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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 28 września 2010 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych przesłanek odroczenia, rozłożenia na raty
lub umorzenia należności Agencji Nieruchomości Rolnych oraz trybu postępowania w tych sprawach

Na podstawie art. 23a ust. 2 ustawy z dnia 19 paź-
dziernika 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościa-
mi rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, 
poz. 1700, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie szczegóło-
wych przesłanek odroczenia, rozłożenia na raty lub 
umorzenia należności Agencji Nieruchomości Rolnych 
oraz trybu postępowania w tych sprawach (Dz. U. 
Nr 210, poz. 1619) wprowadza się następujące zmia-
ny: 

1) w § 2 w ust. 3 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„1)  dłużnik nie ma możliwości uzyskiwania docho-
du z powodu przewlekłej choroby, potwierdzo-
nej zaświadczeniem lekarskim lub orzeczeniem 
ustalającym stopień niepełnosprawności, albo 
konieczności sprawowania przez niego osobi-
stej opieki nad przewlekle chorym małżon-
kiem, rodzicem lub dzieckiem, którego choro-
ba potwierdzona jest zaświadczeniem lekar-
skim lub orzeczeniem ustalającym stopień 
niepełnosprawności; 

 2)  w terminie zapłaty należności, dłużnik ma usta-
lone przez właściwy organ prawo do świad-
czeń z pomocy społecznej;”; 

2) w § 3: 

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4.  Wniosek o odroczenie lub rozłożenie na raty 
należności, wniesiony po upływie terminu 
płatności należności, pozostawia się bez roz-
patrzenia. Wniosek rozpatruje się w przy-

padku, gdy wnioskodawca uprawdopodob-
ni, że uchybienie terminu nastąpiło bez jego 
winy.”, 

b) ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„7.  W przypadku stwierdzenia przez Agencję, że 
wniosek jest niekompletny, Agencja wzywa 
na piśmie wnioskodawcę do uzupełnienia 
tego wniosku w terminie 14 dni od dnia 
otrzymania wezwania. Przed upływem ter-
minu na uzupełnienie wniosku Agencja nie 
dokonuje odroczenia, rozłożenia na raty lub 
umorzenia należności. Dokonanie odrocze-
nia, rozłożenia na raty lub umorzenia należ-
ności albo odmowa dokonania odroczenia, 
rozłożenia na raty lub umorzenia należności 
następuje od dnia, w którym należność stała 
się wymagalna. W przypadku gdy wniosko-
dawca nie uzupełni wniosku w wyznaczo-
nym terminie, wniosek ten pozostawia się 
bez rozpatrzenia.”, 

c) dodaje się ust. 8 i 9 w brzmieniu: 

„8.  Agencja dokonuje umorzenia należności 
w przypadku, gdy jej wysokość nie przekra-
cza pięciokrotnej wartości kosztów upomnie-
nia w postępowaniu egzekucyjnym. 

 9.  W przypadkach, o których mowa w ust. 8 
i § 2 ust. 1, Agencja dokonuje umorzenia na-
leżności w drodze oświadczenia, bez wnio-
sku dłużnika.”; 

3) w § 4 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: 

„6.  W przypadku ujawnienia, że dowody, na pod-
stawie których dokonano umorzenia całości 
lub części należności, odroczono termin zapła-
ty należności lub rozłożono ją na raty, są nie-
prawdziwe albo decyzja została wydana w wy-
niku popełnienia przestępstwa, albo dłużnik 
wprowadził Agencję w błąd, umowę, o której 
mowa w ust. 1, uważa się za niezawartą.”. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia. 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki

1)  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem admini-
stracji rządowej — rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 
pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 
16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, 
poz. 1599). 

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 
ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. 
Nr 19, poz. 100, Nr 42, poz. 340, Nr 98, poz. 817 i Nr 157, 
poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 48, poz. 287, Nr 96, poz. 620 
i Nr 143, poz. 963.


