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Wstęp
Podstawowymi tytułami prawnymi tworzenia albo powiększania gospodarstw rolnych w Polsce są własność i dzierżawa. Producenci rolni zainteresowani są nabywaniem gruntów rolnych i prowadzeniem bardziej efektywnej działalności rolniczej. Jednocześnie grunty rolne chcieliby zakupić
także inwestorzy z przeznaczeniem na cele przemysłowe lub budowlane.
W Rezolucji Parlamentu Europejskiego z 27 kwietnia 2017 r. w sprawie
aktualnego stanu koncentracji gruntów rolnych w UE: Jak ułatwić rolnikom dostęp do gruntów? podkreślono, że „nieruchomości rolne są coraz
bardziej deficytowym zasobem, których nie można wyprodukować oraz
że stanowią podstawę prawa człowieka do zdrowej i wystarczającej żywności, a także wielu usług ekosystemowych ważnych z punktu widzenia
przeżycia1.” Natomiast w Komunikacie Komisji do Parlamentu Europejskiego Rady Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu
„Strategia UE na rzecz ochrony gleb 2030 – Korzyści ze zdrowych gleb
dla ludzi, żywności, przyrody i klimatu” z 17 listopada 2021 r.2 wskazano
m.in., że „Gleba i szereg organizmów, które w niej żyją, zapewniają nam
żywność, biomasę, włókna i surowce, regulują cykle obiegu wody, węgla
i składników odżywczych oraz czynią możliwym życie na lądzie”.
Słusznie zatem polski ustawodawca wprowadził szczegółowe zasady nabywania nieruchomości w ustawie z 11 kwietnia 2003 r o kształtowaniu
ustroju rolnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 461 ze zm., zwana dalej UKUR).
Pozytywny wpływ na zachowanie bezpieczeństwa żywnościowego ma
zwłaszcza obowiązek prowadzenia gospodarstwa rolnego, czy szerzej
działalności rolniczej, przez nabywcę nieruchomości rolnych. Już w preambule UKUR wskazano, że: „…w trosce o zapewnienie bezpieczeństwa
żywnościowego obywateli i dla wspierania zrównoważonego rolnictwa prowadzonego w zgodzie z wymogami ochrony środowiska i sprzyjającego rozwojowi obszarów wiejskich, uchwala się niniejszą ustaw”.
Celem niniejszej broszury jest przedstawienie podstawowych zagadnień
związanych z nabywaniem nieruchomości rolnych na podstawie UKUR,
szczególnie przez producentów rolnych; wskazanie wybranych problemów interpretacyjnych, a także możliwości ich rozwiązania.
1

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0197_PL.html

2

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX:52021DC0699
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Należy zaznaczyć, że regulacje prawne związane z nabywaniem gruntów
rolnych przez producentów rolnych są zróżnicowane. Przede wszystkim
wskazać należy na UKUR oraz kodeks cywilny. Mają one zastosowanie
przede wszystkim do gruntów rolnych tzw. prywatnych. Do nabywania nieruchomości rolnych od samorządu terytorialnego zastosowanie ma prócz
wskazanych aktów prawnych także ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899). Natomiast nabywanie nieruchomości rolnych z Zasobu Własności Rolnej Skarb Państwa
regulowane jest ustawą z 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (t.j. Dz. U. 2022 poz. 514 ze zm.).
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1. Podstawowe pojęcia związane z nabywaniem
nieruchomości rolnych
Istotne jest wskazanie przesłanek, jakie muszą zostać spełnione, aby osoba fizyczna została uznana za rolnika indywidualnego, a jego gospodarstwo za rodzinne.
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 ( art. 5 UKUR)
Warto dodać, że według art. 23 Konstytucji podstawą ustroju rolnego
państwa jest właśnie gospodarstwo rodzinne.
Użytki rolne w świetle UKUR to: grunty orne, sady, łąki trwałe, pastwiska
trwałe, grunty rolne zabudowane, grunty pod stawami i grunty pod rowami (art. 2 UKUR).
Według UKUR gospodarstwo rolne jest to gospodarstwo rolne w rozumieniu kodeksu cywilnego, w którym powierzchnia nieruchomości rolnej
albo łączna powierzchnia nieruchomości rolnych, jest nie mniejsza niż 1 ha.
Od 26 czerwca 2019 r. nastąpiła zmiana w tym zakresie. Obecnie z przepisu
art. 2 omawianej ustawy wynika, że obszar 1 ha odnosić się może albo do
jednej nieruchomości rolnej, albo do kilku nieruchomości rolnych łącznie.
Warto także nawiązać do definicji gospodarstwa rolnego z kodeksu cywilnego.
Artykuł 553 kodeksu cywilnego stanowi, że za gospodarstwo rolne uważa się grunty rolne wraz z gruntami leśnymi, budynkami lub ich częściami,
urządzeniami i inwentarzem, jeżeli stanowią lub mogą stanowić zorganizowaną całość gospodarczą, oraz prawami związanymi z prowadzeniem
gospodarstwa rolnego. W skład gospodarstwa rolnego w świetle k.c.
wchodzą wszystkie grunty, zarówno rolne, jak i te, które w świetle planu
zagospodarowania przestrzennego mogą być wykorzystywana na inne
cele niż rolne. Istotna jest zorganizowana całość gospodarcza.

§ Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 29

marca 2017 r., IV SA/Wa 2513/1, orzekł, że „Z art. 553 k.c. nie wynika,
aby wchodzące w skład gospodarstwa rolnego elementy nie mogły być
7

przestrzennie rozproszone. Dla ich kwalifikacji istotne jest bowiem to,
czy stanowią lub mogą stanowić zorganizowaną całość gospodarczą”,
LEX/el.

Rolnik indywidualny:
Po pierwsze, jest osobą fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych.
W związku z tym, że dzierżawa jest popularna na wsi, warto dodać, że ustawodawca w UKUR nie wskazuje czasu ani formy zawarcia umowy. Może zatem być to umowa zawarta na czas oznaczony lub nieoznaczony. W zwykłej
formie pisemnej, aktu notarialnego albo umowa ustna.

§ Według art. 693. § 1 k.c. przez umowę dzierżawy wydzierżawiający

zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania
pożytków przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a dzierżawca
zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz. Art.
696 k.c. określa, że dzierżawca powinien wykonywać swoje prawo
zgodnie z wymaganiami prawidłowej gospodarki i nie może zmieniać
przeznaczenia przedmiotu dzierżawy bez zgody wydzierżawiającego.

Powstaje pytanie o bezczynszowe użytkowanie. Czy rolnikiem indywidualnym może być bezczynszowy użytkownik? Według art. 708 k.c. przepisy dzierżawy stosuje się odpowiednio, gdy osoba biorąca nieruchomość
rolną do używania i pobierania pożytków nie jest obowiązana do uiszczania czynszu, lecz tylko do ponoszenia podatków i innych ciężarów związanych z własnością lub z posiadaniem gruntu. UKUR w przeciwieństwie do
k.c. nie zawiera takiego odwołania. Jeśli stosuje się interpretację literalną,
powstaje problem. W skład gospodarstwa rolnego wchodzą tylko grunty
będące w bezczynszowym użytkowaniu, to rolnik nie zostanie uznany za
indywidualnego. Biorąc pod uwagę wykładnię celowościową, bezczynszowy użytkownik, spełniający wymagania wynikające z UKUR, powinien
zostać uznany za rolnika indywidualnego. W tym zakresie postulować
należy zmianę przepisów. Najlepiej, aby w skład gospodarstwa rolnego,
prócz bezczynszowego użytkowania, wchodziły także grunty np. będące
własnością rolnika, w użytkowaniu wieczystym czy dzierżawie.
Po drugie, łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha.
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Wtedy nie ma wątpliwości interpretacyjnych odnośnie rolnika indywidualnego
Po trzecie, posiadającą kwalifikacje rolnicze (np. wykształcenie rolnicze
zasadnicze zawodowe, zasadnicze branżowe, średnie, średnie branżowe
lub wyższe szerzej art. 5 ust. 2 pkt 2 UKUR).

Zob. też rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (Dz. U. z 2012 r., poz. 109).
 o czwarte, co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest
P
położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa
rolnego. Do tego okresu zalicza się okres zamieszkiwania w innej gminie bezpośrednio poprzedzający zmianę miejsca zamieszkania, jeżeli w gminie tej jest
albo była położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących.

§ Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia

18 kwietnia 2019 r., IV SA/Po 140/19: „Zmiana miejsca zamieszkania
w obrębie tej samej gminy nie stanowi negatywnej przesłanki z art. 6
ust. 1 ustawy z 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego. Co do zasady,
wystarczającym dowodem potwierdzającym zamieszkanie jest
zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały. Jednakże w razie
wystąpienia uzasadnionych wątpliwości co do tego, czy taka tożsamość
miejsca zamieszkania i zameldowania rzeczywiście w danym przypadku
zachodzi, owo domniemanie może zostać wzruszone za pomocą innych
środków dowodowych (tzw. przeciwdowodów)”, LEX/el.

Po piąte, prowadzącą przez 5 lat osobiście gospodarstwo rolne.

Uważa się, że osoba fizyczna osobiście prowadzi gospodarstwo rolne, jeżeli:
−− pracuje w tym gospodarstwie,
−− podejmuje wszelkie decyzje dotyczące prowadzenia działalności rolniczej w tym gospodarstwie ( art. 6 UKUR).

§ Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 13 listopada 2014 r., V CSK 52/14,
orzekł, że „(…) warunek dotyczący osobistego prowadzenia gospodarstwa rodzinnego (art. 5 ustawy) oznacza obowiązek pracy osoby
fizycznej w całym tym gospodarstwie, bądź w znaczącej jego części,
w porównaniu do jego całości”, LEX/el.
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Podstawowym terminem wyznaczającym zakres zastosowania UKUR jest
pojęcie nieruchomości rolnej. W świetle omawianego aktu prawnego to
nieruchomość rolna w rozumieniu kodeksu cywilnego, z wyłączeniem
nieruchomości położonych na obszarach przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego na cele inne niż rolne (art. 2 pkt 1 UKUR).

2. Zakres zastosowania ustawy o kształtowaniu ustroju
rolnego
Należy podkreślić, że UKUR ma co do zasady zastosowanie do nieruchomości rolnych, tzw. prywatnych oraz jednostek samorządu terytorialnego.

