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Ograniczenia w nabywaniu w³asno�ci nieruchomo�ci
rolnych wed³ug ustawy o kszta³towaniu ustroju rolnego

(cz. I)

1. Ustawa o kszta³towaniu ustroju rolnego jako instrument
poprawy struktury agrarnej

Pozycjê polskichgospodarstw rolnychos³abiaæbêdzie niepe³new chwili
akcesji z Uni¹ Europejsk¹ dostosowanie do niektórych wymagañ zwi¹-
zanych z jako�ci¹ i bezpieczeñstwem ¿ywno�ci oraz zwi¹zana z tym
konieczno�æ podejmowania inwestycji, je¿eli nie zostan¹ podjête dzia³ania
zmierzaj¹ce do wzmocnienia konkurencyjno�ci polskich gospodarstw
rolnych. Nale¿y wiêc zrealizowaæ kilka podstawowych celów uwzglêd-
niaj¹c sytuacjê w polskim rolnictwie: po pierwsze, poprawa konkurencyj-
no�ci gospodarki rolno-¿ywno�ciowej poprzez poprawê jej efektywno�ci
ekonomicznej i produktywno�ci, poprawê dochodów w rolnictwie i na wsi,
a tak¿e poprawê bezpieczeñstwa ¿ywno�ci i jej jako�ci oraz rynkowe
ukierunkowanie produkcji, po drugie, respektowanie zrównowa¿onego
rozwoju obszarów wiejskich, w tym rozwój wielofunkcyjno�ci rolnictwa,
poprawa warunków ¿ycia ludno�ci, rozwój funkcji gospodarczych i spo-
³ecznych wsi1. Dotychczasowe rozwi¹zania, szczególnie o charakterze
prawnoekonomicznym, nie zawsze przynosi³y po¿¹dane efekty.

1 Zob. Sektorowy Program Operacyjny �Restrukturyzacja i modernizacja sektora
¿ywno�ciowego i rozwój obszarów wiejskich.� Projekt, Warszawa grudzieñ 2002 � luty
2003, s. 38-40.
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Ustawodawca, chc¹c doprowadziæ do korzystnych zmian w rolnictwie,
postanowi³ ingerowaæ przy pomocy instrumentów prawnych. Na pierwszy
plan wysun¹³ instrument w postaci swoi�cie pojmowanego systemu kon-
troli obrotu gruntami rolnymi. Polskiemu ustawodawcy znane s¹ dwa
podstawowemechanizmy ograniczenia swobody obrotu nieruchomo�ciami
rolnymi. Pierwszy z nich opiera siê na zasadach administracyjnej kontroli
i polega na wydawaniu w formie decyzji administracyjnej m.in. pozwoleñ
na nabycie nieruchomo�ci rolnej, drugi zwi¹zany jest z zastosowaniem
instrumentów cywilnoprawnych, do jakich nale¿y zaliczyæ w szczególno-
�ci prawo pierwokupu przys³uguj¹ce Skarbowi Pañstwa.
Artyku³ 295 Traktatu o utworzeniu Wspólnoty Europejskiej pozosta-

wia do dyspozycji organów pañstw cz³onkowskich regulacjê obrotu nie-
ruchomo�ciami rolnymi2. Konieczne jest jednak zachowanie podstawo-
wych warunków odnosz¹cych siê do przestrzegania interesu powsze-
chnego i niestosowanie rozwi¹zañ dyskryminuj¹cych w stosunku do
obywateli pañstw-cz³onkówWspólnoty.Regulacjaprzyjêtawart. 68Uk³adu
o stowarzyszeniuRzeczypospolitej Polskiej zeWspólnot¹Europejsk¹3 prze-
widuje zobowi¹zanie do dostosowania istniej¹cego i przysz³ego prawa
krajowego do przepisów istniej¹cych weWspólnocie. Zasadê tê rozszerza
postanowienie art. 44 pkt l uk³adu, które nak³ada obowi¹zek zapewnienia
przy zak³adaniu i prowadzeniu dzia³alno�ci przedsiêbiorstw na jej teryto-
rium przez obywateliWspólnoty takie same ich traktowanie, jak w³asnych
obywateli. Jednak¿e w my�l art. 44 pkt 6 uk³adu, postanowienie art. 44
pkt 1 nie bêdzie mia³o zastosowania do nabywania i sprzeda¿y zasobów
naturalnych oraz do nabywania i sprzeda¿y ziemi rolnej i lasów4.
Polski ustawodawca postanowi³ unormowaæ obrót nieruchomo�ciami

