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USTAWA 
z dnia 11 kwietnia 2003 r. 

 
o kształtowaniu ustroju rolnego 

 
 

Art. 1. 
Ustawa określa zasady kształtowania ustroju rolnego państwa przez: 

1) poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych; 
2) przeciwdziałanie nadmiernej koncentracji nieruchomości rolnych; 
3) zapewnienie prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwach rolnych 

przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach. 
 

Art. 2. 
Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

1) „nieruchomości rolnej” – należy przez to rozumieć nieruchomość rolną w 
rozumieniu Kodeksu cywilnego, z wyłączeniem nieruchomości położonych 
na obszarach przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego 
na cele inne niż rolne; 

2) „gospodarstwie rolnym” – należy przez to rozumieć gospodarstwo rolne w 
rozumieniu Kodeksu cywilnego o obszarze nie mniejszym niż 1 ha użytków 
rolnych; 

3) „prowadzeniu działalności rolniczej” – należy przez to rozumieć prowadze-
nie działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej lub 
zwierzęcej, w tym produkcji ogrodniczej, sadowniczej i rybnej; 

4) „Agencji” – należy przez to rozumieć Agencję Nieruchomości Rolnych; 
5) „użytkach rolnych” – należy przez to rozumieć grunty orne, sady, łąki trwa-

łe, pastwiska trwałe, grunty rolne zabudowane, grunty pod stawami i grunty 
pod rowami. 

 
Art. 3. 

1. W przypadku sprzedaży nieruchomości rolnej przez osobę fizyczną lub osobę 
prawną inną niż Agencja, prawo pierwokupu przysługuje z mocy ustawy jej 
dzierżawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: 

1) umowa dzierżawy została zawarta w formie pisemnej i ma datę pewną oraz 
była wykonywana co najmniej 3 lata, licząc od tej daty; 

2) nabywana nieruchomość wchodzi w skład gospodarstwa rodzinnego dzier-
żawcy lub jest dzierżawiona przez spółdzielnie produkcji rolnej. 

Opracowano na 
podstawie: Dz. U. z 
2012 r . poz. 803. 
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2. O treści umowy sprzedaży nieruchomości rolnej przez osobę, o której mowa w 
ust. 1, zawiadamia się dzierżawcę tej nieruchomości, jeżeli umowa dzierżawy 
trwała co najmniej 3 lata od dnia jej zawarcia. 

3. Jeżeli dzierżawcy przysługuje prawo pierwokupu, o którym mowa w ust. 1, za-
wiadomienie, o którym mowa w ust. 2, wywołuje skutki określone w przepisach 
Kodeksu cywilnego dotyczących prawa pierwokupu. 

4. W przypadku braku uprawnionego do pierwokupu, o którym mowa w ust. 1, albo 
niewykonania przez niego tego prawa, prawo pierwokupu przysługuje z mocy 
ustawy Agencji działającej na rzecz Skarbu Państwa, gdy przedmiotem sprzeda-
ży jest nieruchomość rolna o powierzchni nie mniejszej niż 5 ha. 

5. Przepisów ust. 1–4 nie stosuje się, jeżeli: 
1) nabywcą nieruchomości rolnej jest osoba bliska zbywcy w rozumieniu prze-

pisów o gospodarce nieruchomościami; 
2) sprzedaż dotyczy nieruchomości rolnej stanowiącej wkład gruntowy członka 

spółdzielni produkcji rolnej na rzecz innego członka tej spółdzielni; 
3) nabywcą nieruchomości rolnej jest spółdzielnia produkcji rolnej – w przy-

padku sprzedaży przez jej członka nieruchomości rolnej stanowiącej wkład 
gruntowy w tej spółdzielni; 

4) nabywcą nieruchomości rolnej jest jednostka samorządu terytorialnego. 
6. (uchylony). 
7. Prawo pierwokupu, o którym mowa w ust. 4, nie przysługuje, jeżeli w wyniku 

nabycia nieruchomości rolnej następuje powiększenie gospodarstwa rodzinnego, 
jednak do powierzchni nie większej niż określona w art. 5 ust. 1 pkt 2, a naby-
wana nieruchomość rolna jest położona w gminie, w której ma miejsce zamiesz-
kania nabywca, lub w gminie graniczącej z tą gminą. 

