zawie-
ranych ze spó∏kami, o których mowa w art. 39 ust. 2
pkt 5 i ust. 3, w zale˝noÊci od potencja∏u produkcyjne-
go przedmiotu dzier˝awy, w szczególnoÊci w zale˝no-
Êci od rodzaju i klasy gruntów oraz miejsca ich po∏o˝e-
nia, wartoÊci ksi´gowej budynków i budowli, charak-
teru mo˝liwej do prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodar-
czej.

Art. 40. 1. Nie pobiera si´ czynszu za u˝ytki rolne
klasy VI.

2. Agencja mo˝e zwolniç dzier˝awc´ z op∏at czyn-
szowych na warunkach okreÊlonych w umowie:

1) w okresie pierwszych trzech lat dzier˝awy u˝ytków
rolnych od∏ogowanych co najmniej przez okres
jednego roku przed dniem zawarcia umowy dzier-
˝awy;

2) na okres nie d∏u˝szy ni˝ pi´ç lat, w przypadkach
uzasadnionych stanem przedmiotu dzier˝awy lub
realizacjà inwestycji tworzàcych nowe miejsca
pracy.

Art. 41. (uchylony).78)

Rozdzia∏ 9

Gospodarka mieszkaniowa i socjalna

Art. 42. 1.79) Agencja mo˝e przeznaczyç do sprze-
da˝y najemcom wchodzàce w sk∏ad Zasobu domy, lo-
kale mieszkalne i budynki gospodarcze wraz z nie-
zb´dnymi gruntami.

2. Sprzeda˝ nast´puje przy zastosowaniu przepi-
sów ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o zasadach zby-
wania mieszkaƒ b´dàcych w∏asnoÊcià przedsi´biorstw
paƒstwowych, niektórych spó∏ek handlowych z udzia-
∏em Skarbu Paƒstwa, paƒstwowych osób prawnych
oraz niektórych mieszkaƒ b´dàcych w∏asnoÊcià Skar-
bu Paƒstwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 24 i Nr 102,
poz. 1118 oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492), z wyjàt-
kiem art. 5 tej ustawy i z zastrze˝eniem ust. 3—4.

3. Okresem pracy i najmu, od którego zale˝y po-
mniejszenie ceny sprzeda˝y, jest okres pracy i najmu
w przedsi´biorstwach, o których mowa w art. 2a, lub
okres pracy i najmu w zlikwidowanym zak∏adzie pracy,
którego mienie zosta∏o przej´te przez przedsi´bior-
stwa, o których mowa w art. 2a.

4. Na wniosek osoby, która w chwili Êmierci na-
jemcy stale z nim mieszka∏a, cen´ sprzeda˝y mieszka-
nia pomniejsza si´ uwzgl´dniajàc, zamiast okresu
pracy i najmu tej osoby, okres pracy i najmu zmar∏e-
go najemcy, ustalony wed∏ug zasad okreÊlonych
w ust. 3.

5. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 4, przys∏u-
guje stale zamieszka∏ym z najemcà zst´pnym, wst´p-
nym, pe∏noletniemu rodzeƒstwu najemcy, osobom go
przysposabiajàcym albo przez niego przysposobio-
nym oraz osobie, która pozostawa∏a z nim we wspól-
nym po˝yciu ma∏˝eƒskim.

6. Przepisy ust. 1—3 stosuje si´ odpowiednio do
sprzeda˝y ogródków przydomowych po∏o˝onych na
obszarach przeznaczonych na cele rolne i gara˝y oso-
bom, które z nich korzystajà. 

Art. 43. 1. O przeznaczeniu do sprzeda˝y nierucho-
moÊci, okreÊlonych w art. 42, Agencja zawiadamia na
piÊmie najemców i osoby, o których mowa w art. 42
ust. 6, którzy w terminie dwóch miesi´cy od dnia za-
wiadomienia mogà z∏o˝yç pisemne oÊwiadczenie
o zamiarze nabycia nieruchomoÊci.

2. W razie niez∏o˝enia oÊwiadczenia w terminie
okreÊlonym w ust. 1 Agencja mo˝e, w drodze umowy,
przekazaç nieruchomoÊç nieodp∏atnie na w∏asnoÊç
gminie albo spó∏dzielni mieszkaniowej, która zobo-
wiàza∏a si´ przyjàç najemc´ w poczet cz∏onków spó∏-
dzielni i dokonaç na jego rzecz przydzia∏u zajmowane-
go lokalu. Do czasu przystàpienia do spó∏dzielni na-
jemca zachowuje prawo do najmu tego lokalu na czas
nieoznaczony na zasadach okreÊlonych przepisami
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78) Przez art. 53 pkt 1 ustawy z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie

lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych (Dz. U.
Nr 105, poz. 509), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 12 listo-
pada 1994 r.