rolnymi wed³ug zasad okre�lonych przez Uk³ad o stowarzyszeniu Rze-
czypospolitej Polskiej ze Wspólnot¹ Europejsk¹. Od 16 lipca 2003 r.
obowi¹zuje ustawa o kszta³towaniu ustroju rolnego5 (powo³ywana dalej
jako u.k.u.r.). Jednak jej unormowania to regulacja fragmentaryczna,
poniewa¿ odnosi siê w zasadzie tylko do czynno�ci prawnych (umów),

2 Zob. R. S z t y k, Nowe propozycje dotycz¹ce obrotu nieruchomo�ciami rolnymi,
Rejent 2002, nr 6, s. 43.

3 Dz.U. z 1994 r. Nr 11, poz. 38 z pó�n. zm.
4 Zob. R. S z t y k, op. cit.
5 Dz.U. Nr 64, poz. 592.
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moc¹ których przenoszone jest prawo w³asno�ci nieruchomo�ci rolnych.
O wyj¹tkach od tej zasady w dalszej czê�ci opracowania.
Przepis art. 1 u.k.u.r. jako instrumenty kszta³towania ustroju rolnego

pañstwa wskazuje:
1) poprawê struktury obszarowej gospodarstw rolnych;
2) przeciwdzia³anie nadmiernej koncentracji nieruchomo�ci rolnych;
3) zapewnienie prowadzenia dzia³alno�ci rolniczej w gospodarstwach

rolnych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach.
W doktrynie podkre�la siê, ¿e obraz struktury agrarnej bêdzie w za-

sadniczym stopniu funkcj¹ realizacji celów rolnictwa6. Trudno jednak
dociec, jakie cele ustawodawca zamierza przy pomocy tej regulacji zre-
alizowaæ (oprócz oczywi�cie celu populistycznego, jakim jest budowanie
zapory prawnej maj¹cej powstrzymaæ cudzoziemców przed nabywaniem
ziemi rolniczej w Polsce)7. Czy chodzi o poprawê (zwiêkszenie) docho-
dowo�ci osób utrzymuj¹cych siê z pracy na roli? Czy o ochronê jako-
�ciow¹ gruntów rolnych, o poprawê jako�ci produktów pochodz¹cych
z gospodarstwa rolnego? W tych ostatnich przypadkach zastanawia usta-
lenie powierzchni gospodarstwa rolnego w wymiarze 300 ha i 500 ha.
Czy byæ mo¿e instrumenty wskazane w art. 1 u.k.u.r. to jednocze�nie
cele8?Wdalszej czê�ci rozwa¿añwyka¿ê, ¿e przyjêta regulacja nie sprosta
tym celom.
Wydaje siê, ¿e ustawodawca korzysta z instrumentów o wymiarze

historycznym; z podobnych instrumentów korzysta³ przecie¿ ustawodawca
podrugiejwojnie �wiatowej, a nastêpniew latach 60-tych ubieg³egowieku9,
pomimo faktu, ¿e warunki ekonomiczno-gospodarcze oraz demograficz-
ne ró¿ni¹ siê znaczenie od panuj¹cych w ubieg³ym stuleciu. W uzasad-

6 T. H u n e k, Strategie rozwoju rolnictwa we wczesnym okresie XXI wieku, Warszawa
1996, s. 50.

7 Zob. te¿ krytyczne uwagi poczynione przez Z. T r u s z k i e w i c z a w artykule pt.
Wszystko zale¿y od agencji i przypadku, Rzeczpospolita z dnia 6 maja 2003 r., nr 104.

8 Wed³ug Komunikatu z posiedzenia Rady Ministrów w dniu 20 listopada 2002 r., na
którymRMzaakceptowa³a rz¹dowyprojekt ustawyo kszta³towaniu ustroju rolnego pañstwa
oraz o zmianie niektórych ustaw, �celem projektu ustawy jest poprawa struktury
obszarowej gospodarstw, zapobieganie nadmiernej koncentracji nieruchomo�ci rolnych i
zapewnienie, ¿e bêd¹ one prowadzone przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach�.

9 Przyk³ady takich uregulowañ podaje R. S z t y k, Podstawowe zasady kszta³towania
ustroju rolnego, Rejent 2003, nr 5, s. 23-24.



61

Ograniczenia w nabywaniu w³asno�ci nieruchomo�ci...

nieniach do projektów ustawy o kszta³towaniu ustroju rolnego wskazuje
siê m.in. na podobne uregulowania przede wszystkim w krajach nale¿¹-
cych do Unii Europejskiej. Nikt jednak nie zwróci³ uwagi na fakt, ¿e
regulacje prawne w tych krajach, okre�laj¹ce zasady nabywania i podzia³u
powierzchni nieruchomo�ci rolnych oraz powiêkszania obszaru gruntów
rolnych stanowi¹cych podstawê prowadzonego gospodarstwa rolnego,
pochodz¹ w g³ównej mierze z lat 60. i 70. ubieg³ego wieku. Mimo bardzo
liberalnej regulacji prawnej w zakresie obrotu nieruchomo�ciami rolnymi,
obowi¹zuj¹cej od 1 pa�dziernika 1990 r. do 15 lipca 2003 r., struktura
obszarowa gospodarstw rolnych w naszym kraju powoli siê zmienia
w kierunku ich powiêkszania b¹d� tworzenia nowych o wiêkszym are-
ale10. Wyj¹tek stanowi¹ tu m.in. sytuacje, gdy osoba fizyczna prowadz¹ca
pozarolnicz¹ dzia³alno�æ gospodarcz¹ na w³asny rachunek uznaje za
korzystniejsze ubezpieczenie spo³ecznewKRUS-ie ni¿wZUS-ie i nabywa
nieruchomo�æ roln¹ o niewielkiej powierzchni, by sprostaæ wymaganiom
art. 5a ustawy o ubezpieczeniu spo³ecznym rolników z 1990 r. Zmniej-
szy³a siê liczba gospodarstw rolnych11.
Struktura agrarna jest zjawiskiem dynamicznym, charakteryzuj¹cym

siê zmienno�ci¹ relacji ró¿nych czynników produkcji, w�ród których jest
równie¿ ziemia12. Ustawodawca, okre�laj¹c zasady obrotu w ustawie
o kszta³towaniu ustroju rolnego, skoncentrowa³ swoj¹ uwagê na jednym
tylko czynniku spo�ród tych, które swoim zakresem obejmuje struktura
agrarna13, mianowicie na strukturze obszarowej. Pod pojêciem struktury
obszarowej nale¿y rozumieæ system w³asno�ci oraz obrotu nieruchomo-

10 Zwiêkszy³a siê z 8,3 ha do 8,44 ha (czyli o 1,8%) przeciêtna wielko�æ gospodarstwa
rolnego; z 70% do 72%wzros³a liczba gospodarstw rolnych o powierzchni do 5 ha; z 2,8%
do 4,1% wzros³a liczba gospodarstw rolnych o powierzchni powy¿ej 29 ha.

11 W latach 1996-2002 liczba gospodarstw rolnych o powierzchni powy¿ej 1 hektara
zmniejszy³a siê z 2 mln 47 tys. do 1 mln 956 tys., a wiêc o 4,4%. W okresie tym ubywa³o
rocznie w Polsce 15 tysiêcy gospodarstw rolnych.

12 Zob. K. S t e f a ñ s k a, Darowizna gospodarstwa rolnego na rzecz ma³oletniego,
[w:] Obrót nieruchomo�ciami w praktyce notarialnej, Kraków 1997, s. 215.

