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USTAWA

z dnia 8 wrzeÊnia 2006 r. 

o zmianie ustawy o realizacji prawa do rekompensaty z tytu∏u pozostawienia nieruchomoÊci
poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw1)

Art. 1. W ustawie z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji
prawa do rekompensaty z tytu∏u pozostawienia nieru-
chomoÊci poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej

Polskiej (Dz. U. Nr 169, poz. 1418) wprowadza si´ na-
st´pujàce zmiany:
1) w art. 1 po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu: 

———————
1) Niniejszà ustawà zmienia si´ ustaw´ z dnia 19 paêdziernika 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomoÊciami rolnymi Skar-

bu Paƒstwa oraz ustaw´ z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu spo∏ecznym rolników.



„1a. Prawo do rekompensaty przys∏uguje równie˝
osobom, które pozostawi∏y nieruchomoÊci
poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej
Polskiej w zwiàzku z umowà pomi´dzy Rze-
czàpospolità Polskà a Zwiàzkiem Socjalistycz-
nych Republik Radzieckich o zamianie odcin-
ków terytoriów paƒstwowych z dnia 15 lute-
go 1951 r.”;

2) w art. 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W przypadku operatów szacunkowych, o któ-
rych mowa w ust. 1, nie stosuje si´ przepisów
art. 156 ust. 3 i 4 oraz art. 158 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo-
Êciami.”;

3) w art. 16:

a) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wp∏ywy ze sprzeda˝y nieruchomoÊci Za-
sobu W∏asnoÊci Rolnej Skarbu Paƒstwa,
z ich cz´Êciami sk∏adowymi, realizowanej
w trybach przetargowych, o których mowa
w art. 29 ustawy z dnia 19 paêdziernika
1991 r. o gospodarowaniu nieruchomoÊcia-
mi rolnymi Skarbu Paƒstwa (Dz. U. z 2004 r.
Nr 208, poz. 2128, z póên. zm.2)), o ∏àcznej
powierzchni nie mniejszej ni˝ 400 000 ha;”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Ârodki ze êróde∏, o których mowa w ust. 2
pkt 1, Agencja NieruchomoÊci Rolnych prze-
kazuje w formie zaliczek kwartalnych, w wy-
sokoÊci ustalonej w rocznym planie finanso-
wym Zasobu W∏asnoÊci Rolnej Skarbu Paƒ-
stwa, w terminie 30 dni po zakoƒczeniu
kwarta∏u. Rozliczenie roczne zobowiàzania
nast´puje w terminie 14 dni po zatwierdze-
niu przez ministra w∏aÊciwego do spraw
Skarbu Paƒstwa sprawozdania finansowego
Zasobu W∏asnoÊci Rolnej Skarbu Paƒ-
stwa.”.

Art. 2. W ustawie z dnia 19 paêdziernika 1991 r.
o gospodarowaniu nieruchomoÊciami rolnymi Skarbu
Paƒstwa (Dz. U. z 2004 r. Nr 208, poz. 2128, z póên.
zm.3)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Oprócz zadaƒ, o których mowa w ust. 1, Agen-
cja realizuje równie˝ zadania okreÊlone odr´b-
nymi przepisami, a w szczególnoÊci przepisa-
mi o kszta∏towaniu ustroju rolnego oraz prze-
pisami o realizacji prawa do rekompensaty

z tytu∏u pozostawienia nieruchomoÊci poza
obecnymi granicami Rzeczypospolitej Pol-
skiej.”;

2) w art. 20:

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Ârodki finansowe z gospodarowania mie-
niem Zasobu przeznacza si´ na finansowa-
nie obcià˝ajàcych 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 oraz
przepisami o realizacji prawa do rekompen-
saty z tytu∏u pozostawienia nieruchomoÊci
poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej
Polskiej.”,

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Minister w∏aÊciwy do spraw Skarbu Paƒ-
stwa okreÊla, w drodze rozporzàdzenia,
szczegó∏owe zasady gospodarki finansowej
Agencji i gospodarki finansowej Zasobu
uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci odr´bnoÊç
tworzenia i funkcjonowania funduszy w∏a-
snych Agencji, o których mowa w art. 20b
ust. 2, oraz funduszu mienia Zasobu, o któ-
rych mowa w art. 20c ust. 2, a tak˝e sposób
okreÊlania rocznego zobowiàzania Agencji
z tytu∏u wyp∏aty na zasilenie Funduszu Re-
kompensacyjnego.”;

3) w art. 20c w ust. 1 w pkt 2 po lit. d kropk´ zast´pu-
je si´ przecinkiem i dodaje si´ lit. e w brzmieniu:

„e) koszty wynikajàce z przekazania Êrodków pie-
ni´˝nych na Fundusz Rekompensacyjny, o któ-
rym mowa w przepisach o realizacji prawa do
rekompensaty z tytu∏u pozostawienia nieru-
chomoÊci poza obecnymi granicami Rzeczypo-
spolitej Polskiej.”.

Art. 3. W ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubez-
pieczeniu spo∏ecznym rolników (Dz. U. z 1998 r. Nr 7,
poz. 25, z póên. zm.4)) w art. 58 ust. 2a otrzymuje
brzmienie:

„2a. Nale˝noÊci za odp∏atne przejmowanie nierucho-
moÊci na w∏asnoÊç Skarbu Paƒstwa pokrywane
sà w ca∏oÊci z bud˝etu paƒstwa w formie dota-
cji.”.

Art. 4. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.
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———————
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2772, z 2005 r.
Nr 132, poz. 1110, Nr 163, poz. 1362, Nr 167, poz. 1398,
Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459 oraz z 2006 r. Nr 104,
poz. 708, Nr 141, poz. 997 i Nr 170, poz. 1217. 

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2772, z 2005 r.
Nr 132, poz. 1110, Nr 163, poz. 1362, Nr 167, poz. 1398,
Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459 oraz z 2006 r. Nr 104,
poz. 708, Nr 141, poz. 997 i Nr 170, poz. 1217.

———————
4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117,
poz. 756, z 1999 r. Nr 60, poz. 636, z 2000 r. Nr 45, poz. 531,
z 2001 r. Nr 73, poz. 764, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r.
Nr 45, poz. 391, Nr 228, poz. 2255 i Nr 229, poz. 2273,
z 2004 r. Nr 91, poz. 873, Nr 146, poz. 1546 i Nr 236,
poz. 2355, z 2005 r. Nr 94, poz. 788, Nr 132, poz. 1110,
Nr 150, poz. 1248 i Nr 163, poz. 1362 oraz z 2006 r. Nr 75,
poz. 519 i Nr 170, poz. 1217. 


