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Na podstawie art. 23a ust. 2 ustawy z dnia 19 paê-
dziernika 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomoÊcia-
mi rolnymi Skarbu Paƒstwa (Dz. U. z 2007 r. Nr 231,
poz. 1700, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. Agencja NieruchomoÊci Rolnych, zwana da-
lej „Agencjà”, mo˝e odroczyç termin zap∏aty nale˝no-
Êci lub roz∏o˝yç jà na raty w przypadku gwa∏townego
za∏amania si´ rynku zbytu lub gwa∏townego spadku
cen produktów wytwarzanych w gospodarstwie lub
przedsi´biorstwie d∏u˝nika albo w przypadku wystà-
pienia innych nadzwyczajnych zjawisk gospodarczych
lub wystàpienia zdarzeƒ losowych, je˝eli ich skutkiem
jest pogorszenie si´ sytuacji p∏atniczej w stopniu
uniemo˝liwiajàcym terminowà zap∏at´ nale˝noÊci
Agencji, a których d∏u˝nik nie móg∏ przewidzieç  w ra-
mach racjonalnie prowadzonej dzia∏alnoÊci gospodar-
czej.

2. Agencja mo˝e umorzyç, odroczyç termin zap∏a-
ty lub roz∏o˝yç na raty nale˝noÊci z tytu∏u czynszu za
najem mieszkania albo nale˝noÊci za u˝ytkowanie 
lokalu wykorzystywanego na cele mieszkaniowe
w przypadku pozostawania d∏u˝nika oraz osób b´dà-
cych z nim we wspólnym gospodarstwie bez pracy
oraz innych sta∏ych przychodów lub w szczególnie
trudnej sytuacji materialnej.

§ 2. 1. Nale˝noÊci mogà byç umorzone w ca∏oÊci
lub w cz´Êci, z powodu ich nieÊciàgalnoÊci, je˝eli:

1) d∏u˝nik zmar∏, nie pozostawiajàc ˝adnego majàtku
lub pozostawi∏ ruchomoÊci niepodlegajàce egze-
kucji na podstawie odr´bnych przepisów, albo po-
zostawi∏ przedmioty codziennego u˝ytku domo-
wego, których ∏àczna wartoÊç nie przekracza kwo-
ty stanowiàcej trzykrotnoÊç przeci´tnego mie-
si´cznego wynagrodzenia w roku kalendarzowym
poprzedzajàcym umorzenie, og∏aszanego przez
Prezesa G∏ównego Urz´du Statystycznego
w Dzienniku Urz´dowym Rzeczypospolitej Pol-
skiej „Monitor Polski” do celów naliczania odpisu
na zak∏adowy fundusz Êwiadczeƒ socjalnych;

2) d∏u˝nik b´dàcy osobà prawnà zosta∏ wykreÊlony
z w∏aÊciwego rejestru osób prawnych przy jedno-
czesnym braku majàtku, z którego mo˝na by egze-
kwowaç nale˝noÊç;

3) nale˝noÊci nie odzyskano w wyniku zakoƒczonego
post´powania likwidacyjnego bàdê upad∏oÊcio-
wego;

4) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, ˝e w post´-
powaniu egzekucyjnym nie uzyska si´ kwoty wy˝-
szej od kosztów dochodzenia egzekucji tej nale˝-
noÊci;

5) egzekucja z majàtku d∏u˝nika okaza∏a si´ bezsku-
teczna;

6) zosta∏y zastosowane umorzenia, w ramach zawar-
tego post´powania ugodowego, uk∏adowego lub
naprawczego z wierzycielami d∏u˝nika.

2. Nie mogà byç umorzone nale˝noÊci, je˝eli od-
powiedzialnoÊç za zobowiàzania d∏u˝nika przesz∏a na
osoby trzecie.

3. Nale˝noÊç mo˝e byç umorzona w ca∏oÊci lub
cz´Êci równie˝ wtedy, gdy prowadzone przez Agencj´
post´powanie wyjaÊniajàce wyka˝e, ˝e:

1) d∏u˝nik nie ma mo˝liwoÊci uzyskiwania dochodu
z powodu trwajàcej nieprzerwanie ponad 2 miesià-
ce choroby w∏asnej bàdê jego ma∏˝onka, zst´pnych
lub wst´pnych do drugiego stopnia pokrewieƒ-
stwa, potwierdzonej zaÊwiadczeniem lekarskim
lub orzeczeniem ustalajàcym stopieƒ niepe∏no-
sprawnoÊci;

2) zap∏ata nale˝noÊci spowodowa∏aby koniecznoÊç
korzystania przez d∏u˝nika i jego ma∏˝onka, zst´p-
nych lub wst´pnych do drugiego stopnia pokre-
wieƒstwa ze Êwiadczeƒ pomocy spo∏ecznej; 