13 Struktura agrarna wed³ug doktryny europejskiej, to zespó³ czynników, które maj¹
wp³yw na produkcjê roln¹, poziom dochodu producentów rolnych oraz na wydajno�æ ich
pracy; zob. A. L i c h o r o w i c z, Harmonizowanie polskiego ustawodawstwa struktural-
nego w rolnictwie z ustawodawstwem Unii Europejskiej (na przyk³adzie prawnego pojêcia
gospodarstwa rolnego), PiP 1996, z. 4-5, s. 131.
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�ciami rolnymi14. W literaturze przedmiotu s³usznie podkre�la siê, ¿e
ustawodawca �w zdecydowany sposób ogranicza siê (...) do jednostron-
nej zmiany struktury oraz podmiotowo�ci prawnej rolników jako w³a�ci-
cieli nieruchomo�ci oraz gospodarstw rolnych, g³ównie w zakresie obrotu
tymi gruntami rolnymi�15. Ingerencjê w sferê obrotu umownego nieru-
chomo�ciami rolnymi nale¿a³oby raczej ograniczyæ do stosowania instru-
mentów o charakterze przede wszystkim prawnofinansowym16. Trzeba
równie¿ zwróciæ uwagê na instrumenty o charakterze prawnoekonomicz-
nym i gospodarczym, takie jak np. dostêpno�æ i zasady uzyskiwania
kredytów, wysoko�æ podatków i op³at ró¿nego rodzaju (np. op³ata
wymierzana na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym17) lub takie, jak regu³y, które kszta³tuj¹ uisz-
czanie sk³adek na ubezpieczenie spo³eczne18. Istotny jest rozwój infra-
struktury technicznej i socjalnej, a tak¿e odpowiedniego systemu o�wiaty19
oraz pobudzenie sfery obs³ugi rolnictwa (us³ugi). S³abo rozwiniêta infra-
struktura techniczna stanowi jedn¹ z najpowa¿niejszych barier rozwoju
wsi, obni¿a nie tylko standard ¿ycia i gospodarowania, lecz decyduje tak¿e
o s³abej atrakcyjno�ci obszarów wiejskich dla inwestorów.
Problemu restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw rolnych nie

rozwi¹zuj¹20 zastosowane instrumenty, przede wszystkim w postaci dzia-
³alno�ci kredytowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
dzia³añ interwencyjnych na rynku produktów rolnych, prowadzonych
przez Agencjê Rynku Rolnego, gospodarowania nieruchomo�ciami zgro-
madzonymi w Zasobie W³asno�ci Rolnej Skarbu Pañstwa, dotowania

14 Zob. A. L i c h o r o w i c z, op. cit., s. 131.
15 Tak: B. J e ¿ y ñ s k a, A. O l e s z k o, Przemiany strukturalne w³asno�ci rolniczej

w prawie polskim, [w:] Prawo rolne. Problemy teorii i praktyki, praca zbiorowa pod red.
R. Budzinowskiego i A. Zieliñskiego, Poznañ-Kluczbork 2002, s. 124.

16 Zob. M. S t a ñ k o, Ograniczenia w obrocie nieruchomo�ciami rolnymi i le�nymi,
[w:] Prawo rolne..., s. 183; zob. równie¿ K. S t e f a ñ s k a, Okre�lenie sytuacji prawnej
nabywcy gospodarstwa rolnego, [w:] Prawo rolne..., s. 231-234.

17 Dz.U. Nr 80, poz. 717 z pó�n. zm.
18 Tu za przyk³ad oddzia³ywania przepisów ubezpieczeniowych wystarczy odwo³anie

siê do szerokiego stosowania art. 5a ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu
spo³ecznym rolników.

19 Sektorowy Program Operacyjny..., s. 39-40.
20 W latach 1996-2002 zmniejszy³a siê ogólna powierzchnia u¿ytków rolnych z 17,9

mln ha do 16,9 mln ha; zwiêkszy³a siê za� liczba od³ogów z 1,5 mln ha do 2,3 mln ha.



