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Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 19 paêdzierni-
ka 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomoÊciami rol-
nymi Skarbu Paƒstwa (Dz. U. z 2007 r. Nr 231,
poz. 1700, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r.
Nr 19, poz. 100 i Nr 42, poz. 340) zarzàdza si´, co na-
st´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla tryb przekazywania
mienia wchodzàcego w sk∏ad Zasobu W∏asnoÊci Rol-
nej Skarbu Paƒstwa w razie ustanowienia lub wygaÊ-
ni´cia trwa∏ego zarzàdu, zwanego dalej „zarzàdem”,
oraz tryb wnoszenia op∏at, w tym wymagania doty-
czàce wniosku o przekazanie mienia w zarzàd, zakres
decyzji i umów o przekazaniu mienia w zarzàd, a tak-
˝e zakres decyzji o wygaÊni´ciu zarzàdu.

§ 2. 1. Przekazanie w zarzàd mienia wchodzàcego
w sk∏ad Zasobu W∏asnoÊci Rolnej Skarbu Paƒstwa
mo˝e nastàpiç na wniosek paƒstwowej jednostki or-
ganizacyjnej nieposiadajàcej osobowoÊci prawnej lub
jednostki organizacyjnej samorzàdu województwa re-
alizujàcej zadania zwiàzane z melioracjami wodnymi
jako zadania z zakresu administracji rzàdowej, w za-
kresie niezb´dnym do wykonywania tych zadaƒ.

2. We wniosku nale˝y wskazaç:

1) po∏o˝enie i powierzchni´ nieruchomoÊci — we-
d∏ug danych z rejestru ewidencji gruntów i budyn-
ków oraz numer ksi´gi wieczystej, je˝eli jest pro-
wadzona;

2) cel, na jaki ma byç wykorzystana nieruchomoÊç;

3) czas trwania zarzàdu.

3. Do wniosku do∏àcza si´:

1) opini´ organu sprawujàcego zwierzchni nadzór
nad jednostkà sk∏adajàcà wniosek;

2) wypis z rejestru ewidencji gruntów i budynków,
wyrys z mapy ewidencyjnej nieruchomoÊci z wy-
kreÊlonym przebiegiem jej granic oraz odpis ksi´-
gi wieczystej, je˝eli jest prowadzona, albo za-
Êwiadczenie wystawione na podstawie zbioru do-
kumentów, je˝eli jest prowadzony dla nierucho-
moÊci;

3) wypis z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego lub — w przypadku braku planu
— wypis ze studium uwarunkowaƒ i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy;

4) opini´ wojewódzkiego konserwatora zabytków, je-
˝eli w sk∏ad nieruchomoÊci wchodzi obiekt wpisa-
ny do rejestru zabytków obj´ty ochronà konser-
watorskà, albo wojewódzkiego konserwatora
przyrody, je˝eli w sk∏ad nieruchomoÊci wchodzi
obiekt przyrody prawnie chroniony.

§ 3. 1. Decyzja o przekazaniu w zarzàd zawiera
w szczególnoÊci:

1) nazw´ i siedzib´ jednostki, na rzecz której jest
ustanawiany zarzàd;

2) oznaczenie nieruchomoÊci wed∏ug ewidencji
gruntów i budynków oraz ksi´gi wieczystej albo
zbioru dokumentów, je˝eli sà prowadzone;

3) okreÊlenie przeznaczenia nieruchomoÊci w miej-
scowym planie zagospodarowania przestrzenne-
go lub — w przypadku braku planu — w ustale-
niach studium uwarunkowaƒ i kierunków zagos-
podarowania przestrzennego gminy;

4) cel, na jaki nieruchomoÊç zostaje przekazana w za-
rzàd;

5) czas, na jaki zosta∏ ustanowiony zarzàd;

6) termin przej´cia nieruchomoÊci w zarzàd;

7) okreÊlenie wysokoÊci op∏aty rocznej oraz sposobu
jej naliczania i uiszczania albo wskazanie podsta-
wy prawnej zwolnienia z op∏aty.

2. Decyzj´ przekazuje si´ do wiadomoÊci gminie,
w∏aÊciwemu terytorialnie staroÊcie, a tak˝e woje-
wódzkiemu konserwatorowi zabytków — w przypad-
ku gdy w sk∏ad nieruchomoÊci wchodzi obiekt wpisa-
ny do rejestru zabytków obj´ty ochronà konserwator-
skà, oraz wojewódzkiemu konserwatorowi przyrody
— w przypadku gdy w sk∏ad nieruchomoÊci wchodzi
obiekt przyrody prawnie chroniony.

