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Na podstawie art. 20 ust. 6 ustawy z dnia 19 paź-
dziernika 1991  r. o  gospodarowaniu nieruchomoś- 
ciami rolnymi Skarbu Państwa (Dz.  U. z  2007  r. 
Nr 231, poz. 1700, z późn. zm.2)) zarządza się, co na-
stępuje: 

§ 1. W  rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i  Roz-
woju Wsi z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie szczegó-
łowych zasad gospodarki finansowej Agencji Nie- 
ruchomości Rolnych oraz gospodarki finansowej 
Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (Dz.  U. 
Nr  52, poz.  427 oraz z  2010  r. Nr  207, poz.  1371 
i Nr 250, poz. 1685) wprowadza się następujące zmia-
ny: 

1) w § 7 w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1)  budowy, remontu oraz przebudowy budynków 
i  lokali, obiektów infrastruktury technicznej 
oraz innego majątku, przekazanych na podsta-
wie art. 43 ust. 2 i art. 44 ustawy bez uprzed-
niego doprowadzenia ich do należytego stanu 
technicznego;”; 

2) w § 9a po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a.  Roczne zobowiązanie Agencji za 2012 r. z ty-
tułu wypłat na zasilenie Funduszu Rekompen-
sacyjnego, o  którym mowa w  przepisach 
o  realizacji prawa do rekompensaty z  tytułu 
pozostawienia nieruchomości poza obecnymi 
granicami Rzeczypospolitej Polskiej, jest obli-
czane jako iloczyn 10% powierzchni gruntów 
sprzedanych w  przetargach w  danym roku 
obrotowym i średniej ceny sprzedaży jedne-
go hektara gruntu Zasobu Własności Rolnej 
Skarbu Państwa z  jego częściami składowy-
mi, uzyskanej w  przetargach w  danym roku 
obrotowym.”. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w  życie z  dniem 
1 stycznia 2012 r. 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 23 grudnia 2011 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej
Agencji Nieruchomości Rolnych oraz gospodarki finansowej Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

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 
18  listopada 2011  r. w  sprawie szczegółowego zakresu 
działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, 
poz. 1486). 

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, z 2010 r. Nr 48, poz. 287, Nr 96, poz. 620, Nr 143, 
poz. 963, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. 
Nr 233, poz. 1382.
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