
Art. 1. 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.1)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Nadzór nad Agencjà sprawuje minister w∏aÊci-
wy do spraw rozwoju wsi.”;

2) w art. 5 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, wykaz spó∏ek ho-
dowli roÊlin uprawnych oraz hodowli zwierzàt
gospodarskich o szczególnym znaczeniu dla
gospodarki narodowej, których prawa z akcji
lub udzia∏ów wykonuje Agencja, bioràc pod
uwag´ strategiczne znaczenie spó∏ek w post´-
pie biologicznym w rolnictwie w zakresie ho-
dowli roÊlin uprawnych oraz hodowli zwierzàt
gospodarskich.”;

3) w art. 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Minister w∏aÊciwy do spraw rozwoju wsi,
w drodze rozporzàdzenia, nadaje Agencji sta-
tut, bioràc pod uwag´ zakres jej zadaƒ.”;

4) w art. 9:

a) w ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Prezesa Agencji powo∏uje Prezes Rady Mini-
strów na wniosek ministra w∏aÊciwego do
spraw rozwoju wsi, spoÊród osób nale˝àcych
do paƒstwowego zasobu kadrowego.”,

b) ust. 2a i 3 otrzymujà brzmienie:

„2a. Wiceprezesa Agencji powo∏uje minister
w∏aÊciwy do spraw rozwoju wsi na wnio-
sek Prezesa Agencji, spoÊród osób nale˝à-
cych do paƒstwowego zasobu kadrowego.
Minister w∏aÊciwy do spraw rozwoju wsi
na wniosek Prezesa Agencji odwo∏uje 
Wiceprezesa Agencji.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw rozwoju wsi
sk∏ada Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej
roczny raport z dzia∏alnoÊci Agencji.”;

5) w art. 10:

a) ust. 4 i 5 otrzymujà brzmienie:

„4. Przewodniczàcego Rady Nadzorczej oraz jej
cz∏onków powo∏uje, z zastrze˝eniem ust. 5,
i odwo∏uje minister w∏aÊciwy do spraw roz-
woju wsi.

5. Powo∏anie cz∏onków Rady Nadzorczej, o któ-
rych mowa w ust. 1 pkt 4, nast´puje po ich
wy∏onieniu na zebraniu kandydatów. Mini-
ster w∏aÊciwy do spraw rozwoju wsi zwo∏u-
je zebranie kandydatów i ustala regulamin
wy∏onienia tych kandydatów na cz∏onków
Rady Nadzorczej.”,

b) ust. 12 otrzymuje brzmienie:

„12. Rada Nadzorcza przedstawia swoje opinie
ministrowi w∏aÊciwemu do spraw rozwoju
wsi.”;

6) w art. 20:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Roczne plany finansowe, o których mowa
w ust. 2, zatwierdza minister w∏aÊciwy do
spraw rozwoju wsi w porozumieniu z mini-
strem w∏aÊciwym do spraw Skarbu Paƒ-
stwa.”,

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Minister w∏aÊciwy do spraw rozwoju wsi
w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw Skarbu Paƒstwa okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, szczegó∏owe zasady gospo-
darki finansowej Agencji i gospodarki finan-
sowej Zasobu, uwzgl´dniajàc w szczególno-
Êci odr´bnoÊç tworzenia i funkcjonowania
funduszy w∏asnych Agencji, o których mo-
wa w art. 20b ust. 2, oraz funduszu mienia
Zasobu, o którym mowa w art. 20c ust. 2.”;

7) w art. 20d ust. 3—5 otrzymujà brzmienie:

„3. Roczne sprawozdanie finansowe Agencji oraz
roczne sprawozdanie finansowe z gospodaro-
wania mieniem Zasobu, sporzàdzane z zasto-
sowaniem takich samych metod i w takim sa-
mym uk∏adzie, podlegajà badaniu przez bie-
g∏ych rewidentów wybranych przez Rad´ Nad-
zorczà.