3. Koszty zwiàzane z przekazaniem nieruchomoÊci
w zarzàd ponosi jednostka przejmujàca.

§ 4. 1. Je˝eli przekazanie w zarzàd mienia ma na-
stàpiç na podstawie umowy, o której mowa w art. 35
ust. 2 ustawy z dnia 19 paêdziernika 1991 r. o gospo-
darowaniu nieruchomoÊciami rolnymi Skarbu Paƒ-
stwa, zwanej dalej „umowà”, jednostki przekazujàca
i przejmujàca sk∏adajà wspólny wniosek o zgod´ na
przekazanie mienia w zarzàd do Prezesa Agencji Nie-
ruchomoÊci Rolnych, zwanej dalej „Agencjà”.

2. Wniosek powinien zawieraç informacje wymie-
nione w § 2 ust. 2.

3. Do wniosku do∏àcza si´ dokumenty wymienio-
ne w § 2 ust. 3 oraz projekt umowy.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 16 marca 2009 r.

w sprawie trybu przekazywania mienia wchodzàcego w sk∏ad Zasobu W∏asnoÊci Rolnej Skarbu Paƒstwa
w razie ustanowienia lub wygaÊni´cia trwa∏ego zarzàdu oraz trybu wnoszenia op∏at

———————
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).
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4. W umowie zamieszcza si´ w szczególnoÊci:

1) informacje wymienione w § 3 ust. 1;

2) sposób zwrotu nak∏adów poniesionych na budyn-
ki i inne cz´Êci sk∏adowe nieruchomoÊci;

3) warunki nabycia mienia od jednostki przekazujà-
cej mienie;

4) termin przekazania mienia w formie protoko∏u
zdawczo-odbiorczego.

5. Kopi´ umowy oraz kopi´ protoko∏u zdawczo-od-
biorczego, poÊwiadczone za zgodnoÊç z orygina∏em
przez notariusza, strony umowy niezw∏ocznie przeka-
zujà Agencji, gminie, w∏aÊciwemu terytorialnie staro-
Êcie, a tak˝e wojewódzkiemu konserwatorowi zabyt-
ków — w przypadku gdy w sk∏ad nieruchomoÊci
wchodzi obiekt wpisany do rejestru zabytków, oraz
wojewódzkiemu konserwatorowi przyrody — w przy-
padku gdy w sk∏ad nieruchomoÊci wchodzi obiekt
przyrody prawnie chroniony.

§ 5. Decyzja o wygaÊni´ciu zarzàdu zawiera
w szczególnoÊci:

1) przes∏anki wygaÊni´cia zarzàdu;

2) nazw´ i siedzib´ jednostki sprawujàcej zarzàd;

3) oznaczenie decyzji albo umowy o przekazaniu
w zarzàd;

4) oznaczenie nieruchomoÊci wed∏ug ewidencji
gruntów i budynków oraz ksi´gi wieczystej lub
zbioru dokumentów, je˝eli sà prowadzone;

5) termin zwrotu mienia.

§ 6. 1. Wydanie mienia przekazanego w zarzàd lub
zwrot mienia w przypadku wygaÊni´cia zarzàdu
stwierdza si´ protoko∏em zdawczo-odbiorczym, spo-
rzàdzonym przez jednostki przekazujàcà i przejmujàcà.

2. W przypadku likwidacji jednostki sprawujàcej
zarzàd, zwrotu mienia dokonuje osoba upowa˝niona
do przeprowadzenia likwidacji tej jednostki.

3. Protokó∏ zdawczo-odbiorczy zawiera spis z natu-
ry przejmowanych nieruchomoÊci wraz z cz´Êciami
sk∏adowymi, w tym drzewostanów.

4. Spisu z natury dokonuje si´ zgodnie z przepisa-
mi o rachunkowoÊci.

§ 7. 1. Op∏at´ rocznà z tytu∏u wykonywania zarzà-
du uiszcza si´, bez uprzedniego wezwania, na rachu-
nek Agencji.

2. Obowiàzek wnoszenia op∏aty rocznej z tytu∏u
wykonywania zarzàdu powstaje z dniem protokolar-
nego wydania nieruchomoÊci.

3. W przypadku ustanowienia lub wygaÊni´cia za-
rzàdu w ciàgu roku kalendarzowego op∏at´ rocznà
z tytu∏u wykonywania zarzàdu uiszcza si´ w wysoko-
Êci proporcjonalnej do czasu jego trwania.

§ 8. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Skarbu
Paƒstwa z dnia 11 sierpnia 1997 r. w sprawie trybu
przekazywania mienia wchodzàcego w sk∏ad Zasobu
W∏asnoÊci Rolnej Skarbu Paƒstwa, w razie ustanowie-
nia lub wygaÊni´cia zarzàdu, oraz trybu ustalania
i wnoszenia op∏at (Dz. U. Nr 101, poz. 636).

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

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki
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