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 USTAWA 

z dnia 8 września 2006 r.  

 

o zmianie ustawy o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia 
nieruchomości 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 tytułu pozo-
stawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. 
U. Nr 169, poz. 1418) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 1 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:   

„1a. Prawo do rekompensaty przysługuje również osobom, które pozostawiły 
nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w 
związku z umową pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Związkiem Socjali-
stycznych Republik Radzieckich o zamianie odcinków terytoriów państwo-
wych z dnia 15 lutego 1951 r.”; 

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

„2. W przypadku operatów szacunkowych, o których mowa w ust. 1, nie stosuje 
się przepisów art. 156 ust. 3 i 4 oraz art. 158 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 
r. o gospodarce nieruchomościami.”; 

3) w art. 16: 

a) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) wpływy ze sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu 
Państwa, z ich częściami składowymi, realizowanej w trybach przetar-
gowych, o których mowa w art. 29 ustawy z dnia 19 października 1991 
r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. 
U. z 2004 r. Nr 208, poz. 2128, z późn. zm.2)), o łącznej powierzchni 
nie mniejszej niż 400 000 ha;”, 

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4.  Środki ze źródeł, o których mowa w ust. 2 pkt 1, Agencja Nierucho-
mości Rolnych przekazuje w formie zaliczek kwartalnych, w wysokości 
ustalonej w rocznym planie finansowym Zasobu Własności Rolnej 

                                                 
1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawę z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomo-
ściami rolnymi Skarbu Państwa oraz ustawę z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym 
rolników.  

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone 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.  

Opracowano na pod-
stawie Dz.U. z 2006 r. 
Nr 195, poz. 1437 
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Skarbu Państwa, w terminie 30 dni po zakończeniu kwartału. Rozlicze-
nie roczne zobowiązania następuje w terminie 14 dni po zatwierdzeniu 
przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa sprawozdania fi-
nansowego Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.”. 

 

Art. 2. 

W ustawie z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rol-
nymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2004 r. Nr 208, poz. 2128, z późn. zm.3)) wprowadza 
się następujące zmiany: 

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

„2.  Oprócz zadań, o których mowa w ust. 1, Agencja realizuje również zadania 
określone odrębnymi przepisami, a w szczególności przepisami o kształto-
waniu ustroju rolnego oraz przepisami o realizacji prawa do rekompensaty z 
tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypo-
spolitej Polskiej.”; 

2) w art. 20: 

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4.  Środki finansowe z gospodarowania mieniem Zasobu przeznacza się 
na finansowanie obciążających mienie Zasobu zadań określonych w 
ustawie, w tym na obsługę zobowiązań Agencji określonych w art. 20a 
ust. 1 i 4, a także zadań określonych przepisami o kształtowaniu ustroju 
rolnego oraz przepisami o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu 
pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospoli-
tej Polskiej.”, 

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa określa, w drodze rozpo-
rządzenia, szczegółowe zasady gospodarki finansowej Agencji i gospo-
darki finansowej Zasobu uwzględniając w szczególności odrębność 
tworzenia i funkcjonowania funduszy własnych Agencji, o których 
mowa w art. 20b ust. 2, oraz funduszu mienia Zasobu, o których mowa 
w art. 20c ust. 2, a także sposób określania rocznego zobowiązania 
Agencji z tytułu wypłaty na zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego.”; 

3) w art. 20c w ust. 1 w pkt 2 po lit. d kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się 
lit. e w brzmieniu: 

„e) koszty wynikające z przekazania środków pieniężnych na Fundusz Re-
kompensacyjny, o którym mowa w przepisach o realizacji prawa do 
rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi 
granicami Rzeczypospolitej Polskiej.”. 

 

Art. 3. 

W ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 
1998 r. Nr 7, poz. 25, z późn. zm.4)) w art. 58 ust. 2a otrzymuje brzmienie: 
                                                 
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone 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. 
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„2a. Należności za odpłatne przejmowanie nieruchomości na własność Skarbu 
Państwa pokrywane są w całości z budżetu państwa w formie dotacji.”. 

 

Art. 4. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                           
4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone 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.  