4. Roczne sprawozdania, o których mowa
w ust. 3, zatwierdza minister w∏aÊciwy do
spraw rozwoju wsi na wniosek Prezesa Agen-
cji, zaopiniowany przez Rad´ Nadzorczà.
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USTAWA

z dnia 26 stycznia 2007 r.

o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomoÊciami rolnymi Skarbu Paƒstwa
oraz ustawy o dzia∏ach administracji rzàdowej

———————
1) 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, Nr 170, poz. 1217, Nr 195,
poz. 1437 i Nr 249, poz. 1832.



5. Minister w∏aÊciwy do spraw rozwoju wsi, na
wniosek Prezesa Agencji, zaopiniowany przez
Rad´ Nadzorczà, dokonuje podzia∏u rocznego
wyniku finansowego Agencji oraz rocznego wy-
niku finansowego Zasobu.”;

8) w art. 22 w ust. 3 zdanie pierwsze otrzymuje
brzmienie:

„Agencja, za zgodà ministra w∏aÊciwego do spraw
rozwoju wsi, mo˝e wykorzystywaç mienie Zasobu
do ustanawiania zabezpieczeƒ zaciàganych kredy-
tów, o których mowa w ust. 1, i emisji obligacji,
o których mowa w ust. 2.”;

9) w art. 23 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Agencja mo˝e udzielaç por´czeƒ i gwarancji
kredytowych, w tym dewizowych, obcià˝ajà-
cych mienie Zasobu wy∏àcznie za zgodà mini-
stra w∏aÊciwego do spraw rozwoju wsi i do
wysokoÊci okreÊlonej w planie finansowym,
o którym mowa w art. 20 ust. 2 pkt 2.”;

10) w art. 23a w ust. 2 zdanie pierwsze otrzymuje
brzmienie:

„Minister w∏aÊciwy do spraw rozwoju wsi, po za-
si´gni´ciu opinii Prezesa Agencji, ustali, w drodze
rozporzàdzenia, szczegó∏owe przes∏anki odrocze-
nia, roz∏o˝enia na raty lub umorzenia nale˝noÊci
oraz tryb post´powania w tych sprawach.”;

11) w art. 24:

a) ust. 7a otrzymuje brzmienie:

„7a. Prezes Agencji, na wniosek ministra w∏a-
Êciwego do spraw rozwoju wsi w porozu-
mieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw
gospodarki, mo˝e nieodp∏atnie, w drodze
umowy, przekazaç na w∏asnoÊç zarzàdzajà-
cemu specjalnà strefà ekonomicznà w ro-
zumieniu ustawy z dnia 20 paêdziernika
1994 r. o specjalnych strefach ekonomicz-
nych (Dz. U. Nr 123, poz. 600, z póên. zm.2))
nieruchomoÊci wchodzàce w sk∏ad Zaso-
bu, przeznaczone w miejscowym planie za-
gospodarowania przestrzennego na cele
inwestycyjne. Koszty zwiàzane z przygoto-
waniem geodezyjnym i prawnym nieru-
chomoÊci ponosi zarzàdzajàcy.”,

b) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Minister w∏aÊciwy do spraw rozwoju wsi
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, warunki
i tryb dokonywania zamiany nieruchomoÊci,
o której mowa w ust. 1 pkt 6.”;

12) w art. 31 w ust. 4 wprowadzenie do wyliczenia
otrzymuje brzmienie:

„Minister w∏aÊciwy do spraw rozwoju wsi, po za-
si´gni´ciu opinii Prezesa Agencji, ustali, w drodze
rozporzàdzenia:”;

13) w art. 32 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Minister w∏aÊciwy do spraw rozwoju wsi okre-
Êli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owy tryb
sprzeda˝y nieruchomoÊci Zasobu i ich cz´Êci
sk∏adowych, warunki rozk∏adania ceny sprze-
da˝y na raty oraz stawki szacunkowe, o któ-
rych mowa w art. 30 ust. 2.”;