§ Warto nawiązać do postanowienia Sądu Najwyższego – Izba Cywilna

z dnia 18 kwietnia 2019 r., IV CSK 464/18: „W rozumieniu art. 2 pkt 1
ustawy z 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego nie są nieruchomościami rolnymi takie, które są wprawdzie takimi w znaczeniu przyjętym w art.
461 KC, lecz w planach zagospodarowania przestrzennego są przeznaczone na inne cele niż rolne” Lex/el.

Należy podkreślić, że obecnie UKUR nie nawiązuje do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
Dla zrozumienia pojęcia nieruchomości rolnej z UKUR niezbędne jest odwołanie także do definicji nieruchomości rolnej zawartej w kodeksie cywilnym. Według art. 461 k.c. są to nieruchomości, które są lub mogą być
wykorzystywane do prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie w
zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, nie wyłączając produkcji ogrodniczej, sadowniczej i rybnej.

§ W praktyce zatem w przypadku, w którym w danej gminie nie ma

planu zagospodarowania przestrzennego, powstaje problem. Czy
wystarczy odwołać się do ewidencji gruntów i budynków? Naczelny
Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 23 lipca 2021 r., I OSK 70/21,
orzekł, że: „Nie stanowi nieruchomości rolnej – w rozumieniu przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego – grunt, który jest położony na obszarze przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele inne niż rolne. Jeżeli dla danego terenu
nie uchwalono planu zagospodarowania przestrzennego, decydujące
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znaczenie ma przeznaczenie nieruchomości określone w ewidencji
gruntów i budynków. Nie mają żadnego znaczenia dla oceny czy nieruchomość ma charakter rolny okoliczności dotyczące tego, że nieruchomość jest położna na obszarze miasta”, Lex/el.
Oprócz danych z ewidencji gruntów i budynków (gdy nie ma planu miejscowego), istotne może być zwarte w akcie notarialnym oświadczenie
stron o właściwościach i możliwościach w zakresie wykorzystywania
gruntów określonych w ewidencji jako rolne. Należy także podkreślić, że
w przypadku braku planu miejscowego nieruchomością rolną w świetle
UKUR jest nieruchomość rolna (grunt rolny) rozumiana w świetle kodeksu
cywilnego.
W zakresie pojęcia nieruchomości rolnej warto poznać wspólne stanowisko MRiRW, KOWR oraz KRN z dnia 27 lutego 2020 w sprawie stosowania
w praktyce ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego3.
W dalszej kolejności warto wskazać kilka przykładów, w których przypadkach przepisy UKUR nie obowiązują.
Po pierwsze, UKUR nie ma zastosowania do nieruchomości rolnych wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, o którym
mowa w ustawie z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 396, 568 i 1086).

Powyższa ustawa określa zasady przenoszenia własności nieruchomości
rolnych wchodzących w skład Zasobu WRSP. Z uwagi na wstrzymanie
sprzedaży gruntów z Zasobu WRSP do dnia 30 kwietnia 2026 r. obecnie sprzedawane są nieruchomości rolne o pow. do 2 ha. W przypadku
sprzedaży nieruchomości o większej powierzchni niezbędna jest zgoda
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sprzedając grunty, KOWR co do zasady
organizuje przetargi. W drodze bezprzetargowej sprzedać można grunty
na rzecz dzierżawcy (art. 29 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami
rolnymi Skarbu Państwa).
 od drugie, UKUR nie ma zastosowania do nieruchomości rolnych o poP
wierzchni mniejszej niż 0,3 ha, czyli poniżej 3000 m2. Natomiast nieruchomość rolna o pow. 3000 m2 objęta jest co do zasady przepisami UKUR.
Warto podkreślić, że podział działek rolnych jest ograniczony i wynika z art.
93 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899).
3

https://www.kowr.gov.pl/uploads/pliki/ukur/stanowisko-mrirw-kowr-i-krn_zalacznik.pdf
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Ustęp 2a wspomnianego art. 93 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami określa, że podział nieruchomości położonych na obszarach przeznaczonych w planach miejscowych na cele rolne
i leśne, a w przypadku braku planu miejscowego, wykorzystywanych na
cele rolne i leśne, powodujący wydzielenie działki gruntu o powierzchni
mniejszej niż 0,3000 ha, jest dopuszczalny w przypadku spełnienia choć
jednego z następujących warunków. Po pierwsze, działka ta zostanie przeznaczona na powiększenie sąsiedniej nieruchomości lub po drugie, dokonana zostanie regulacja granic między sąsiadującymi nieruchomościami.
W decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości określa się termin na
przeniesienie praw do wydzielonych działek gruntu, który nie może być
dłuższy niż 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja zatwierdzająca podział
nieruchomości stała się ostateczna. Podział jest możliwy tylko w przypadku dostępu do drogi publicznej. Możliwe jest także ustanowienie służebności drogowej (art. 93 ustawy o gospodarce nieruchomościami).

§ Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia

10 listopada 2021 r., II SA/Gd 343/21: „Jeżeli nie zachodzi żaden z przypadków określonych w art. 93 ust. 2a u.g.n., to podział nieruchomości
rolnej na działki o powierzchni mniejszej niż 0,3000 ha nie jest w ogóle
dopuszczalny”, LEX/el.

 o trzecie, UKUR nie ma zastosowania do nieruchomości rolnych będąP
cych drogami wewnętrznymi. Kwestie dotyczące dróg wewnętrznych
uregulowane zostały w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, szczególnie art. 8.

§ Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w wyroku z dnia 17

stycznia 2018 r., II SA/Gd 756/17 orzekł, że „Drogi wewnętrzne różni
od dróg publicznych ich status własnościowy. Z art. 2a oraz art. 8 ust. 2
i 3 ustawy z 1985 r. o drogach publicznych wynika, że w odróżnieniu od
dróg publicznych, właścicielem drogi wewnętrznej oprócz podmiotu
publicznoprawnego – Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, może być również osoba prywatna – fizyczna lub prawna.
Oznacza to, że drogi wewnętrzne nie są kategorią wewnętrznie jednolitą”, LEX/el.
LEX/el.
litą”,
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 o czwarte, UKUR nie ma zastosowania do nieruchomości rolnych, w któP
rych grunty oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako grunty pod
stawami, stanowią co najmniej 70% powierzchni nieruchomości.

W rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca
2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2021 r., poz.1390)
określono, że do gruntów pod stawami zalicza się „grunty pod zbiornikami wodnymi (z wyjątkiem jezior i zbiorników zaporowych z urządzeniami
do regulacji poziomu wód), wyposażonymi w urządzenia hydrotechniczne nadające się do chowu, hodowli i przetrzymywania ryb, obejmujące
powierzchnię ogrobloną wraz z systemem rowów oraz tereny przyległe
do stawów i z nimi związane, a należące do obiektu stawowego.
Po piąte, według ustawy z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie
niektórych ustaw UKUR nie ma zastosowania w odniesieniu do:

 runtów rolnych zabudowanych o powierzchni nie przekraczającej
g
0,5 ha, które w dniu wejścia w życie ustawy (30 kwietnia 2016 r.), zajęte
są pod budynki mieszkalne oraz budynki, budowle i urządzenia niewykorzystywane obecnie do produkcji rolniczej, wraz z gruntami do nich
przyległymi umożliwiającymi ich właściwe wykorzystanie oraz zajętymi na urządzenie ogródka przydomowego – jeżeli grunty te tworzą
zorganizowaną całość gospodarczą oraz nie zostały wyłączone z produkcji rolnej w rozumieniu ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie
gruntów rolnych i leśnych,
nieruchomości rolnych, które w dniu wejścia w życie ustawy (30 kwietnia 2016 r.), w ostatecznych decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu przeznaczone są na cele inne niż rolne.
W praktyce producenci rolni, przekazując gospodarstwo rolne celem uzyskania emerytury rolniczej, często nadal są właścicielami domu z ogrodem, np. o powierzchni 0,45 ha (dla tej powierzchni wydzielona jest nieruchomość rolna z odrębną KW). Jeżeli właściciele przenoszą własność
tej nieruchomości rolnej i spełnione są wymagania z art. 11 ustawy z 14
kwietnia 2016 r. obecnie nie stosuje się UKUR. Zabudowana nieruchomość
rolna spełniająca wymagania z art. 11 ustawy z 14 kwietnia 2016 r. może
być także przedmiotem spadku.
13

Artykuł 11 ustawy z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa ma zostać jednak
w przyszłości wykreślony. Wynika to z projektu planowanej nowelizacji
UKUR, o czym szerzej w zakończeniu broszury.
Przykłady
Producent rolny sprzedaje grunt o powierzchni 0,35 ha zabudowany budynkiem mieszkalnym, jest także altanka oraz ogród o pow. 0,12 ha. Inny przykład
na dzień 30 kwietnia 2016 r. na gruncie rolnym jest dom mieszkalny, budynek
gospodarczy oraz obora. Te ostatnio wskazane budynki nie są jednak wykorzystywane do prowadzenia działalności rolniczej. Służą one do przechowywania rowerów, motocykla i sprzętu ogrodowego.
UKUR nie ma zastosowania w podanych przykładach, gdyż na dzień 30
kwietnia 2016 r. spełnione były wymagania określone w art. 11 ustawy z 14
kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw.
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3. Wybrane zasady dotyczące nabywania
nieruchomości rolnych przez rolnika
indywidualnego i odstępstwa
Według art. 2a UKUR podstawowe zasady nabywania nieruchomości rolnych są zamieszczone w schemacie 1.

Nabywcą nieruchomości
rolnej może być wyłącznie
rolnik indywidualny, chyba
że ustawa stanowi inaczej,

Powierzchnia nabywanej
nieruchomości rolnej
wraz z powierzchnią
nieruchomości rolnych
wchodzących w skład
gospodarstwa rodzinnego
nabywcy nie może
przekraczać powierzchni
300 ha użytków rolnych,

Jeżeli nabywana
nieruchomość rolna ma
wejść w skład wspólności
majątkowej małżeńskiej,
wystarczające jest, gdy
określone w UKUR wymogi
dotyczące nabywcy
nieruchomości rolnej spełnia
jeden z małżonków.

Schemat 1. Zasady nabywania nieruchomości rolnych (art. 2a UKUR).