———————
79) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 20 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 4.



o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkanio-
wych80).

3. Rada Ministrów, w drodze rozporzàdzenia, okre-
Êli tryb sprzeda˝y domów, lokali mieszkalnych, budyn-
ków gospodarczych, ogródków przydomowych i gara-
˝y wraz z niezb´dnymi gruntami.

Art. 44. 1.81) Grunty Zasobu zabudowane obiekta-
mi infrastruktury technicznej towarzyszàcej budyn-
kom mieszkalnym wraz z innym mieniem niezb´dnym
do korzystania z tej infrastruktury Agencja mo˝e prze-
kazaç, w drodze umowy, nieodp∏atnie na w∏asnoÊç
gminie albo spó∏dzielni utworzonej przez nabywców
lokali okreÊlonych w art. 42 ust. 1 w celu administro-
wania budynkami, w których znajdujà si´ te lokale.

2. W przypadku stosowania dotacji paƒstwa do bu-
dynków i lokali spó∏dzielczych, lokale, o których mowa
w ust. 1, traktuje si´ na równi ze spó∏dzielczymi zaso-
bami mieszkaniowymi.

Art. 45. Do nale˝noÊci z tytu∏u sprzeda˝y mienia,
o którym mowa w art. 42, stosuje si´ art. 31 oraz prze-
pisy wydane na jego podstawie, z tym ˝e:

1) nale˝noÊç wraz z oprocentowaniem podlega na
wniosek nabywcy umorzeniu, je˝eli termin jej p∏at-
noÊci przypada w okresie, w którym nabywca ma
ustalone przez w∏aÊciwy organ prawo do Êwiad-
czeƒ z pomocy spo∏ecznej;

2) oprocentowanie odroczonej lub roz∏o˝onej na raty
nale˝noÊci nie mo˝e byç ni˝sze w stosunku rocz-
nym ni˝ 3 %.

Art. 46. 1. Najemcy domów i lokali mieszkalnych
przej´tych do Zasobu, z którymi zawarto umowy naj-
mu przed przej´ciem, zachowujà prawo do dalszego
zamieszkiwania na czas nieokreÊlony. Nie dotyczy to
najemców:

1) zajmujàcych domy i lokale w obiektach wpisanych
do rejestru zabytków;

2) zajmujàcych lokale w budynkach nies∏u˝àcych wy-
∏àcznie zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych
oraz domy i lokale funkcjonalnie zwiàzane z dzia-
∏alnoÊcià gospodarczà.

2. Najemcy, okreÊlonemu w ust. 1 pkt 1 i 2, przy-
s∏uguje pierwszeƒstwo w najmie innego mieszkania
wchodzàcego w sk∏ad Zasobu.

Art. 47. Emeryci i renciÊci, którzy nabyli prawo do
bezp∏atnego mieszkania z tytu∏u pracy w paƒstwo-
wych gospodarstwach rolnych, sà zwolnieni z czynszu
najmu lokali mieszkalnych.

Art. 48. 1.82) Agencja mo˝e wydzieliç z Zasobu
majàtek z niezb´dnymi gruntami, s∏u˝àcy wykonywa-
niu innej dzia∏alnoÊci ni˝ gospodarcza, w celu nieod-
p∏atnego przekazania, w drodze umowy, na w∏asnoÊç
gminie.

2. Wraz z przej´ciem dzia∏alnoÊci, o której mowa
w ust. 1, gminy wst´pujà w dotychczasowe zobowià-
zania wynikajàce ze stosunku pracy z zatrudnionymi
pracownikami.

3. Przekazanie majàtku okreÊlonego w ust. 1
w okresie, o którym mowa w art. 13 ust. 1, do czasu
przej´cia przez Agencj´, nast´puje na wniosek gminy
na podstawie decyzji organu za∏o˝ycielskiego wyda-
nej za zgodà Prezesa Agencji. Art. 19 stosuje si´ odpo-
wiednio.

Art. 49. (uchylony).83)

Art. 50. 1.84) Grunty Zasobu niezb´dne do korzy-
stania z budynków i lokali, o których mowa 
w art. 42—44 i art. 48, oraz grunty zabudowane nies∏u-
˝àce prowadzeniu dzia∏alnoÊci wytwórczej w rolnic-
twie uwa˝a si´ za grunty wy∏àczone z produkcji rolnej
w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie gruntów
rolnych i leÊnych.

2. Grunty okreÊlone w ust. 1 podlegajà ujawnieniu
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzen-
nego jako grunty zabudowane.

Rozdzia∏ 10

Przepisy koƒcowe i przejÊciowe

Art. 51. (uchylony).85)

Art. 52. 1. Z dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej usta-
wy uprawnienia wynikajàce z art. 42 przys∏ugujà paƒ-
stwowym przedsi´biorstwom gospodarki rolnej do
czasu przej´cia mienia Skarbu Paƒstwa na podstawie
art. 12 ust. 1.