63

Ograniczenia w nabywaniu w³asno�ci nieruchomo�ci...

niektórych rodzajów produkcji rolnej, okre�lenia ulg i zwolnieñw podatku
rolnym czy te¿ specyficznej zasady op³acania sk³adek z racji podlegania
rolniczemu ubezpieczeniu spo³ecznemu (ich wysoko�æ jest niezale¿na od
wielko�ci powierzchni gruntów rolnych, które s¹ podstawowym sk³ad-
nikiem gospodarstwa rolnego, p³acone s¹ w systemie kwartalnym), czy
wreszcie tzw. bonów paliwowych. Powierzchnia u¿ytków rolnych jest
oczywi�cie czynnikiem w istotnym stopniu ró¿nicuj¹cym sytuacjê tech-
niczno-ekonomiczn¹ gospodarstw rolnych, lecz poprawa struktury ob-
szarowej gospodarstwniepowinnaograniczaæ siê do jednego tylkoczynnika
� ziemi, ale wymaga wyposa¿enia jej w inne elementy o charakterze
produkcyjnym i w pracê21. Warunki naturalne ju¿ od wielu lat w stosun-
kowoma³ymstopniuwp³ywaj¹ na zmiany liczebno�ci gospodarstw rolnych
oraz na obrót ziemi¹22. Wielko�æ �maj¹tku produkcyjnego� w wiêkszym
stopniu ró¿nicuje gospodarstwa ni¿ czynnik, jakim jest ziemia23. Wzrost
powierzchni gospodarstwa rolnego jest zwi¹zany z ewolucj¹ jego struktury
wewnêtrznej � wyposa¿enia technicznego24 (przede wszystkim wyposa-
¿enia w maszyny rolnicze, narzêdzia, �rodki transportu)25. Tempo kon-
centracji �maj¹tku produkcyjnego� na gospodarstwo jest wyra�nie wy-
¿sze ni¿ tempo koncentracji jego obszaru26.Walory przyrodnicze obszarów

�rednia wielko�æ gospodarstwa w Polsce wykazuje znaczne zró¿nicowanie regionalne.
Najwiêksze rozdrobnienie indywidualnych gospodarstw rolnych wystêpuje w wojewódz-
twach po³udniowych, w których �rednia powierzchnia u¿ytków rolnychw gospodarstwach
wynosi w ma³opolskiem 3,2 ha i podkarpackiem 3,3 ha. Najwiêksz¹ �redni¹ powierzchni¹
charakteryzuj¹ siê gospodarstwa w województwach pó³nocnych, gdzie 1 indywidualne
gospodarstwo rolne u¿ytkuje powy¿ej: w warmiñsko-mazurskiem � 17,4 ha, zachodnio-
pomorskiem � 13,9 ha i pomorskiem � 12,9 ha. Przepisy ustawy o kszta³towaniu ustroju
rolnego nie uwzglêdniaj¹ regionalnego zró¿nicowania powierzchni gospodarstw rolnych,
pozostawiaj¹c rozwi¹zanie problemu po¿¹danej wielko�ci gruntów w gospodarstwie rol-
nym ANR.

21 Zob. T. H u n e k, op. cit., s. 44-45.
22 Zob. J.St. Z e g a r, Regionalizacja polityki rolnej (istota i propozycje rozwi¹zañ),

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1989, nr 2, s. 8.
23 Zob. A.W i a t r a k, Zmiany produktywno�ci ziemi w rolnictwie polskim, Zagadnie-

nia Ekonomiki Rolnej 1989, nr 2, s. 34 oraz T. H u n e k, op. cit., s. 46.
24 Sektorowy Program Operacyjny..., s. 38-40.
25 Zob. St. K o w a l c z y k, Kapita³ a struktura obszarowa gospodarstw, Zagadnienia

Ekonomiki Rolnej 1991, nr 2, s. 19.
26 Zob. T. H u n e k, op. cit., s. 46.
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wiejskich w po³¹czeniu z du¿ymi zasobami si³y roboczej tworz¹ warunki
do rozwoju pracoch³onnych kierunków produkcji rolnej. Od pocz¹tku
wprowadzania reform rolnictwo przejmuje nadwy¿ki si³y roboczej po-
wstaj¹ce w gospodarce, co w po³¹czeniu z rozdrobnion¹ struktur¹ ob-
szarow¹ gospodarstw stanowi o przeludnieniu agrarnym i narastaniu
ukrytego bezrobocia27. Nadmiar si³y roboczej zaanga¿owanej w produkcji
rolnej jest jednym z podstawowych ograniczeñ rozwojowych sektora
rolnegowPolsce. Zjawisko to cechuje regionalne zró¿nicowanie, z du¿ym
nasileniemwregionachpo³udniowej i po³udniowo-wschodniej Polski.Nad-
mierne zatrudnienie opó�nia tempo rozwoju struktury agrarnej, poprawê
efektywno�ci gospodarowania, postêp technologiczny, co z kolei prze-
k³ada siê na niskie dochody rolnicze i niepe³ne wykorzystanie potencja³u
konkurencyjnego. Sytuacjê tê zaostrzaj¹ pogarszaj¹ce siê stopniowo relacje
cenowe.
Z przeprowadzonych analiz symulacji ró¿nych scenariuszy kosztów

polityki rolnej wynika, ¿e przede wszystkim �zmiana wielko�ci zasobów
si³y roboczej w rolnictwie wydaje siê byæ najbardziej aktywnym, a za-
razem ekonomicznie najbardziej efektywnym strukturotwórczym czynni-
kiem rekonstrukcji i modernizacji rolnictwa polskiego�28. Oczywiste, banal-
ne jest ju¿ stwierdzenie, ¿e szanse na szybk¹ i istotn¹ redukcjê zatrudnienia
w rolnictwie s¹ przede wszystkim zwi¹zane z perspektywami ogólnogo-
spodarczego rozwoju kraju29.
Konieczne by³oby zwrócenie uwagi na znaczenie tzw. prac urz¹dze-

niowo-rolnych. Obowi¹zuj¹ca ustawa o scalaniu i wymianie gruntów30
nie przyczyni³a siê w znacz¹cym stopniu do zmiany niekorzystnego
rozdrobnienia gruntów gospodarstw rolnych. Wiêkszo�æ indywidualnych
gospodarstw posiada grunty w tzw. szachownicy, z czego 20% w 6
i wiêcej dzia³kach. Odleg³o�æ dzia³ek od siedziby gospodarstwa wynosi

27 Sektorowy Program Operacyjny..., s. 39-40.
28 Tak T. H u n e k, op. cit., s. 53; zob. równie¿ A. S i k o r s k a, Rynek pracy na wsi

(w �wietle badañ sonda¿owych IERiG¯ 1994 r.), IERiG¯ � Komunikaty, raporty, eksper-
tyzy, Warszawa 1995, s. 5.

29 Zob. Sektorowy Program Operacyjny..., s. 26.
30 Ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów, tekst jedn.: Dz.U.

z 2003 r. Nr 178, poz. 1749.
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w niektórych przypadkach nawet powy¿ej 10 km (w 3,9% gospodarstw).
Wydaje siê, ¿e przepisy ustawy o kszta³towaniu ustroju rolnego (nawet
wtedy, gdy ANR wykona ustawowe prawo pierwokupu b¹d� wykupu,
a nastêpnie sprzeda nieruchomo�ci w ten sposób nabyte) oraz przepisy
zmienionej ustawy o scalaniu i wymianie gruntów (zob. art. 11 u.k.u.r.)
nie spowoduj¹ znacz¹co korzystnych zmian w tym zakresie. Konieczne
s¹ zmiany o charakterze systemowym w ca³ej gospodarce kraju.