Pod pojęciem nabycia nieruchomości rolnej należy rozumieć przeniesienie własności nieruchomości rolnej lub nabycie własności nieruchomości rolnej w wyniku dokonania czynności prawnej lub orzeczenia sądu
albo organu administracji publicznej, a także innego zdarzenia prawnego
(art. 2 pkt 7 UKUR).

Nabycie własności gruntów rolnych może nastąpić na podstawie, np.
umowy sprzedaży, darowizny, dożywocia, zamiany, czy też zasiedzenia, stwierdzenia nabycia spadku, działu spadku, zniesienia współwłasności, wniesienia aportem nieruchomości do spółki, podziału spółki.
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Odstępstwa od zasady, że nabywcą musi być rolnik indywidualny
P
 rzede wszystkim osoba bliska zbywcy, która nie jest rolnikiem
indywidualnym może nabywać nieruchomości rolne, także te
o powierzchni 1 ha i większej. Istotna zmiana od 26 czerwca 2019 r.
polega na tym, że pięcioletni obowiązek prowadzenia gospodarstwa
rolnego odnosi się także do nabywców nieruchomości rolnych od
osób bliskich.
Osoba bliska zbywcy to zstępni (dzieci, wnuczęta, prawnuczęta) wstępni
(rodzice, dziadkowie), rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, małżonka, osoby przysposabiające i przysposobione oraz pasierbowie (art. 2 UKUR).
 O
 soba nabywająca nieruchomości rolne o powierzchni mniejszej
niż 1 ha także nie musi posiadać statusu rolnika indywidualnego4.
W ustawie został wskazany 1 ha, chodzi o hektar fizyczny (a nie przeliczeniowy) obejmujący wszystkie klasy gruntów (od I do VI, pochodzenia organicznego albo mineralnego).
W
 yłączenie do zasady, że nabywcą nieruchomości rolnej może być
wyłącznie rolnik indywidualny odnosi się także do:
 ziedziczenia oraz zapisu windykacyjnego (według art. 981 k.c. w ted
stamencie sporządzonym w formie aktu notarialnego spadkodawca może postanowić, że oznaczona osoba nabywa przedmiot zapisu
z chwilą otwarcia spadku (zapis windykacyjny). Według par. 2 przedmiotem zapisu windykacyjnego może być np. nieruchomość rolna czy
gospodarstwo rolne),
 abycia nieruchomości rolnej w toku postępowania egzekucyjnego
n
i upadłościowego,
zniesienia współwłasności,
podziału majątku wspólnego po ustaniu małżeństwa,
działu spadku,

nabycia
nieruchomości rolnej na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia
3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych („W przypadku
4

jest to istotna zmiana wprowadzona na podstawie nowelizacji z 26 kwietnia 2019 r.
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obniżenia poziomu produkcji w okresie trzech lat co najmniej o jedną
trzecią dotychczasowej wartości z uwagi na działalność zakładu przemysłowego jest on obowiązany, na wniosek właściciela, wykupić całość lub część tych gruntów według cen wolnorynkowych”),


nabycia nieruchomości rolnej na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2021 r. poz. 1420
i 2269) (Art. 18. 1. Jeżeli cudza nieruchomość lub jej część jest niezbędna do wykonywania działalności regulowanej ustawą, przedsiębiorca
może żądać umożliwienia korzystania z tej nieruchomości lub jej części
przez czas oznaczony, za wynagrodzeniem). Jeżeli na skutek ograniczenia prawa nieruchomość lub jej część nie nadaje się do wykorzystania na dotychczasowe cele, właściciel (użytkownik wieczysty) może
żądać, aby przedsiębiorca dokonał jej wykupu,
nabycia nieruchomości rolnej przez spółdzielnię produkcji rolnej
w wyniku:
−− wykonania prawa pierwokupu, o którym mowa w art. 147 par. 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze, lub
−− zbycia wkładu gruntowego przez członka tej spółdzielni, według art.
147 par. 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze.
W razie odpłatnego przeniesienia własności wkładu gruntowego
spółdzielni przysługuje prawo pierwokupu. Nie dotyczy to przeniesienia własności wkładu gruntowego na rzecz innego członka tej samej spółdzielni posiadającego w niej wkład gruntowy.

4. Zgoda KOWR na nabycie i zbycie nieruchomości
rolnych
Przepisy przewidują możliwość uzyskania zgody Dyrektora Generalnego
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej na nabycie i zbycie nieruchomości rolnych.
1) W pierwszej kolejności warto odnieść się do wniosku zbywcy jeżeli:
a) wykaże, że nie było możliwości sprzedaży nieruchomości rolnej
17

podmiotom wskazanym w ustawie, przede wszystkim rolnikom indywidualnym, chyba że nabycie tej nieruchomości ma nastąpić na
podstawie innej niż sprzedaż czynności prawnej,
W tej sytuacji niezbędna jest publikacja ogłoszenia na https://erolnik.gov.
pl/#/ogloszenia/opublikowane/lista.
Nawiązać warto do drugiej części pkt a): chyba że nabycie tej nieruchomości ma nastąpić na podstawie innej niż sprzedaż czynności
prawnej. W praktyce na podstawie tego przepisu o zgodę może wystąpić
rolnik, który zamierza przekazać nieruchomości rolne dalszej rodzinie, na
przykład 5 ha gruntów rolnych dziecku kuzyna, które studiuje.
Inny przypadek to zapis zwykły w testamencie. Spadkodawca na podstawie testamentu do całości spadku powołał syna. W testamencie zawarł
zapis zwykły, a jego przedmiotem była nieruchomość rolna o powierzchni
2 ha. Zapisobierca – bratanek zmarłego – nie jest jednak rolnikiem indywidualnym. Spadkobierca powinien wystąpić do KOWR z wnioskiem o wyrażenie zgody na zawarcie umowy mającej na celu wykonanie zapisu i przeniesienie własności nieruchomości rolnej na zapisobiercę.
b) nabywca nieruchomości rolnej zobowiąże się do prowadzenia działalności rolniczej na nabywanej nieruchomości rolnej,
„Prowadzenie działalności rolniczej – należy przez to rozumieć prowadzenie działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej lub
zwierzęcej, w tym produkcji ogrodniczej, sadowniczej i rybnej” (art. 2 pkt.
3 UKUR).
Działalność rolnicza jest pojęciem szerszym niż prowadzenie gospodarstwa rolnego, gdyż aktywność ta może być wykonywana w gospodarstwie rolnym, jak i poza tą jednostką (np. hodowla jako działy specjalne
w budynkach zlokalizowanych na 0,9 ha).
c) w wyniku nabycia nieruchomości rolnej nie dojdzie do nadmiernej
koncentracji gruntów rolnych,
Formularz wniosku oraz informacje na ten temat znajdują się na stronie
internetowej KOWR:
−− https://www.kowr.gov.pl/ukur/zgody-na-nabycie-nieruchomosci-rolnych;
−− https://www.kowr.gov.pl/ukur/przykladowe-wnioski-o-wyrazenie-zgody-na-nabycie.
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UKUR wskazuje także, że w przypadku niewyrażenia zgody, Krajowy Ośrodek, na pisemne żądanie zbywcy nieruchomości rolnej (złożone w terminie
miesiąca od dnia, w którym decyzja o niewyrażeniu zgody stała się ostateczna), jest zobowiązany do zakupu nieruchomości rolnej za zapłatą ceny
odpowiadającej jej wartości rynkowej (szerzej zob. art. 2a ust. 6 UKUR).
2) KOWR może wydać zgodę na nabycie nieruchomości rolnej osobie fizycznej zamierzającej utworzyć gospodarstwo rodzinne (nabywcy), która:
a) posiada kwalifikacje rolnicze,
b) zobowiąże się do prowadzenia działalności rolniczej na nabywanej
nieruchomości rolnej,
c) zobowiąże się do zamieszkiwania w okresie 5 lat od dnia nabycia
nieruchomości rolnej na terenie gminy, na obszarze której położona
jest jedna z nieruchomości rolnych, która wejdzie w skład tworzonego gospodarstwa rodzinnego;
Zgoda z pkt 2 jest szczególnie ważna dla osób fizycznych, zwłaszcza
przyszłych młodych rolników, którzy chcą nabywać grunty rolne, aby
rozpocząć tworzenie gospodarstwa rodzinnego. Należy zaznaczyć, że
osoby, które chcą rozpocząć prowadzenie gospodarstwa rolnego, mogą
zawrzeć umowę dzierżawy gruntów rolnych. Umowa dzierżawy gruntów
rolnych, szczególnie tzw. prywatnych, nie łączy się z koniecznością spełnienia jakichkolwiek wymagań. Jeżeli chodzi o dzierżawę gruntów z Zasobu
WRSP to z reguły przetargi na dzierżawę skierowane są do rolników indywidualnych albo osób zamierzających utworzyć gospodarstwo rodzinne.
W praktyce istnieje także problem czy wniosek dotyczy tylko sytuacji,
w której osoba fizyczna nie ma jeszcze żadnych gruntów rolnych i chce
utworzyć gospodarstwo rolne, czy też przypadku, gdy tworząc gospodarstwo rodzinne, które dopiero po 5 latach od rozpoczęcia działalności
przez rolnika będzie mało statut rodzinnego, rolnik nabywa kolejne grunty rolne. W tym zakresie są różne wykładnie. Z uwagi na wsparcie dla tworzących gospodarstwo rodzinne zasadne jest udzielane zgody w ciągu
5 lat organizowania gospodarstwa rodzinnego.
Podkreślić także należy, że ustawodawca nie wskazuje przez jaki okres nabywca nieruchomości rolnej zobowiązuje się do prowadzenia działalności
rolniczej na nabywanej nieruchomości rolnej. W tym zakresie odnotować
19

można różne interpretacje. Logiczne byłoby 5 lat, ale zarówno UKUR, jak
i wzór wniosku, nie wskazują terminu prowadzenia działalności rolniczej.
3) UKUR przewiduje także możliwość uzyskania zgody na powiększenie
gospodarstwa rolnego.