14) art. 37 otrzymuje brzmienie:

„Art. 37. Minister w∏aÊciwy do spraw rozwoju wsi
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, tryb
przekazywania mienia w razie ustanowie-
nia lub wygaÊni´cia zarzàdu oraz tryb
ustalania i wnoszenia op∏at, w szczególno-
Êci wymagania dotyczàce wniosku o prze-
kazanie mienia w zarzàd, zakres decyzji
i umów o przekazaniu mienia w zarzàd,
a tak˝e zakres decyzji o wygaÊni´ciu zarzà-
du, majàc na wzgl´dzie zabezpieczenie
mo˝liwoÊci sprawnego uiszczania op∏at.”;

15) w art. 39a:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Minister w∏aÊciwy do spraw rozwoju wsi
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, tryb prze-
prowadzania przetargów na dzier˝aw´,
uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci formy prze-
prowadzania przetargu, wymagania doty-
czàce wadium, sposób og∏aszania przetar-
gu, informacje, jakie powinno zawieraç
og∏oszenie o przetargu oraz oferta, informa-
cje, jakie powinien zawieraç protokó∏ z prze-
targu sporzàdzany przez komisj´ przepro-
wadzajàcà przetarg.”,

b) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Minister w∏aÊciwy do spraw rozwoju wsi, po
zasi´gni´ciu opinii Prezesa Agencji, okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, sposób ustalania
wysokoÊci czynszu dzier˝awnego w umo-
wach zawieranych ze spó∏kami, o których
mowa w art. 39 ust. 2 pkt 5 i ust. 3, w zale˝-
noÊci od potencja∏u produkcyjnego przed-
miotu dzier˝awy, w szczególnoÊci w zale˝-
noÊci od rodzaju i klasy gruntów oraz miej-
sca ich po∏o˝enia, wartoÊci ksi´gowej bu-
dynków i budowli, charakteru mo˝liwej do
prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej.”.

Art. 2. W ustawie z dnia 4 wrzeÊnia 1997 r. o dzia-
∏ach administracji rzàdowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 159,
poz. 1548, z póên. zm.3)) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:
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2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 121, poz. 770,
z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 117, poz. 1228,
z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 240, poz. 2055, z 2003 r.
Nr 188, poz. 1840, z 2004 r. Nr 123, poz. 1291, z 2005 r.
Nr 167, poz. 1398 oraz z 2006 r. Nr 141, poz. 997.

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

og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 i Nr 190,
poz. 1864, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 69, poz. 624, Nr 91,
poz. 873, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1206, Nr 238,
poz. 2390 i Nr 273, poz. 2702, z 2005 r. Nr 17, poz. 141,
Nr 33, poz. 288, Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1414 i 1417
i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 75,
poz. 519, Nr 104, poz. 708, Nr 143, poz. 1027, Nr 144,
poz. 1045, Nr 157, poz. 1119, Nr 170, poz. 1218, Nr 220,
poz. 1600 i Nr 249, poz. 1829 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 125.
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1) w art. 23:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Minister w∏aÊciwy do spraw rozwoju wsi
sprawuje nadzór nad dzia∏alnoÊcià Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
oraz Agencji NieruchomoÊci Rolnych.”,

b) uchyla si´ ust. 4;

2) w art. 25 uchyla si´ ust. 4.

Art. 3. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wy-
dane na podstawie art. 37 oraz art. 39a ust. 1 ustawy
z dnia 19 paêdziernika 1991 r. o gospodarowaniu nieru-
chomoÊciami rolnymi Skarbu Paƒstwa zachowujà moc
do dnia wejÊcia w ˝ycie przepisów wykonawczych wy-
danych na podstawie art. 37 oraz art. 39a ust. 1 tej
ustawy, w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà.

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

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyƒski


