
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 16 maja 2012 r.

Poz. 523

RozpoRządzenie 
MinistRa Rolnictwa i Rozwoju wsi1) 

z dnia 30 kwietnia 2012 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania przetargów 
na dzierżawę nieruchomości zasobu własności Rolnej skarbu państwa 

Na podstawie art. 39a ust. 1 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami 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 Rozwoju Wsi z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu 
przeprowadzania przetargów na dzierżawę nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 17, poz. 93) 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Przetarg ogłasza organizator przetargu w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowości, w której jest poło-
żona nieruchomość, co najmniej na 14 dni przed dniem rozpoczęcia przetargu nieograniczonego i co najmniej na 
21 dni przed dniem rozpoczęcia przetargu ograniczonego, a w przypadku przetargu ograniczonego do osób wymie-
nionych w art. 29 ust. 3b pkt 1–5 ustawy – co najmniej na 28 dni przed dniem rozpoczęcia przetargu.”; 

2) w § 13 w ust. 2 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie: 

„2)  osoby wymienione w art. 29 ust. 3b pkt 1–5 ustawy zamierzające uczestniczyć w przetargu powinny złożyć 
w miejscu wskazanym przez organizatora przetargu dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań podanych 
w ogłoszeniu o przetargu, nie później niż na 14 dni przed wyznaczonym terminem przetargu; 

3)  osoby wymienione w art. 29 ust. 3b pkt 6 i 7 ustawy zamierzające uczestniczyć w przetargu powinny złożyć 
w miejscu wskazanym przez organizatora przetargu dokumenty potwierdzające spełnienie warunków poda-
nych w ogłoszeniu o przetargu, nie później niż na 7 dni przed wyznaczonym terminem przetargu;”. 

§ 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 administracji 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.   