Według art. 2 ust. 4 pkt 3 UKUR osoby fizycznej zamierzającej
powiększyć gospodarstwo rolne, jeżeli:

a) przyznano jej pomoc, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy
z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich
z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014–20205,
b) nabycie nieruchomości rolnej będzie zgodne z warunkami przyznanej wyżej pomocy,
c) nabywca nieruchomości rolnej zobowiąże się do prowadzenia działalności rolniczej na nabywanej nieruchomości rolnej,
d) zobowiąże się do zamieszkiwania w okresie 5 lat od dnia nabycia
nieruchomości rolnej na terenie gminy, na obszarze której położona jest jedna z nieruchomości rolnych, wchodzących w skład posiadanego gospodarstwa rolnego,
e) w wyniku nabycia nieruchomości rolnej nie dojdzie do nadmiernej
koncentracji gruntów rolnych. Ze zgodą na powiększenie gospodarstwa rolnego jest problem. Okazuje się, że jej zakres przedmiotowy
jest ograniczony. Odnosi się do przypadków, gdy wnioskodawca
bierze udział w programie Młody Rolnik (operacje typu „Premie dla
młodych rolników” w ramach rozporządzenia z dnia 13 lipca 2015 r.).
W tym zakresie można spotkać różne interpretacje. Zatem najlepiej wystąpić z zapytaniem do oddziału terenowego KOWR.
4) UKUR przewiduje także możliwość uzyskania zgody KOWR na nabycie
nieruchomości rolnych przez uczelnie, jeżeli nieruchomość rolna jest
niezbędna dla realizacji przez nią celów dydaktycznych lub prowadzenia
badań naukowych lub prac rozwojowych.
5 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych

warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie
dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na
rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
(Dz. U. z 2018 r. poz. 759 i 1021, z 2019 r. poz. 760 oraz z 2020 r. poz. 839)

20

Według Sprawozdania z działalności Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w 2020 roku „W 2020 r. do OT KOWR złożonych zostało 10 216 wniosków
o wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości rolnych o łącznej powierzchni
49,79 tys. ha. KOWR wydało łącznie 8848 decyzji administracyjnych, które dotyczyły nieruchomości rolnych o powierzchni 44,89 tys. ha” (Sprawozdanie s. 63)6.

4.1. System teleinformatyczny eRolnik prowadzony przez KOWR
Krajowy Ośrodek zapewnia utrzymanie i rozwój systemu teleinformatycznego umożliwiającego zamieszczanie nieodpłatnie: ogłoszeń o zamiarze
sprzedaży nieruchomości rolnych przez osoby prywatne.
Informacja o systemie oraz aktualna lista ogłoszeń na stronie internetowej:
https://erolnik.gov.pl/#/ogloszenia/opublikowane/lista.

Źródło: Portal eRolnik.

6

źródło: KOWR, Sprawozdanie z działalności Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w 2020 roku,
[online:], https://bip.kowr.gov.pl/uploads/pliki/analizy/SPRAWOZDANIE_KOWR_2020.pdf, dostęp
10.04.2022)
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W celu umieszczenia ogłoszenia lub odpowiedzi konieczne jest posiadanie konta
użytkownika Portalu eRolnik. Konto użytkownika tworzone jest przez osobę fizyczną,
która ma Profil Zaufany. Ogłoszenie o nieruchomości rolnej zawiera co najmniej: termin
składania odpowiedzi na ogłoszenie o nieruchomości rolnej, który nie może być krótszy
niż 30 dni, licząc od dnia zamieszczenia go w systemie teleinformatycznym

Odpowiedź osoby, która spełnia wymagania
z UKUR i chce nabyć nieruchomość na
ogłoszenie zawiera m.in. proponowaną cenę
zakupu nieruchomości rolnej, imię i nazwisko
rolnika indywidualnego, który zamierza kupić
nieruchomość rolną

Zawarcie umowy
sprzedaży

Zbywca, który zamieścił
ogłoszenie bez zamiaru
zawarcia umowy
sprzedaży nieruchomości
rolnej jest obowiązany
do naprawienia szkody,
jaką poniósł podmiot,
który złożył odpowiedź
na ogłoszenie o
nieruchomości rolnej,
przez to, że liczył na
zawarcie tej umowy

Uważa się, że warunek, o którym mowa
w ust. 4 pkt 1 lit. a (wykaże, że nie było
możliwości sprzedaży nieruchomości
rolnej przede wszystkim rolnikowi
indywidualnemu), został spełniony,
jeżeli m.in. żaden rolnik indywidualny
nie złożył odpowiedzi na ogłoszenie
o nieruchomości rolnej zamieszczone
w systemie teleinformatycznym

Wniosek zbywcy do KOWR o wyrażenie
zgody na zbycie osobie, która nie jest
rolnikiem indywidualnym

Wyrażenie zgody
przez KOWR
i zawarcie umowy

Odmowa
wyrażenia zgody
przez KOWR

W przypadku niewyrażenia zgody
przy złożeniu wniosku przez zbywcę,
KOWR, na pisemne żądanie zbywcy
nieruchomości rolnej jest obowiązany
do zakupu nieruchomości rolnej
za zapłatą ceny odpowiadającej jej
wartości rynkowej (wyjątki od tej
zasady określa UKUR)

Schemat 2. Publikacja oferty na portalu eRolnik.
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4.2. Obowiązki nabywców nieruchomości rolnych,
w tym osób bliskich
Nowelizacja ustawy z 14 kwietnia 2016 r. wprowadziła nowe rozwiązania
związane z nabywaniem nieruchomości rolnych. Należy podkreślić, że
własność to nie tylko prawa, ale także obowiązki. Te ostatnie są szeroko
określone w odniesieniu do nieruchomości rolnych. Grunty stanowią podstawowy środek produkcji, niezbędny do wytwarzania żywności i nieulegający pomnożeniu. Według art. 2b UKUR nabywca co do zasady musi
prowadzić gospodarstwo rolne, w skład którego weszła nieruchomość, przez okres 5 lat7. W tym czasie nabyta nieruchomość nie może
być zbyta ani oddana w posiadanie innym podmiotom. Obowiązek prowadzenia działalności rolniczej na tych gruntach przyczynia się do zachowania bezpieczeństwa żywnościowego.
Należy podkreślić, że obowiązki powyższe odnoszą się obecnie od 26
czerwca 2019 r. także do nabywców osób bliskich. Mianowicie w przypadku przeniesienia własności nieruchomości rolnych o powierzchni
przekraczające 1 ha w darowiźnie dzieciom, mają one obowiązki wynikające z UKUR. Podobnie w przypadku nabycia nieruchomości rolnych na
podstawie umowy sprzedaży. Natomiast w trakcie tego 5-letniego okresu
można przekazywać własność albo posiadane na rzecz osób bliskich.
UKUR nie wskazuje rodzajów prac wykonywanych przez nabywcę w gospodarstwie rolnym. Osoba osobiście prowadząca gospodarstwo rolne
może przecież zatrudniać osoby na umowę o pracę czy cywilnoprawne
kontrakty. W gospodarstwie może także pracować domownik, małżonek
czy pomocnik rolnika przy żniwach. Pojęcie pracy w gospodarstwie rolnym jest szerokie i łączy się z kierunkiem produkcji rolnej w danej jednostce, np. o charakterze nasiennym, sadowniczym czy hodowli zwierząt.
Praca może polegać przykładowo na prowadzeniu prac agrotechnicznych
związanych z uprawą, zbieraniem plonów, obsługą czy konserwacją maszyn, żywieniem zwierząt, sporządzaniem wniosków o płatności unijne,
zakupem nasion i nawozów, zawarciem umów dzierżawy i innymi.
W okresie od 30 kwietnia 2016 r. do 25 czerwca 2019 r. osoby, które nabyły
własność nieruchomości rolnych od osób bliskich, nie miały obowiązku
7