2. Do post´powania w sprawach, o których mowa
w ust. 1, stosuje si´ odpowiednio przepisy art. 43—47,
z tym ˝e Êrodki uzyskane z tytu∏u sprzeda˝y mieszkaƒ,
wraz z budynkami gospodarczymi, gara˝ami i przyna-
le˝nymi do nich gruntami, przekazywane sà na rzecz
Agencji.

Art. 53. Post´powania likwidacyjne wszcz´te przed
dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy na podstawie odr´b-
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80) Obecnie: ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie

praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmia-
nie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz. 733), stosow-
nie do art. 38 tej ustawy. 

81) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 21 ustawy, o któ-
rej mowa w odnoÊniku 4.

———————
82) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 22 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 4.
83) Przez art. 1 pkt 33 ustawy z dnia 29 grudnia 1993 r.

o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomoÊciami
rolnymi Skarbu Paƒstwa oraz o zmianie niektórych ustaw
(Dz. U. z 1994 r. Nr 1, poz. 3), która wesz∏a w ˝ycie
z dniem 19 stycznia 1994 r.

84) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 23 ustawy, o któ-
rej mowa w odnoÊniku 4.

85) Przez art. 1 pkt 35 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 83.



nych przepisów sà prowadzone na ich podstawie, chy-
ba ˝e organ za∏o˝ycielski przeka˝e Agencji za jej zgodà
majàtek likwidowanego przedsi´biorstwa. Art. 14
ust. 1—4 stosuje si´ odpowiednio.

Art. 54. W sprawach nieuregulowanych w ustawie
stosuje si´ przepisy Kodeksu cywilnego, o ile przepisy
szczególne nie stanowià inaczej.

Art. 55. 1. Nale˝noÊci za nieruchomoÊci Paƒstwo-
wego Funduszu Ziemi, sprzedane przed dniem wej-
Êcia w ˝ycie ustawy, po potràceniu prowizji nale˝nej
bankowi w wysokoÊci 5 %, pobiera bank spó∏dzielczy.
Nale˝noÊci te bank przekazuje na rachunek Agencji.

2. Nale˝noÊci za sprzedane nieruchomoÊci po dniu
wejÊcia w ˝ycie ustawy pobiera Agencja.

Art. 56. 1. Sprzeda˝ nieruchomoÊci kandydatowi
ustalonemu na nabywc´ w myÊl dotychczasowych
przepisów nast´puje na warunkach niniejszej usta-
wy.

2. NieruchomoÊç, co do której toczy si´ post´po-
wanie w zwiàzku z zarzutem o sprzeczne z prawem
przej´cie na rzecz Skarbu Paƒstwa, nie mo˝e byç
sprzedana przed zakoƒczeniem post´powania.

Art. 57. W sprawach wszcz´tych, dotyczàcych
ustalenia kandydata na nabywc´ nieruchomoÊci Paƒ-
stwowego Funduszu Ziemi oraz przekazywania nieru-
chomoÊci w zarzàd lub u˝ytkowanie, niezakoƒczonych
przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy, stosuje si´ prze-

pisy niniejszej ustawy. Post´powanie administracyjne
w tych sprawach umarza si´.

Art. 57a. 1. BG˚ SA mo˝e, na wniosek Agencji,
w terminie do dnia 31 grudnia 1996 r., wszczynaç ban-
kowe post´powania ugodowe w trybie przepisów i na
zasadach okreÊlonych w ustawie z dnia 3 lutego
1993 r. o restrukturyzacji finansowej przedsi´biorstw
i banków oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U.
Nr 18, poz. 82, z póên. zm.86)).

2. Sprzeda˝ przez BG˚ SA wierzytelnoÊci wobec
zlikwidowanych i przej´tych przez Agencj´ paƒstwo-
wych przedsi´biorstw gospodarki rolnej mo˝e nastà-
piç tylko za zgodà Agencji. Brak odpowiedzi ze strony
Agencji w ciàgu 30 dni od dnia dor´czenia zawiado-
mienia o zamiarze sprzeda˝y traktuje si´ jako wyra˝e-
nie zgody.

3. W zakresie uregulowanym w ust. 2 nie stosuje
si´ art. 41 pkt 1 ustawy wymienionej w ust. 1.

Art. 58—66. (pomini´te).87)

Art. 67. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 1992 r., z tym ˝e art. 64 wchodzi w ˝ycie z dniem
og∏oszenia.88)
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86) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 1996 r. Nr 52, poz. 235, Nr 106, poz. 496 i Nr 118,
poz. 561 oraz z 1997 r. Nr 98, poz. 603 i Nr 141, poz. 943.

87) Zamieszczone w obwieszczeniu.
88) Ustawa zosta∏a og∏oszona w dniu 22 listopada 1991 r.
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