3) w wyniku zap∏aty nale˝noÊci d∏u˝nik nie b´dzie
dysponowa∏ Êrodkami wystarczajàcymi do pro-
wadzenia produkcji rolnej lub zwiàzanej z prze-
twórstwem rolno-spo˝ywczym bàdê b´dzie dys-
ponowa∏ Êrodkami wystarczajàcymi do prowa-
dzenia tej produkcji w zakresie znacznie ograni-
czonym, skutkujàcym rozwiàzaniem z pracowni-
kami stosunków pracy w trybie przepisów
o szczególnych zasadach rozwiàzywania z pra-
cownikami stosunków pracy z przyczyn niedoty-
czàcych pracowników;

4) na skutek okolicznoÊci, za które dzier˝awca nie po-
nosi odpowiedzialnoÊci i które nie dotyczà jego
osoby, zwyk∏y przychód  z przedmiotu dzier˝awy
uleg∏ znacznemu zmniejszeniu w stopniu znacznie
przewy˝szajàcym obni˝enie wysokoÊci czynszu
dokonane na podstawie art. 700 ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (Dz. U.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 19 listopada 2009 r. 

w sprawie szczegó∏owych przes∏anek odroczenia, roz∏o˝enia na raty lub umorzenia nale˝noÊci
Agencji NieruchomoÊci Rolnych oraz trybu post´powania w tych sprawach

———————
1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje dzia∏em admini-

stracji rzàdowej — rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2
pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
16 listopada 2007 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu
dzia∏ania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216,
poz. 1599).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz
z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 42, poz. 340, Nr 98, poz. 817
i Nr 157, poz. 1241.
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Nr 16, poz. 93, z póên. zm.3)), a zap∏ata nale˝noÊci
by∏aby zwiàzana z nadmiernymi trudnoÊciami
w odtworzeniu produkcji rolnej;

5) wystàpi∏y okolicznoÊci, o których mowa w art. 3571

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywil-
ny;

6) d∏u˝nik poniós∏ szkody spowodowane kl´skà su-
szy, gradobicia, nadmiernych opadów atmosfe-
rycznych, wymarzni´cia, powodzi, osuwisk ziemi,
huraganu, po˝aru, plagà szkodników lub niedobo-
rem tlenu w u˝ytkowanych rybacko wodach.

4. Agencja mo˝e, po przeprowadzeniu post´powa-
nia wyjaÊniajàcego, umorzyç w ca∏oÊci lub w cz´Êci na-
le˝noÊci przys∏ugujàce od jednostki samorzàdu teryto-
rialnego, je˝eli przemawiajà za tym szczególne wzgl´-
dy spo∏eczne zwiàzane z realizacjà ustawowych zadaƒ
na∏o˝onych na jednostki samorzàdu terytorialnego.

5. Agencja mo˝e, po uzyskaniu opinii w∏aÊciwej
jednostki samorzàdu terytorialnego oraz przeprowa-
dzeniu post´powania wyjaÊniajàcego, umorzyç w ca-
∏oÊci lub w cz´Êci nale˝noÊci przys∏ugujàce od d∏u˝ni-
ka o szczególnym znaczeniu dla lokalnego rynku pra-
cy, je˝eli egzekucja tych nale˝noÊci doprowadzi∏aby
do rozwiàzywania z pracownikami stosunków pracy
w trybie przepisów o szczególnych zasadach rozwià-
zywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn
niedotyczàcych pracowników albo likwidacji d∏u˝nika.

6. Umorzenie nale˝noÊci, o których mowa w ust. 4
i 5, mo˝e nastàpiç po uzyskaniu zgody ministra w∏a-
Êciwego do spraw rozwoju wsi. 

§ 3. 1. Umorzenie ca∏oÊci lub cz´Êci nale˝noÊci,
odroczenie terminu zap∏aty nale˝noÊci lub roz∏o˝enie
jej na raty jest dokonywane na uzasadniony  i udoku-
mentowany wniosek d∏u˝nika. Wniosek powinien za-
wieraç szczegó∏owe informacje, dotyczàce przes∏anek
umorzenia, odroczenia bàdê roz∏o˝enia na raty ca∏oÊci
lub cz´Êci nale˝noÊci, opis aktualnej sytuacji finanso-
wej i materialnej d∏u˝nika oraz dokumenty uzasadnia-
jàce treÊç wniosku.

2. Wniosek o odroczenie, roz∏o˝enie na raty lub
umorzenie nale˝noÊci sk∏ada si´ do w∏aÊciwego od-
dzia∏u terenowego Agencji, z zastrze˝eniem ust. 3.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, dotyczàcy
nale˝noÊci wynikajàcych z umów zawartych z Agencjà
reprezentowanà przez Prezesa Agencji lub wicepreze-
sa Agencji, sk∏ada si´ w Biurze Prezesa Agencji.