W okresie 30.04.2016 – 25.06.2019 r. było 10 lat.
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prowadzenia gospodarstwa rolnego i nie były objęte zakazem zbywania
takich gruntów przez okres pięciu lat. Obowiązki dotyczące osób bliskich
zbywcy od 26 czerwca 2019 r. są co do zasady takie same, jak innych nabywców (z wyjątkiem umów z osobami bliskimi). Należy podkreślić, że
obowiązki wynikające z art. 2b UKUR odnoszą się do nabywców, którzy
zostali właścicielami nieruchomości rolnych od 26 czerwca 2019 r. Osoba
bliska, która nabyła grunty rolne w 2018 r. od osoby bliskiej, nie ma obowiązków wynikających z art. 2b UKUR. Taka wykładania prezentowana jest
przez KOWR. Planowana nowelizacja UKUR, o której na końcu broszury,
zawiera odniesienie do tego zagadnienia.
Poza tym, jeżeli do konkretnej nieruchomości rolnej nie ma zastosowania
UKUR (np. w dniu zawarcia aktu notarialnego umowy darowizny w planie
zagospodarowanie przestrzennego nieruchomość rolna przeznaczona
była na cele inne niż rolne, czy też dotyczy nieruchomości rolnej o pow.
0,2 ha) nabywca nie ma żadnych obowiązków wynikających z UKUR.
Przykład
Syn otrzymał 6 ha gruntów rolnych od rodziców na podstawie umowy darowizny w sierpniu 2019 r. Po dwóch latach prowadzenia gospodarstwa rolnego
podjął decyzję o stałym wyjeździe do USA. Przekazał własność 3 ha gruntów
rolnych siostrze, bratu oddał w dzierżawę 3 ha. W takiej sytuacji nie była potrzebna zgoda KOWR ani na przeniesienie własności ani na zawarcie umowy
dzierżawy.
Pojawia się pytanie, czy obowiązek prowadzenia działalności rolniczej odnosi się także do nieruchomości rolnej, która nie tworzy gospodarstwa
rolnego? Biorąc pod uwagę literalną treść art. 2b UKUR zasadne wydaje się
przyjęcie, że obowiązek prowadzenia działalności rolniczej odnosi się tylko
do gospodarstwa rolnego, a nie do nieruchomości rolnej poniżej 1 ha. Natomiast w okresie 5 lat nabyta nieruchomość (niezależnie od powierzchni) nie
może być zbyta ani oddana w posiadanie innym podmiotom.
Wyjątki od 5-letnich obowiązków nabywców nieruchomości
rolnych (art. 2b UKUR)
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Obowiązki w zakresie prowadzenia gospodarstwa rolnego, zbywania oraz
oddawania w posiadanie innym podmiotom nie dotyczą nieruchomości
rolnej, np.
 n
 abytej w wyniku dziedziczenia oraz działu spadku lub zapisu
windykacyjnego;
 p
 ołożonej w granicach administracyjnych miasta o powierzchni
mniejszej niż 1 ha;
 p
 ołożonej na obszarze górniczym lub terenie górniczym w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze.
Przykłady
Pani Kwiatkowa w 2020 r. w ramach dziedziczenia, a potem działu spadku,
stała się właścicielką 2 ha gruntów rolnych. W lutym 2022 r. sprzedała te grunty rolne. W tym przypadku nie była potrzebna zgoda KOWR na zbycie.
Pan Zielonkowski kupił 0,8 ha gruntów rolnych na terenie wsi w 2020 r. Nie ma
obowiązku prowadzenia działalności rolniczej na tych gruntach, ale nie może
sprzedać ani oddać w dzierżawę gruntu bez zgody KOWR.
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
a obowiązki nabywcy gruntów rolnych
Problem dotyczy także zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego. Zachodzi pytanie, czy w przypadku zmiany planu zagospodarowania
przestrzennego nabywca nieruchomości rolnych jest nadal zobowiązany
do wykonywania obowiązków wynikających z UKUR. W tym zakresie powstał problem w praktyce.
Powstaje pytanie czy osoba, która nabyła nieruchomość rolną (np. 5 ha)
i w świetle przepisów była zobowiązana 5 lat prowadzić osobiście działalność rolniczą na tych gruntach, gdy, po 3 nastąpiła zmiana w planie zagospodarowania przestrzennego ma nadal te obowiązki?
W praktyce można spotkać się z interpretacją, że zmiana planu miejscowego, gdy nieruchomości te przeznaczone są na cele inne niż rolne, powoduje, że nabywca nieruchomości rolnych nie ma już obowiązków wynikających z UKUR. Należy wyraźnie podkreślić, że inna interpretacja została
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przyjęta przez MRiRW oraz KOWR8. Producent rolny do upływu 5-letniego
okresu musi prowadzić działalność rolniczą na tych gruntach. Artykuł 35
ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym określa, że tereny, których przeznaczenie zmienia plan miejscowy,
mogą być wykorzystywane w sposób dotychczasowy do czasu ich zagospodarowania zgodnie z tym planem, chyba że w planie ustalono inny
sposób ich tymczasowego zagospodarowania.
Zatem co do zasady uchwalenie, czy zmiana planu miejscowego nie
ma wpływu na rolne korzystanie z gruntu. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 8 października 2015 r., II OSK451/14, orzekł,
że „Jeżeli w planie miejscowym nie zawarto postanowień określających
wykorzystanie danych terenów do czasu ich zagospodarowania zgodnie
z tym planem, wówczas tereny te mogą być z mocy art. 35 powołanej wyżej ustawy wykorzystane w dotychczasowy sposób”, LEX/el

5. Prawo pierwokupu nieruchomości rolnych
5.1. Prawo pierwokupu przysługujące dzierżawcy
nieruchomości rolnych
UKUR przewiduje przyznanie prawa pierwokupu dzierżawcy nieruchomości rolnych oraz KOWR.
Ogólne regulacje dotyczące prawa pierwokupu nieruchomości rolnych
zawarte są w Kodeksie cywilnym. Poniżej niektóre z nich:
 W
 edług art. 596 k.c. jeżeli ustawa lub czynność prawna zastrzega dla
jednej ze stron pierwszeństwo kupna oznaczonej rzeczy na wypadek, gdyby druga strona sprzedała rzecz osobie trzeciej (prawo pierwokupu).
 R
 zecz, której dotyczy prawo pierwokupu, może być sprzedana osobie trzeciej tylko pod warunkiem, że uprawniony do pierwokupu
swego prawa nie wykona (art. 597 par 1 k.c.).
8

Wypowiedzi przedstawicieli MRiRW oraz KOWR podczas konferencji, Dzierżawa,
sprzedaż, darowizna, dziedziczenie nieruchomości rolnych, która odbyła się online
w dniu 14 stycznia 2022 r.
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P
 rawo pierwokupu co do nieruchomości można wykonać w ciągu
miesiąca (art. 598 par 2 k.c.).



P
 rawo pierwokupu wykonuje się przez oświadczenie złożone zobowiązanemu. Jeżeli zawarcie umowy sprzedaży rzeczy, której dotyczy
prawo pierwokupu, wymaga zachowania szczególnej formy, oświadczenie o wykonaniu prawa pierwokupu powinno być złożone w tej
samej formie (art. 597 par. 2 k.c.).

Przesłanki wynikające z art. 3 UKUR, które muszą być spełnione, aby dzierżawcy przysługiwało prawo pierwokupu, zostały zawarte w poniżej.
W przypadku sprzedaży nieruchomości rolnej prawo do pierwokupu
przysługuje z mocy ustawy jej dzierżawcy, (art. 3 UKUR) jeżeli:

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

nabywana nieruchomość rolna
wchodzi w skład gospodarstwa
rodzinnego dzierżawcy

Schemat 3. Prawo pierwokupu przez dzierżawcę – warunki.

Dzierżawcy nieruchomości rolnej nie przysługuje prawo pierwokupu np. w odniesieniu do nieruchomości rolnych o powierzchni mniejszej
niż 0,3 ha oraz w sytuacji, w której nabywcą nieruchomości rolnej są osoby
bliskie zbywcy, jednostka samorządu terytorialnego, Skarb Państwa.
O treści umowy sprzedaży nieruchomości rolnej, gdy dzierżawcy przysługuje prawo pierwokupu, notariusz zawiadamia posiadacza zależnego, jeżeli
umowa dzierżawy trwała co najmniej 3 lata od dnia jej zawarcia.
Pojęcie daty pewnej zawarte zostało w art. 81 Kodeksu cywilnego – jeżeli ustawa uzależnia ważność albo określone skutki czynności prawnej od
urzędowego poświadczenia daty, poświadczenie takie jest skuteczne także względem osób nieuczestniczących w dokonaniu tej czynności prawnej (data pewna).
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Czynność prawna ma datę pewną także w następujących
przypadkach:
−− w razie stwierdzenia dokonania czynności w jakimkolwiek dokumencie urzędowym – od daty dokumentu urzędowego;
−− w razie umieszczenia na obejmującym czynność dokumencie jakiejkolwiek wzmianki przez organ państwowy, organ jednostki samorządu terytorialnego albo przez notariusza – od daty wzmianki;
−− w razie opatrzenia kwalifikowanym elektronicznym znacznikiem czasu dokumentu w postaci elektronicznej – od daty opatrzenia kwalifikowanym elektronicznym znacznikiem czasu.
Dla dzierżawcy, aby spełnić przesłankę umowy dzierżawy z datą pewną,
najlepiej zawrzeć kontrakt w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi.
Zachodzi pytanie, czy dzierżawcy, przysługuje prawo pierwokupu, gdy
właściciel będzie chciał sprzedać tylko część gruntów oddanych w dzierżawę. Przykładowo 2 ha z 10 ha oddanych w dzierżawę.

§

Sąd Apelacyjny w Gdańsku w wyroku z 20 stycznia 2016 r., V ACa
621/15, orzekł, że: „Ustawowe prawo pierwokupu, o którym stanowi
art. 3 ust. 1 ustawy z 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego, może obejmować całą nieruchomość rolną, jej fizyczną część, jak również udział
w prawie własności tej nieruchomości”.

Prawo pierwokupu przysługuje nie tylko dzierżawcy gruntów rolnych
prywatnych, ale także dzierżawcom gruntów samorządu terytorialnego.
W praktyce jednak, z uwagi na zawieranie, zwłaszcza przez gminy, umów
dzierżawy często tylko na rok, prawo to posiadaczowi zależnemu nie
przysługuje. W odniesieniu do nieruchomości rolnych oddanych w dzierżawę przez samorząd terytorialny, bardziej zasadne byłoby przyznanie
dzierżawcy prawa pierwszeństwa nabycia nieruchomości bez przetargu
zamiast prawa pierwokupu.
Przepisy UKUR stosuje się odpowiednio do nabycia gospodarstwa rolnego, z tym że prawo pierwokupu dzierżawcy przysługuje wyłącznie dzierżawcy całego gospodarstwa rolnego (art. 4a UKUR).
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Przykłady
Pan Owczarski zawarł umowę dzierżawy na czas nieoznaczony w formie ustnej
z sąsiadem. Po 10 latach dzierżawy właściciel zamierza sprzedać grunt rolny.
Panu Owczarskiemu nie przysługuje prawo pierwokupu, mimo że jest rolnikiem
indywidualnym. Brakuje umowy zawartej w formie pisemnej i daty pewnej.
Pan Kropowski zawarł umowę dzierżawy na 7 lat w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. Jest rolnikiem indywidualnym. Po 4 latach
dzierżawy właściciel zamierza sprzedać grunty rolne oddane w dzierżawę.
Panu Kropowskiemu przysługuje prawo pierwokupu.

5.2. Prawo pierwokupu przysługujące KOWR
W przypadku braku uprawnionego do pierwokupu dzierżawcy albo niewykonania przez niego tego prawa, prawo pierwokupu przysługuje
z mocy ustawy Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa działającemu na rzecz Skarbu Państwa.
UKUR stanowi, że prawo pierwokupu KOWR, nie przysługuje, np. jeżeli w wyniku nabycia nieruchomości rolnej przez rolnika indywidualnego
następuje powiększenie gospodarstwa rodzinnego, a nabywana nieruchomość rolna jest położona w gminie, w której ma miejsce zamieszkania
nabywca, lub w gminie graniczącej z tą gminą. Inny przykład to sprzedaż
na rzecz osób bliskich albo jednostki samorządu terytorialnego. Wtedy
KOWR także nie ma tego prawa.
Zatem prawo pierwokupu, przysługuje, jeżeli nabywana przez rolnika indywidualnego nieruchomość rolna jest położona w gminie, w której nie
ma miejsce zamieszkania nabywca, lub w gminie graniczącej z tą gminą.
Przykład
Rolnik indywidualny z Wielkopolski, kupuje 10 ha gruntów rolnych w województwie małopolskim. W takim przypadku prawo pierwokupu przysługuje
KOWR.

KOWR może z tego prawa pierwokupu skorzystać, ale nie ma
takiego obowiązku.