8. Jeżeli cena sprzedawanej nieruchomości rażąco odbiega od jej wartości rynko-
wej, wykonujący prawo pierwokupu może, w terminie 14 dni od dnia złożenia 
oświadczenia o wykonaniu prawa pierwokupu, wystąpić do sądu o ustalenie ce-
ny tej nieruchomości. 

9. Sąd ustala cenę nieruchomości, o której mowa w ust. 8, przy zastosowaniu spo-
sobów jej ustalania przewidzianych w przepisach o gospodarce nieruchomo-
ściami. 

 
Art. 4. 

1. Jeżeli przeniesienie własności nieruchomości rolnej o powierzchni nie mniejszej 
niż 5 ha następuje w wyniku zawarcia umowy innej niż umowa sprzedaży, 
Agencja działająca na rzecz Skarbu Państwa może złożyć oświadczenie o naby-
ciu tej nieruchomości za zapłatą równowartości pieniężnej. 

2. Jeżeli równowartość pieniężna, o której mowa w ust. 1, nie wynika z treści 
umowy, równowartość tę Agencja określa przy zastosowaniu sposobów ustala-
nia wartości nieruchomości przewidzianych w przepisach o gospodarce nieru-
chomościami. 

3. Jeżeli równowartość pieniężna, o której mowa w ust. 1, wynikająca z treści umo-
wy rażąco odbiega od wartości rynkowej nieruchomości rolnej, stosuje się od-
powiednio art. 3 ust. 8 i 9. 
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4. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje: 
1) jeżeli w wyniku przeniesienia własności nieruchomości rolnej następuje po-

większenie gospodarstwa rodzinnego, jednak do powierzchni nie większej 
niż określona w art. 5 ust. 1 pkt 2; 

2) jeżeli przeniesienie własności nieruchomości rolnej następuje na rzecz: 
a) spółdzielni produkcji rolnej – w przypadku nieruchomości rolnej sta-

nowiącej wkład gruntowy członka tej spółdzielni, 
b) osoby bliskiej zbywcy w rozumieniu przepisów o gospodarce nieru-

chomościami; 
3) jeżeli przeniesienie własności nieruchomości rolnej następuje w wyniku 

umowy z następcą, o której mowa w art. 84 ustawy z dnia 20 grudnia 
1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 
291, z późn. zm.1)). 

5. Do wykonywania uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio 
przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące prawa pierwokupu. 

 
Art. 4a. 

Przepisy art. 3 i 4 stosuje się odpowiednio przy przeniesieniu własności gospodar-
stwa rolnego, z tym że prawo pierwokupu, o którym mowa w art. 3 ust. 1, przysługu-
je wyłącznie dzierżawcy całego gospodarstwa rolnego. 

 
Art. 5. 

1. Za gospodarstwo rodzinne uważa się gospodarstwo rolne: 
1) prowadzone przez rolnika indywidualnego oraz 
2) w którym łączna powierzchnia użytków rolnych jest nie większa niż 300 ha. 

2. Przy ustalaniu powierzchni użytków rolnych, o której mowa w ust. 1 pkt 2, bę-
dących przedmiotem współwłasności uwzględnia się powierzchnię nieruchomo-
ści rolnych odpowiadających udziałowi we współwłasności takich nieruchomo-
ści, a w przypadku współwłasności łącznej uwzględnia się łączną powierzchnię 
nieruchomości rolnych stanowiących przedmiot współwłasności. 

3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do ustalania powierzchni użytków rolnych 
będących przedmiotem współposiadania samoistnego oraz współposiadania na 
podstawie użytkowania wieczystego lub na podstawie umowy dzierżawy. 

 
Art. 6. 

1. Za rolnika indywidualnego, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, uważa się osobę 
fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posia-
daczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia 
użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadającą kwalifikacje rolnicze oraz 
co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jed-

                                                 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 67, poz. 

411, Nr 70, poz. 416, Nr 180, poz. 1112, Nr 227, poz. 1505, Nr 228, poz. 1507 i Nr 237, poz. 1654 i 
1656, z 2009 r. Nr 69, poz. 595, Nr 79, poz. 667 i Nr 97, poz. 800, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 
149, poz. 887, Nr 232, poz. 1378 i Nr 233, poz. 1382 oraz z 2012 r. poz. 637. 
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na z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i pro-
wadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo. 

2. Uważa się, że osoba fizyczna: 
1) osobiście prowadzi gospodarstwo rolne, jeżeli: 

a) pracuje w tym gospodarstwie, 
b) podejmuje wszelkie decyzje dotyczące prowadzenia działalności rolni-

czej w tym gospodarstwie; 
2) posiada kwalifikacje rolnicze, jeżeli uzyskała: 

a) wykształcenie rolnicze zasadnicze zawodowe, średnie lub wyższe lub 
b) tytuł kwalifikacyjny lub tytuł zawodowy, lub tytuł zawodowy mistrza w 

zawodzie przydatnym do prowadzenia działalności rolniczej i posiada 
co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie, lub 

c) wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i posiada co najmniej 3-letni 
staż pracy w rolnictwie albo wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i 
ukończone studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem, 
albo wykształcenie średnie inne niż rolnicze i posiada co najmniej 3-let-
ni staż pracy w rolnictwie, lub 

d) wykształcenie podstawowe, gimnazjalne lub zasadnicze zawodowe inne 
niż rolnicze i posiada co najmniej 5-letni staż pracy w rolnictwie. 

3. Za staż pracy, o którym mowa w ust. 2, uznaje się okres, w którym osoba fizycz-
na: 

1) podlegała ubezpieczeniu społecznemu rolników lub 
2) prowadziła działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym o obszarze nie 

mniejszym niż 1 ha stanowiącym jej własność, przedmiot użytkowania wie-
czystego, przedmiot samoistnego posiadania lub dzierżawy, lub 

3) była zatrudniona w gospodarstwie rolnym na podstawie umowy o pracę lub 
spółdzielczej umowy o pracę, wykonując pracę związaną z prowadzeniem 
działalności rolniczej, lub 

4) wykonywała pracę związaną z prowadzeniem działalności rolniczej w cha-
rakterze członka spółdzielni produkcji rolnej, lub 

5) odbyła staż, o którym mowa w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 
2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. 
Nr 69, poz. 415, z późn. zm.2)), obejmujący wykonywanie czynności zwią-
zanych z prowadzeniem działalności rolniczej. 

4. Przy ustalaniu powierzchni użytków rolnych, o których mowa w ust. 1, stosuje 
się odpowiednio przepisy art. 5 ust. 2 i 3. 

                                                 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 70, poz. 

416, Nr 134, poz. 850, Nr 171, poz. 1056, Nr 216, poz. 1367 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, 
poz. 33, Nr 69, poz. 595, Nr 91, poz. 742, Nr 97, poz. 800, Nr 115, poz. 964, Nr 125, poz. 1035, Nr 
127, poz. 1052, Nr 161, poz. 1278 i Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 81, poz. 531, 
Nr 238, poz. 1578, Nr 239, poz. 1593, Nr 254, poz. 1700 i Nr 257, poz. 1725 i 1726, z 2011 r. Nr 
45, poz. 235, Nr 106, poz. 622, Nr 171, poz. 1016, Nr 205, poz. 1206 i 1211 i Nr 291, poz. 1707 
oraz z 2012 r. poz. 589, 637 i 769. 
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Art. 7. 

1. Dowodem potwierdzającym osobiste prowadzenie gospodarstwa rolnego jest 
oświadczenie prowadzącego to gospodarstwo, poświadczone przez wójta (bur-
mistrza, prezydenta miasta). 

2. (uchylony). 
3. (uchylony). 
 [4. Dowodem potwierdzającym zamieszkanie jest dokument określający zameldo-

wanie na pobyt stały w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach 
osobistych.]  

<4. Dowodem potwierdzającym zamieszkanie jest zaświadczenie o zameldo-
waniu na pobyt stały.>  

5. Dowodem potwierdzającym spełnienie warunku określonego: 
1) w art. 5 ust. 1 pkt 1 w zakresie dotyczącym powierzchni użytków rolnych 

jest oświadczenie nabywcy albo uprawnionego do pierwokupu; 
2) w art. 5 ust. 1 pkt 2 jest oświadczenie nabywcy albo uprawnionego do pier-

wokupu, poświadczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta). 
6. Przy zawieraniu umowy, w wyniku której następuje przeniesienie własności nie-

ruchomości rolnej, nabywca jest obowiązany do przedłożenia dowodów, o któ-
rych mowa w ust. 1, 4, 5 i 9 oraz przepisach wydanych na podstawie ust. 8 pkt 5, 
albo złożenia oświadczenia, że nie spełnia warunków określonych w art. 5 i 6. 
W oświadczeniu tym należy podać łączną powierzchnię i miejsce położenia nie-
ruchomości rolnych, których nabywca jest właścicielem, użytkownikiem wie-
czystym, dzierżawcą lub samoistnym posiadaczem. 