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, wniesiony
po up∏ywie terminu p∏atnoÊci nale˝noÊci pozostawia
si´ bez rozpoznania. 

5. Nadanie wniosku w polskiej placówce poczto-
wej operatora publicznego jest równoznaczne z wnie-
sieniem go do w∏aÊciwego oddzia∏u Agencji albo Biu-
ra Prezesa Agencji. 

6. Obliczania terminów dokonuje si´ zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Ko-
deks cywilny. 

7. W przypadku stwierdzenia przez Agencj´, ˝e
wniosek jest niekompletny, Agencja zobowiàzuje
wnioskodawc´ do uzupe∏nienia wniosku w terminie
14 dni. Do czasu przekazania brakujàcych dokumen-
tów nie mo˝e nastàpiç odroczenie, roz∏o˝enie na raty
lub umorzenie nale˝noÊci.

§ 4. 1. Umorzenie ca∏oÊci lub cz´Êci nale˝noÊci,
odroczenie terminu zap∏aty nale˝noÊci lub roz∏o˝enie
jej na raty mo˝e nastàpiç przez zawarcie umowy
w formie pisemnej.

2. W przypadku gdy oprócz d∏u˝nika g∏ównego sà
zobowiàzane inne osoby, umorzenie nale˝noÊci mo˝e
nastàpiç tylko wtedy, gdy warunki umorzenia zacho-
dzà wobec wszystkich zobowiàzanych.

3. Umorzenie nale˝noÊci, za którà d∏u˝nicy sà od-
powiedzialni solidarnie, mo˝e nastàpiç, je˝eli okolicz-
noÊci uzasadniajàce umorzenie zachodzà co do
wszystkich d∏u˝ników.

4. Umorzenie nale˝noÊci w wysokoÊci powy˝ej stu
tysi´cy z∏otych wymaga wczeÊniejszego uzyskania
zgody ministra w∏aÊciwego do spraw rozwoju wsi.
Informacja o takim umorzeniu ka˝dorazowo podlega
og∏oszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

5. W informacji, o której mowa w ust. 4, podaje si´
podstaw´ prawnà umorzenia oraz wysokoÊç umorzo-
nej nale˝noÊci.

§ 5. Do post´powaƒ wszcz´tych i niezakoƒczonych
przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszego rozporzàdze-
nia stosuje si´ przepisy dotychczasowe.

§ 6. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Skarbu
Paƒstwa z dnia 1 sierpnia 2003 r. w sprawie szczegó-
∏owych przes∏anek odroczenia, roz∏o˝enia na raty lub
umorzenia nale˝noÊci Agencji NieruchomoÊci Rol-
nych oraz trybu post´powania w tych sprawach
(Dz. U. Nr 140, poz. 1349). 

§ 7. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki

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

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, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, Nr 55, poz. 321 i Nr 79,
poz. 464, z 1991 r. Nr 107, poz. 464 i Nr 115, poz. 496,
z 1993 r. Nr 17, poz. 78, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, Nr 85,
poz. 388 i Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417,
z 1996 r. Nr 114, poz. 542, Nr 139, poz. 646 i Nr 149,
poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 115, poz. 741,
Nr 117, poz. 751 i Nr 157, poz. 1040, z 1998 r. Nr 106,
poz. 668 i Nr 117, poz. 758, z 1999 r. Nr 52, poz. 532,
z 2000 r. Nr 22, poz. 271, Nr 74, poz. 855 i 857, Nr 88,
poz. 983 i Nr 114, poz. 1191, z 2001 r. Nr 11, poz. 91, Nr 71,
poz. 733, Nr 130, poz. 1450 i Nr 145, poz. 1638, z 2002 r.
Nr 113, poz. 984 i Nr 141, poz. 1176, z 2003 r. Nr 49,
poz. 408, Nr 60, poz. 535, Nr 64, poz. 592 i Nr 124,
poz. 1151, z 2004 r. Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959,
Nr 162, poz. 1692, Nr 172, poz. 1804 i Nr 281, poz. 2783,
z 2005 r. Nr 48, poz. 462, Nr 157, poz. 1316 i Nr 172,
poz. 1438, z 2006 r. Nr 133, poz. 935 i Nr 164, poz. 1166,
z 2007 r. Nr 80, poz. 538, Nr 82, poz. 557 i Nr 181,
poz. 1287, z 2008 r. Nr 116, poz. 731, Nr 163, poz. 1012,
Nr 220, poz. 1425 i 1431 i Nr 228, poz. 1506 oraz z 2009 r.
Nr 42, poz. 341, Nr 79, poz. 662 i Nr 131, poz. 1075.