W
 przypadku, gdy KOWR przysługuje prawo pierwokupu w pierw29

szej kolejności sporządzona jest umowa sprzedaży zobowiązująca
w formie aktu notarialnego (tzw. umowa warunkowa sprzedaży).
 U
 mowa przenosząca własność nieruchomości rolnej może być zawarta, gdy KOWR nie skorzysta z prawa pierwokupu. Notariusz przekazuje umowę do KOWR, który w ciągu miesiąca może skorzystać
z prawa pierwokupu.
Zachodzi pytanie o procedurę, gdy KOWR skorzysta z prawa pierwokupu?
Krajowy Ośrodek zawiadamia zobowiązanego z prawa pierwokupu o wykonaniu prawa pierwokupu przesyłką poleconą nadaną za potwierdzeniem odbioru w placówce pocztowej a następnie publikuje to zawiadomienie na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej Krajowego Ośrodka.
Zgodnie z UKUR uważa się, że zobowiązany z mocy prawa pierwokupu zapoznał się z treścią oświadczenia Krajowego Ośrodka o wykonaniu prawa
pierwokupu z chwilą jego publikacji na stronie podmiotowej w Biuletynie
Informacji Publicznej Krajowego Ośrodka (art. 3 ust. 10, 11 UKUR).
W 2020 r. KOWR otrzymał 29 862 warunkowe umowy sprzedaży dotyczące
nieruchomości rolnych o łącznej powierzchni 32,29 tys. ha.
110 oświadczeń KOWR o skorzystaniu z prawa pierwokupu w stosunku
do nieruchomości rolnych o łącznej powierzchni 1507 ha9.
Przykład
Producent rolny sprzedaje nieruchomość o pow. 0,34 ha osobie fizycznej, która
nie jest rolnikiem indywidualnym. Nabywca nie jest związany z rolnictwem. Ma
zamiar mieszkać w domu zlokalizowanym na działce i uprawiać ogród. Strony
zawierają umowę sprzedaży zobowiązującą (tzw. warunkową) w formie aktu notarialnego. Notariusz przesyła informację o prawie pierwokupu do KOWR (instytucja ta nie jest zainteresowana nabyciem tego gruntu). Dopiero po upływie miesiąca strony mogą zawrzeć umowę przenoszącą własność w formie aktu notarialnego. Należy podkreślić, że taka sama procedura występuje w przypadku gdy
nabywcą jest osoba prawna, np. sp. z o.o. (chodzi o nieruchomości rolne do 1 ha).
9

KOWR, Sprawozdanie z działalności Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w 2020 roku, s. 71 i n.,
[online], https://bip.kowr.gov.pl/uploads/pliki/analizy/SPRAWOZDANIE_KOWR_2020.pdf, [dostęp
10.04.2022].
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UKUR przewiduje także przyznanie prawa pierwokupu KOWR udziałów
w spółce kapitałowej, która jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości rolnej o powierzchni co najmniej 5 ha albo nieruchomości rolnych o łącznej powierzchni co najmniej 5 ha.
Warto dodać, że art. 180 par. 1 kodeksu spółek handlowych określa, że
zbycie udziału, jego części lub ułamkowej części udziału oraz jego zastawienie powinno być dokonane w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi.
UKUR określa procedurą nabycia takich udziałów, mianowicie: termin do
złożenia oświadczenia o wykonaniu prawa pierwokupu wynosi 2 miesiące, licząc od dnia wpływu do Krajowego Ośrodka zawiadomienia dokonanego przez spółkę kapitałową, której udziały lub akcje stanowią przedmiot warunkowej umowy sprzedaży.
Krajowemu Ośrodkowi przed nabyciem udziałów i akcji w spółce, przysługuje prawo przeglądania ksiąg i dokumentów tej spółki oraz żądania
od tej spółki informacji dotyczących obciążeń i zobowiązań nieujętych
w księgach i dokumentach.

5.3 C
 ena nieruchomości rolnej, a wykonanie prawa
pierwokupu przez dzierżawcę lub KOWR
Warto wspomnieć o instrumencie występującym w UKUR, który ma chronić dzierżawcę oraz KOWR przed podwyższaniem ceny gruntu rolnego
w akcie notarialnym przez strony. Jeżeli cena sprzedawanej nieruchomości rażąco odbiega od jej wartości rynkowej, wykonujący prawo
pierwokupu może, w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o wykonaniu prawa pierwokupu, wystąpić do sądu o ustalenie ceny tej nieruchomości. Zasada ta zawarta w art. 3 ust. 8 UKUR ma zastosowanie zarówno do prawa pierwokupu dzierżawy jak i KOWR.
Krajowy Ośrodek może dokonać zapłaty niespornej części ceny nieruchomości rolnej przed wystąpieniem do sądu o ustalenie ceny tej nieruchomości (art. 3 ust. 8a UKUR).
UKUR stanowi, że sąd ustala cenę odpowiadającą wartości rynkowej nieruchomości rolnej przy zastosowaniu sposobów określenia wartości nieru31

chomości przewidzianych w przepisach o gospodarce nieruchomościami
(art. 3 ust. 9 UKUR).

5.4. Prawo pierwokupu nieruchomości rolnej przysługujące
współwłaścicielowi
Omawiając prawo pierwokupu warto odnieść się także do prawa pierwokupu współwłaściciela. Według art. 166. § 1 k.c. w razie sprzedaży przez
współwłaściciela nieruchomości rolnej udziału we współwłasności lub
części tego udziału pozostałym współwłaścicielom przysługuje prawo pierwokupu, jeżeli prowadzą gospodarstwo rolne na gruncie
wspólnym. W praktyce powstał problem z interpretacją wyrażenia „prowadzą gospodarstwo rolne na gruncie wspólnym”. Chodzi o ustalenie
czy wszyscy współwłaściciele prowadzą wspólnie jedno gospodarstwo
rolne czy też każdy z nich prowadzi swoje.
Jednocześnie należy wskazać na dodatkowe regulacje prawne.
 P
 o pierwsze, omawiane prawo pierwokupu nie dotyczy wypadku,
gdy współwłaściciel prowadzący jednocześnie gospodarstwo
rolne sprzedaje swój udział we współwłasności wraz z tym gospodarstwem albo gdy nabywcą jest inny współwłaściciel lub osoba,
która dziedziczyłaby gospodarstwo po sprzedawcy.
 P
 o drugie, do sprzedaży przez współwłaściciela nieruchomości
rolnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r.
o kształtowaniu ustroju rolnego udziału we współwłasności lub części tego udziału stosuje się przepisy tej ustawy.

6. Prawo wykupu przysługujące KOWR
Prócz prawa pierwokupu KOWR, omawiana ustawa przewiduje także
uprawnienie z art. 4 UKUR, zwane prawem wykupu. Jego wykonanie przez
KOWR powoduje nabycie nieruchomości rolnej. Prawo pierwokupu i wykupu KOWR to dwa podstawowe instrumenty kształtowania ustroju rolnego.
W kodeksie cywilnym nie ma regulacji dotyczących prawa wykupu.
Według art. 4 UKUR jeżeli nabycie nieruchomości rolnej następuje w wyniku:
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a) zawarcia umowy innej niż umowa sprzedaży lub
b) jednostronnej czynności prawnej, lub
c) orzeczenia sądu, organu administracji publicznej albo orzeczenia
sądu lub organu egzekucyjnego wydanego na podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym, lub
d) innej czynności prawnej lub innego zdarzenia prawnego, w szczególności: a) zasiedzenia nieruchomości rolnej, dziedziczenia oraz
zapisu windykacyjnego, którego przedmiotem jest nieruchomość
rolna lub gospodarstwo rolne, b) podziału, przekształcenia bądź łączenia spółek prawa handlowego
Krajowy Ośrodek działający na rzecz Skarbu Państwa może złożyć
oświadczenie o nabyciu tej nieruchomości za zapłatą ceny tej
nieruchomości (tzw. uprawnienie z art. 4 lub prawo wykupu).
Zgodnie z UKUR zawiadomienia KOWR dokonuje:
a) nabywca – w przypadku, o którym mowa w powyższym pkt 1 i 2,
b) sąd, organ administracji publicznej lub organ egzekucyjny – w przypadku, pkt 3,
c) nabywca nieruchomości rolnej – w przypadku pkt 4 lit. a,
d) spółka nabywająca nieruchomość rolną – w przypadku, pkt 4 lit. b.
Pamiętać należy, że do zawiadomienia KOWR dołącza się wypis z ewidencji gruntów i budynków dotyczący nieruchomości rolnej stanowiącej
przedmiot nabycia.
W 2020 r. KOWR złożył 2 oświadczenia o skorzystaniu z prawa nabycia nieruchomości rolnych o powierzchni ponad 8 ha10.
Prawo wykupu KOWR nie przysługuje, jeżeli nabycie nieruchomości
rolnej następuje, np.:
−− kiedy w wyniku przeniesienia własności nieruchomości rolnej
następuje powiększenie gospodarstwa rodzinnego, a nabywana
nieruchomość rolna jest położona w gminie, w której ma miejsce zamieszkania nabywca, lub w gminie graniczącej z tą gminą,
10

tak KOWR, Sprawozdanie z działalności Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w 2020 roku, s. 71
i n., [online:] https://bip.kowr.gov.pl/uploads/pliki/analizy/SPRAWOZDANIE_KOWR_2020.pdf
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−− przez osobę bliską zbywcy,
−− w wyniku dziedziczenia ustawowego albo dziedziczenia przez rolnika indywidualnego,
−− przez rolnika indywidualnego w wyniku zapisu windykacyjnego
W praktyce KOWR rzadko korzysta z prawa wykupu. Planowana nowelizacja UKUR ma zmniejszyć zakres zastosowania prawa wykupu.
Tabela nr 1
Zasady zbywania i nabywania nieruchomości rolnych
pow. do
0,3 ha /
siedlisko*
NIE

pow. 0,3 do 1 ha

pow. 1 ha
i więcej

Lp.

Nieruchomości rolne

1.

Zastosowanie UKUR

2.

Nabywca musi
być rolnikiem
indywidualnym

NIE

NIE

3.

Prawo pierwokupu
dzierżawy

NIE

TAK

TAK

4.

Prawo pierwokupu
KOWR

NIE

TAK (wyjątki wskazane
w UKUR)

TAK (wyjątki
wskazane
w ustawie)

5.

Prawo wykupu KOWR

NIE

TAK (wyjątki wskazane
w UKUR)

TAK (wyjątki
wskazane w UKUR)

6.

Zakaz zbywania przed
upływem 5 lat od
nabycia

NIE

TAK (wyjątki np.
nieruchomości rolne
położonej w granicach
administracyjnych miasta)

TAK (wyjątki np.
nabytej w wyniku
dziedziczenia
oraz działu
spadku lub zapisu
windykacyjnego)

7.

Obowiązek
prowadzenie
gospodarstwa rolnego
( pow. co najmniej
1 ha) w ciągu 5 lat od
nabycia)

NIE

Nie (może wystąpić
obowiązek prowadzenia
gospodarstwa rolnego,
jeżeli nieruchomość
rolna weszła w skład
gospodarstwa)

Tak (wyjątki np.
nabytej w wyniku
dziedziczenia
oraz działu
spadku lub zapisu
windykacyjnego)

8.

Publikacja oferty na
portalu Rolnik – zgoda
KOWR na nabycie
w przypadkach
wskazanych w UKUR

NIE

NIE

TAK

TAK

TAK
TAK (wyjątki
wskazane
w ustawie, m.in.
osoby bliskie
dziedziczenie i dział
spadku)

* Siedlisko (grunty rolne zabudowane o powierzchni nie przekraczającej 0,5 ha); art. 11 ustawy z 14.04.2016 o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu
Państwa.
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7 . Zgoda KOWR na zbycie czy oddanie w posiadanie
przed upływem 5 lat od nabycia
UKUR przewiduje możliwość uzyskanie zgody na przeniesienie własności
lub oddanie w posiadanie nieruchomości rolnej przed upływem 5 lat od
nabycia (Schemat 4).

Dyrektor Generalny KOWR

na wniosek nabywcy nieruchomości rolnej

wyraża zgodę, w drodze decyzji administracyjnej, na zbycie albo oddanie
w posiadanie nabytej nieruchomości rolnej przed upływem okresu
5 lat od dnia przeniesienia własności tej nieruchomości, w przypadkach
uzasadnionych ważnym interesem nabywcy nieruchomości rolnej lub
interesem publicznym (art. 2b UKUR)

Organem wyższego stopnia, w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania
administracyjnego, jest minister właściwy do spraw rozwoju wsi
Schemat 4. Zbycie/oddanie w posiadanie nieruchomości rolnej przed upływem 5 lat od nabycia.

Na stronach internetowych KOWR zostało wyjaśnione, że: „Jeżeli więc wnioskodawca powołuje się na przesłankę «ważnego interesu nabywcy nieruchomości rolnej», to musi on wykazać, na czym on w konkretnym przypadku po35

lega. Ciężar udowodnienia okoliczności, na które powołuje się wnioskodawca
spoczywa przede wszystkim na samym zainteresowanym (…) Podkreślono, że
« często ustalenie określonej okoliczności będzie możliwe wyłącznie w oparciu
o dowody dostępne samemu wnioskodawcy (np. dokumenty dotyczące stanu
zdrowia lub odnoszące się do jego sytuacji życiowej czy ekonomicznej)”11.
Powstaje pytanie o konsekwencje oddania nieruchomości rolnej w dzierżawę bez zgody KOWR. Artykuł 9 UKUR wskazuje, że oddanie w posiadanie nieruchomości rolnej bez zgody Dyrektora Generalnego Krajowego
Ośrodka jest nieważne. Zawierając umowę dzierżawy, wydzierżawiający
oddaje w posiadanie zależne grunty rolne. W pkt. 2 art. 9 ust. 1 UKUR ustawodawca nawiązał ogólnie do posiadania. Można zatem uznać, że odnosi
się to także do oddania w dzierżawę. Ustawodawca nie użył słowa umowa
dzierżawy czy inne kontrakty związane z korzystaniem z nieruchomości,
ale posiadanie. Skoro umowa dzierżawy nieruchomości rolnych bez zgody
KOWR jest nieważna (w przypadku jej zawarcia w ciągu 5 lat od nabycia)
to grunty będą w posiadaniu bezumownym. Nadal jednak właściciel może
nie prowadzić na nich działalności rolniczej. Dlatego UKUR przewiduje
także inne konsekwencje oddania bez stosownej zgody gruntów rolnych
w posiadanie zależne. Artykuł 9 ust. 3 UKUR dopuszcza możliwość wystąpienia przez KOWR do sądu o nabycie własności tej nieruchomości za zapłatą ceny odpowiadającej jej wartości rynkowej określonej stosownie do
przepisów o gospodarce nieruchomościami, z uwagi na brak prowadzenia
na nich działalności rolniczej przez 5 lat od nabycia ich własności.

11
https://www.kowr.gov.pl/ukur/zgody-na-zbycie-nieruchomosci-rolnych/wniosek-o-wyrazeniezgody-na-zbycie
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8. Kontrole KOWR i sankcje za naruszenia UKUR
Krajowy Ośrodek sprawuje nadzór nad spełnianiem zobowiązań, o których
mowa w art. 2a UKUR. W ramach nadzoru, Krajowy Ośrodek przeprowadza
kontrole według zasad określonych w przepisach. Poniżej kilka z nich.
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przez osoby dokonujące
kontroli, przykładowo rolnik nie prowadzi osobiście działalności rolniczej,
protokół stanowi załącznik np. powództwa do sądu o nabycie własności
nieruchomości rolnej przez KOWR.
Krajowy Ośrodek przeprowadza kontrole, zgodnie z przyjętym
i zatwierdzonym przez Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka
planem kontroli (art. 9a UKUR)

Osoby upoważnione do przeprowadzenia kontroli mają prawo do
wstępu na teren nieruchomości rolnych kontrolowanych podmiotów
oraz żądania związanych z przedmiotem kontroli informacji,
czy okazywania i udostępniania dokumentów

Z przebiegu kontroli sporządza się protokół, a osoba kontrolowana
ma prawo wnieść do niego swoje uwagi ( art. 9a UKUR)

Schemat 5. Zasady kontroli przez KOWR.

UKUR wprowadza szeroki katalog obowiązków. Zachodzi pytanie, co stanie się w przypadku ich niewykonania, czyli jakie są sankcje związane
z nieprzestrzeganiem postanowień UKUR.
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Przykłady

dokonanie czynności
prawnej bez
zawiadomienia
uprawnionego do
prawa pierwokupu lub
bez powiadomienia
Krajowego Ośrodka

zbycie albo oddanie
w posiadanie
nieruchomości rolnej
bez zgody Dyrektora
Generalnego Krajowego
Ośrodka

nabycie nieruchomości
rolnej w oparciu
o nieprawdziwe
oświadczenia
albo fałszywe lub
potwierdzające
nieprawdę
dokumentów

Schemat 6. Przykłady nieważności umowy.

8.1. Nieważność umowy
Według art. 9 UKUR nabycie własności nieruchomości rolnej, udziału we
współwłasności nieruchomości rolnej, użytkowania wieczystego oraz nabycie akcji i udziałów w spółce prawa handlowego będącej właścicielem
nieruchomości rolnej o powierzchni co najmniej 5 ha albo nieruchomości rolnych o łącznej powierzchni co najmniej 5 ha dokonane niezgodnie
z przepisami ustawy jest nieważne (Schemat 6).
Z powództwem o stwierdzenie nieważności czynności prawnej, oprócz
osób mających w tym interes prawny może wystąpić Krajowy Ośrodek.
Przykład
Przedmiotem umowy sprzedaży zawartej w formie aktu notarialnego było 10
ha gruntów rolnych. Nabywcą gruntów był rolnik indywidualny zamieszkały
w gminie położenia nieruchomości. Sprzedawca nie poinformował jednak notariusza, że grunt oddany został 8 lat temu w dzierżawę i że dzierżawcy przysługuje prawo pierwokupu. Dzierżawca dowiedział się o umowie sprzedaży
38

i wystąpił do sądu o unieważnienie umowy. W związku z tym, że dzierżawcy
przysługiwało prawo pierwokupu, w pierwszej kolejności powinna zostać zawarta umowa zobowiązująca i dzierżawca powinien zostać poinformowany
o możliwości skorzystania z prawa pierwokupu. Dopiero potem możliwe było
zawarcie umowy rozporządzającej, przenoszącej prawo własności.

8.2. Wystąpienie do sądu przez KOWR o nabycie własności
nieruchomości
KOWR może w przypadkach wskazanych w UKUR wystąpić do sądu o nabycie własności tej nieruchomości przez Krajowy Ośrodek działający
na rzecz Skarbu Państwa, za zapłatą ceny odpowiadającej jej wartości rynkowej określonej stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami (art. 9 UKUR).

Poniżej kilka przykładów sytuacji, w których KOWR może wystąpić
do sądu o nabycie własności nieruchomości rolnej:


N
 abywca nieruchomości nie podjął lub zaprzestał prowadzenia
gospodarstwa rolnego, a w przypadku osoby fizycznej osobistego
prowadzenia gospodarstwa rolnego, w skład którego weszła nabyta
nieruchomość.
N
 abywca nieruchomości oddał w posiadanie nabytą nieruchomość rolną bez zgody Krajowego Ośrodka,
N
 abywca nieruchomości nie wykonuje zobowiązania, o którym
mowa w art. 2a ust. 4 pkt 1 lit. b, pkt 2 lit. c lub pkt 3 lit. d UKUR, czyli np. nie wykonał zobowiązania do zamieszkiwania w okresie 5 lat
od dnia nabycia nieruchomości rolnej na terenie gminy, na obszarze
której położona jest jedna z nieruchomości rolnych, która wejdzie
w skład tworzonego gospodarstwa rodzinnego; czy nie prowadził
działalności rolniczej na nabytej nieruchomości rolnej,
N
 abywca nieruchomości nie wykorzystuje nieruchomości na cele rolnicze, w przypadku, o którym mowa w art. 2a ust. 4 pkt 4 lit. b UKUR.

