
                              

 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 17 sierpnia 2021 r. 

Poz. 1504 

 

ROZPORZĄDZENIE  

MINISTRA ROLNICTWA I  ROZWOJU WSI
1)

 

z dnia 12 sierpnia 2021 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu dokonywania zamiany nieruchomości 

Na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu 

Państwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 2243) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 marca 2009 r. w sprawie warunków i trybu doko-

nywania zamiany nieruchomości (Dz. U. z 2020 r. poz. 353) wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 3 otrzymuje brzmienie: 

„§ 3. Zamianą mogą być objęte wyłącznie nieruchomości wolne od wszelkich obciążeń, z wyjątkiem służebności.”; 

2) w § 4: 

a) w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) na wniosek osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, 

jeżeli zamiana dotyczy przeniesienia przez ten podmiot własności nieruchomości w zamian za przeniesienie 

na ten podmiot przez Krajowy Ośrodek: 

a) własności nieruchomości wchodzącej w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, która  

w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, miejscowym planie rewitalizacji albo miej-

scowym planie odbudowy jest przeznaczona na cele inne niż rolne lub w przypadku której w ostatecz-

nej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu sposób zagospodarowania i warunki 

zabudowy terenu, na którym ta nieruchomość jest położona, określony został jako inny niż rolny,  

a w przypadku braku miejscowego planu lub ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy i zagospoda-

rowania terenu – która jest położona na terenie określonym w studium uwarunkowań i kierunków za-

gospodarowania przestrzennego gminy jako niezwiązany z kierunkami i zasadami kształtowania rolni-

czej przestrzeni produkcyjnej, 

b) własności innej niż określona w lit. a nieruchomości wchodzącej w skład Zasobu Własności Rolnej 

Skarbu Państwa, gdy jest to uzasadnione realizacją zadań wynikających z polityki państwa w zakresie 

wdrażania i stosowania instrumentów wsparcia rolnictwa, aktywnej polityki rolnej oraz rozwoju obsza-

rów wiejskich za zgodą ministra właściwego do spraw rozwoju wsi wyrażoną na wniosek Dyrektora 

Generalnego Krajowego Ośrodka.”, 

                                                           
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 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 942). 
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b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. We wniosku o wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 1 pkt 3 lit. b, Dyrektor Generalny Krajowego 

Ośrodka wskazuje, w szczególności realizacją jakich zadań wynikających z polityki państwa w zakresie wdraża-

nia i stosowania instrumentów wsparcia rolnictwa, aktywnej polityki rolnej oraz rozwoju obszarów wiejskich jest 

uzasadniona zamiana nieruchomości.”. 

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

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: wz. R. Bartosik 
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