
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)) w art. 39 po ust. 4 dodaje si´ ust. 4a w brzmieniu:

„4a. W razie nieprzedstawienia przez Agencjà dotych-
czasowemu dzier˝awcy nieruchomoÊci stanowi-
ska odnoÊnie warunków dalszego dzier˝awienia
tej nieruchomoÊci, w terminie miesiàca od dnia
z∏o˝enia oÊwiadczenia, o którym mowa w ust. 2
pkt 1, domniemywa si´, ˝e Agencja wyrazi∏a zgo-
d´ na dalsze dzier˝awienie nieruchomoÊci na do-
tychczasowych warunkach przez okres roku.”.

Art. 2. 1. Agencja NieruchomoÊci Rolnych, w termi-
nie miesiàca od dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy,
z∏o˝y propozycje nowych warunków dzier˝awy dotych-
czasowym dzier˝awcom nieruchomoÊci, którzy przed
dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy z∏o˝yli, przed
zakoƒczeniem dzier˝awy, oÊwiadczenia, o których mo-

wa w art. 39 ust. 2 pkt 1 ustawy, o której mowa w art. 1,
i nie otrzymali ˝adnych propozycji Agencji w tym zakre-
sie, je˝eli w dniu wejÊcia w ˝ycie ustawy:

1) dzier˝awiona nieruchomoÊç by∏a nadal w ich u˝yt-
kowaniu;

2) w terminie op∏acali czynsz dzier˝awny.

2. Za okres w∏adania nieruchomoÊcià po zakoƒcze-
niu umowy dzier˝awy, dotychczasowy dzier˝awca,
o którym mowa w ust. 1, jest zobowiàzany zap∏aciç
równowartoÊç nale˝nego podatku od nieruchomoÊci,
podatku rolnego lub leÊnego oraz wynagrodzenie
Agencji w wysokoÊci dotychczasowego czynszu dzier-
˝awnego za ten okres.

3. Zobowiàzania dotychczasowego dzier˝awcy,
o którym mowa w ust. 1, z tytu∏u dodatkowych op∏at
lub kar umownych za okres, o którym mowa w ust. 2,
wygasajà z dniem zawarcia nowej umowy dzier˝awy,
a w przypadku ich uiszczenia podlegajà zwrotowi bez
odsetek.

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

z dnia 15 czerwca 2007 r.

o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomoÊciami rolnymi Skarbu Paƒstwa

———————
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, z 2006 r. Nr 104,
poz. 708, Nr 141, poz. 997, Nr 170, poz. 1217, Nr 195,
poz. 1437 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 35, poz. 218.