Powstaje pytanie o sankcje w przypadku, gdy nabywca nie prowadzi gospodarstwa rolnego w skład którego wchodzi nabyta nieruchomość rolna
przez 5 lat od nabycia.
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Jeżeli nabywca nieruchomości rolnej przez okres co najmniej 5 lat nie
podjął lub zaprzestał prowadzenia gospodarstwa rolnego, a w przypadku
osoby fizycznej osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego, w skład
którego weszła nabyta nieruchomość rolna, Krajowy Ośrodek może wystąpić do sądu o nabycie własności nieruchomości rolnej prywatnej za zapłatą ceny odpowiadającej jej wartości rynkowej określonej stosownie do
przepisów o gospodarce nieruchomościami (art. 9 UKUR).
Przykład
Pan Kirkowski kupił 3 ha gruntów rolnych w lipcu 2020 r. za zgodą KOWR, gdyż
nie był rolnikiem indywidualnym (art. 2a ust. 4 pkt 2). W 2022 r. KOWR w wyniku kontroli stwierdził, że nabywca nie prowadził działalności rolniczej na nabytej nieruchomości rolnej oraz zmienił miejsce zamieszkania (obecne miejsce zameldowania to miasto i żadna z nieruchomości nie jest tam położona).
A wszystkie grunty rolne oddane zostały w bezpłatne użytkowanie kuzynowi.
Po pierwsze, naruszony został obowiązek w zakresie prowadzenia działalności
rolniczej oraz zamieszkiwania w okresie 5 lat od dnia nabycia nieruchomości
rolnej na terenie gminy, na obszarze której położona jest jedna z nieruchomości rolnych. Po drugie, nabywca nieruchomości oddał w posiadanie zależne
nabytą nieruchomość rolną bez zgody Krajowego Ośrodka. KOWR może wystąpić do sądu o nabycie własności tej nieruchomości przez Krajowy Ośrodek
działający na rzecz Skarbu Państwa (art. 9 UKUR).

9. N
 abywanie nieruchomości rolnych od jednostek
samorządu terytorialnego
Jednostka samorządu terytorialnego gospodarując gruntami rolnymi,
musi uwzględnić nie tylko ustawę z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomości, ustawę z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, lecz także
ustawę z 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego.
Ustawa o gospodarce nieruchomościami określa, że sprzedaż nieruchomości następuje w drodze przetargu (ustnego nieograniczonego; ustnego ograniczonego; pisemnego nieograniczonego; pisemnego ograniczonego) lub w trybie bezprzetargowym. Co do zasady o formie przetargu
decyduje organizator.
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W przetargu dotyczącym nieruchomości rolnych objętych ustawą
o kształtowaniu ustroju rolnego biorąc udział osoby spełniające wymagania określone w tym akcie prawnym. Doprecyzowując, umowa sprzedaży
może być zawarta tylko i wyłączenie z osobą, która spełnia wymagania
określone w przepisach prawnych w tym UKUR. Producent rolny, który
chciałby nabyć grunt rolnych od gminy, będzie co do zasady musiał wziąć
udział w przetargu. Według ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami sprzedaż bez przetargu może mieć miejsce, np. w sytuacji, w której przedmiotem zbycia jest nieruchomość lub jej części, jeśli
mogą poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej,
stanowiącej własność lub oddanej w użytkowanie wieczyste osobie, która
zamierza tę nieruchomość lub jej części nabyć, jeśli nie mogą być zagospodarowane jako odrębne nieruchomości (art. 37 ustawy). Jeżeli działka
rolna ma powierzchnię do 0,3 ha to UKUR nie ma wtedy zastosowania.

10. N
 abywanie nieruchomości rolnych z Zasobu
WRSP
Jak zostało już wspomniane UKUR nie ma zastosowania do przeniesienia własności nieruchomości rolnych z Zasobu WRSP. Według ustawy
z 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w okresie 10 lat od dnia wejścia w życie ustawy wstrzymuje się sprzedaż nieruchomości, ich części oraz udziałów we
współwłasności nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności
Rolnej Skarbu Państwa (art. 2 ust. 3). Warto wyjaśnić, że początkowo było
5 lat, a następnie zostało przedłużone. Zatem (jak zostało już wspomniane) do końca kwietnia 2026 r. przepis ten ma zastosowanie.
Zachodzi pytanie czy KOWR może obecnie sprzedawać nieruchomości
rolne? Przede wszystkim warto wskazać, że powyższej zasady nie stosuje
się do sprzedaży: nieruchomości rolnych o powierzchni do 2 ha, a także
nieruchomości i ich części przeznaczonych w: miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy, lub ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - na cele inne niż rolne,
w szczególności na parki technologiczne, parki przemysłowe, centra biz41

nesowo-logistyczne, składy magazynowe, inwestycje transportowe, budownictwo mieszkaniowe, obiekty sportowo-rekreacyjne.
W praktyce KOWR sprzedaje małe nieruchomości rolne o powierzchni do
2 ha w drodze przetargu. Natomiast dzierżawcy, którym przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia mogą nabyć nieruchomości rolne bez przetargu, o ile KOWR będzie miała zamiar je sprzedać. Według art. 29 ustawy
o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości Zasobu po cenie ustalonej w sposób
określony w ustawie, przysługuje: dzierżawcy zbywanej nieruchomości,
jeżeli dzierżawa trwała faktycznie przez okres co najmniej trzech lat. Jeżeli
jednak powierzchnia dzierżawionego gruntu jest równa czy większa niż 2
ha niezbędna jest zgoda Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na ich sprzedaż.
Według ustawy z 14 kwietnia 2016 r. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi, na wniosek Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia
Rolnictwa, może wyrazić zgodę na sprzedaż nieruchomości, ich części lub
udziałów we współwłasności nieruchomości, jeżeli jest to uzasadnione
względami społeczno-gospodarczymi.
Warto także dodać, że nabywca nieruchomości rolnej z Zasobu WRSP ma
także obowiązki po zawarciu umowy. Mianowicie art. 29a ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa wskazuje, że
umowa sprzedaży nieruchomości rolnej zawiera w szczególności zobowiązania nabywcy nieruchomości do nieprzenoszenia własności nieruchomości nabytej z Zasobu przez okres 15 lat od dnia nabycia nieruchomości oraz do prowadzenia działalności rolniczej na niej w tym
okresie, a w przypadku osób fizycznych do osobistego prowadzenia tej
działalności; nieustanawiania w okresie, hipoteki na nieruchomości nabytej z Zasobu na rzecz innych podmiotów niż Krajowy Ośrodek; zapłaty
kwoty w wysokości 40% ceny sprzedaży w przypadku: a) niedotrzymania
przez nabywcę nieruchomości któregokolwiek ze zobowiązań wskazanych powyżej albo b) złożenia nieprawdziwego oświadczenia.
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Zakończenie
Przedstawione podstawowe zasady dotyczące nabywania nieruchomości
rolnych wskazują, że ustawodawca przede wszystkim wspiera rozwój gospodarstw rodzinnych w aspekcie ich organizowania i powiększania. Jednocześnie kolejne nowelizacje poszerzają krąg podmiotów, które mogą
nabywać nieruchomości rolne. Na uwagę zasługują przede wszystkim
osoby bliskie oraz możliwość nabywania gruntów rolnych o powierzchni
do 1ha. Dzieci i małżonek producenta rolnego z reguły pomagają w prowadzeniu działalności rolniczej, więc mają doświadczenie w tym zakresie.
Poza tym grunty rolne i inne składniki to często jedyny majątek rolnika.
Jednocześnie osoby, które nabyły nieruchomości rolne na podstawie
umowy, np. darowizny od osób bliskich, mają obowiązki w zakresie prowadzenia gospodarstwa rolnego.
Należy podkreślić, że niektóre regulacje prawne dotyczące np. zakresu
zastosowania UKUR i wyłączeń, prawa pierwokupu i wykupu KOWR, obowiązków właściciela, sankcji za naruszenie UKUR, powodują wątpliwości
interpretacyjne. Dlatego przygotowany został projekt nowelizacji tego
aktu prawnego. W czasie przekazania tekstu broszury do publikacji, projekt był dopiero w konsultacjach. Przewiduje on m.in. kilka zmian, które
poszerzają wyłączenia od dwóch podstawowych zasad UKUR: mianowicie,
że nabywcą może być rolnik indywidualny oraz, że nabywca ma obowiązki
w zakresie prowadzenia gospodarstwa rolnego i ograniczenia w zakresie
zbywania lub oddawania w posiadanie innym podmiotom. Co więcej, na
podstawie projektu ma nastąpić poszerzenie definicji osoby bliskiej.
Po uchwaleniu nowelizacji UKUR i jej wejściu w życie tekst broszury zostanie uzupełniony o nowe regulacje.
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Spis aktów prawnych polskich
oraz Komunikatów i Rezolucji UE
1. Ustawa z 23 kwietnia 1964 rok Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U z 2022 r. poz. 1360).
2. Ustawa z 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 648).
3. Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.
559 ze zm.)
4. Ustawa z 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami
rolnymi Skarbu Państwa (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 514 ze zm.).
5. Ustawa z 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j.
Dz. U. z 2021 r. poz. 1326, 2163).
6. Ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U.
z 2021 r. poz. 1899 ze zm).
7. Ustawa z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.
1376 ze zm.).
8. Ustawa z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. Dz. U. z 2020 r.
poz. 1526 ze zm). Ustawa z 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 461 ze zm.)
9. Ustawa z 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. z 2022 r.
poz. 1072 ze zm.)
10. Ustawa z 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (tj.
Dz.U. 2022 poz. 507 ze zm.).
11. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju
rolnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1080 ze zm.)
12. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r.
w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące
działalność rolniczą (Dz. U. z 2012 r., poz. 109 ze zm.).
13. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca
2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2021 r., poz.1390)
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14. Komunikat Komisji do Parlament Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Strategia UE na rzecz ochrony gleb 2030 Korzyści ze zdrowych gleb dla ludzi, żywności, przyrody i klimatu z 17 listopada 2021 r. (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/

ALL/?uri=CELEX:52021DC0699).

15. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego I Komitetu Regionów Długoterminowa wizja dla obszarów
wiejskich UE - W kierunku silniejszych, lepiej skomunikowanych, odpornych i zamożnych obszarów wiejskich do 2040 r. (https://eur-lex.europa.
eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52021DC0345).
16. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z 27 kwietnia 2017 r. w sprawie aktualnego stanu koncentracji gruntów rolnych w UE: Jak ułatwić rolnikom
dostęp do gruntów? (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A52017IP0197)
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