7. Dowody, o których mowa w ust. 1, 4, 5 i 9, w przepisach wydanych na podsta-
wie ust. 8 pkt 5, oraz oświadczenie, o którym mowa w ust. 6, stanowią załączni-
ki do umowy, w wyniku której następuje przeniesienie własności nieruchomości 
rolnej. 

8. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia: 
1) wykaz kierunków studiów wyższych, których ukończenie uznaje się za po-

siadanie wykształcenia wyższego rolniczego, 
2) wykaz zawodów, których posiadanie uznaje się za wykształcenie średnie 

rolnicze lub wykształcenie zasadnicze zawodowe rolnicze, 
3) zagadnienia objęte zakresem studiów podyplomowych, ze względu na które 

uznaje się te studia za studia podyplomowe, których zakres jest związany z 
rolnictwem, 

4) wykaz tytułów kwalifikacyjnych, tytułów zawodowych oraz tytułów zawo-
dowych mistrza w zawodzie przydatnym do prowadzenia działalności rolni-
czej, 

5) rodzaje dowodów potwierdzających posiadanie kwalifikacji rolniczych, o 
których mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 

– mając na względzie wykonywanie działalności rolniczej przez osoby posia-
dające kwalifikacje rolnicze. 

9. Dowodem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji rolniczych mogą być rów-
nież odpowiednie dokumenty wydane przez właściwe organy lub instytucje pań-

Nowe brzmienie ust. 
4 w ar t. 7 wchodzi w 
życie z dn. 1.01.2015 
r . (Dz. U. z 2010 r . 
Nr  217, poz. 1427 
oraz z 2012 r . poz. 
1407). 
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stw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji 
Szwajcarskiej. 

 
Art. 8. 

1. Nieruchomości rolne nabyte na podstawie art. 3 ust. 4 i art. 4 wchodzą w skład 
Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. 

2. Nieruchomość, o której mowa w ust. 1, znajdująca się w dniu wejścia w skład 
Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa we władaniu innych osób na podsta-
wie umów, pozostaje nadal we władaniu tych osób na dotychczasowych warun-
kach, do chwili zawarcia z Agencją nowych umów. 

3. Jeżeli nowe umowy nie zostaną zawarte w terminie roku od dnia wejścia nieru-
chomości w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, dotychczasowe 
umowy wygasają. 

 
Art. 9. 

1. Czynność prawna dokonana niezgodnie z przepisami ustawy lub bez zawiado-
mienia uprawnionego do prawa pierwokupu lub bez zawiadomienia Agencji, w 
przypadku określonym w art. 4 ust. 1, jest nieważna. 

2. Z powództwem o stwierdzenie nieważności czynności prawnej z przyczyn, o 
których mowa w ust. 1, oprócz osób mających w tym interes prawny może wy-
stąpić Agencja. 

 
Art. 10–17. (pominięte).3) 

 
Art. 18. 

1. Ilekroć w dotychczasowych przepisach jest mowa o „Agencji Własności Rolnej 
Skarbu Państwa”, należy przez to rozumieć Agencję Nieruchomości Rolnych. 

2. Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy Agencja Nieruchomości Rolnych sta-
je się następcą prawnym Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa. 

 
Art. 19. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 
7 ust. 3, który wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską 
członkostwa w Unii Europejskiej4). 
 

                                                 
3) Zamieszczone w obwieszczeniu Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 

2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. poz. 
803). 

4) Rzeczpospolita Polska uzyskała członkostwo w Unii Europejskiej z dniem 1 maja 2004 r. 


	Przepisy art. 3 i 4 stosuje się odpowiednio przy przeniesieniu własności gospodarstwa rolnego, z tym że prawo pierwokupu, o którym mowa w art. 3 ust. 1, przysługuje wyłącznie dzierżawcy całego gospodarstwa rolnego.