2. Podstawowe kategorie ograniczeñ w nabywaniu praw do
nieruchomo�ci rolnych

Ograniczenia w nabywaniu w³asno�ci nieruchomo�ci rolnych mo¿na
podzieliæ na trzy podstawowe kategorie, bior¹c pod uwagê ograniczenia
zwi¹zane:
1) ze sposobem nabycia,
2) z osob¹ nabywcy,
3) z powierzchni¹ nieruchomo�ci.
Ad 1. Ustawa o kszta³towaniu ustroju rolnego obejmuje swoim za-

kresem tylko obrót nieruchomo�ciami rolnymi w wê¿szym znaczeniu.
Oznacza to, ¿e przepisy ustawy dotycz¹ zmian w prawie w³asno�ci, i to
zmian dokonywanych w drodze czynno�ci prawnych. Jej zakresem objête
s¹wszystkie rodzaje czynno�ci prawnych skutkuj¹ce przeniesieniemprawa
w³asno�ci nieruchomo�ci rolnych. Nale¿y tu zaznaczyæ, ¿e do obrotu
nieruchomo�ciami w w¹skim ujêciu zalicza siê takie czynno�ci prawne,
które s¹ nastêpstwem dziedziczenia, czyli np. umowê o dzia³ spadku31.
Obrót w takim znaczeniu nie obejmuje wiêc tych zmian we w³adaniu
gruntami, które nie prowadz¹ do zmian w prawie w³asno�ci nierucho-
mo�ci rolnych, a to oznacza, ¿e nie obejmuje m.in. obrotu dzier¿awnego.
Nie nale¿y jednak zapominaæ o tych regulacjach prawnych, odnosz¹cych
siê do obrotu nieruchomo�ciami ujmowanego w szerszym sensie, które
nakazuj¹ stosowanie przepisów o przenoszeniu prawa w³asno�ci nieru-
chomo�ci do ustanawiania b¹d� przenoszenia innych praw w zakresie
obrotu sensu largo (zob. art. 245 § 1 k.c. oraz art. 234 i 237 k.c.).

31 A. S t e l m a c h o w s k i, [w:] A. S t e l m a c h o w s k i, B. Z d z i e n n i c k i, Prawo
rolne, Warszawa 1987, s. 205.
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Nabycie nieruchomo�ci rolnej w drodze dziedziczenia reguluj¹ prze-
pisy ksiêgi czwartej kodeksu cywilnego. Przepisy ustawy o kszta³towaniu
ustroju rolnego do tego sposobu nabycia nie maj¹ zastosowania. Obrót
nieruchomo�ciami rolnymi w w¹skim rozumieniu nie obejmuje dziedzi-
czenia takich nieruchomo�ci, a to dlatego, ¿e zmiana osoby w³a�ciciela
nastêpuje tu z mocy prawa, bez potrzeby podejmowania jakiejkolwiek
czynno�ci prawnej32. Przepisów ustawy, dotycz¹cych przeniesienia w³a-
sno�ci nieruchomo�ci rolnej, nie stosuje siê tak¿e do nabycia nierucho-
mo�ci rolnej (jej czê�ci b¹d� udzia³u w takiej nieruchomo�ci) w wyniku
postêpowania egzekucyjnego.
Wmy�l art. 7 ust. 6 u.k.u.r., przy zawieraniu umowy, w wyniku której

nastêpuje przeniesienie w³asno�ci nieruchomo�ci rolnej, nabywca jest
obowi¹zany do przed³o¿enia dowodów, o których mowa w art. 7 ust.
1-5 u.k.u.r., albo z³o¿enia o�wiadczenia, ¿e nie spe³nia warunków okre-
�lonych w art. 5 i 6 u.k.u.r. W o�wiadczeniu tym nale¿y podaæ ³¹czn¹
powierzchniê i miejsce po³o¿enia nieruchomo�ci rolnych, których nabyw-
ca jest w³a�cicielem lub dzier¿awc¹.
Dowody, o których mowa w art. 7 ust. 1-5 u.k.u.r., oraz o�wiad-

czenie, o którym mowa w art. 7 ust. 6 u.k.u.r., stanowi¹ za³¹czniki do
umowy, w wyniku której nastêpuje przeniesienie w³asno�ci nieruchomo-
�ci rolnej.
Zgodnie z art. 155 § 1 k.c., umowa sprzeda¿y, zamiany, darowizny

lub inna umowa zobowi¹zuj¹ca do przeniesienia w³asno�ci rzeczy co do
to¿samo�ci oznaczonej, przenosi w³asno�æ na nabywcê, chyba ¿e przepis
szczególny stanowi inaczej albo ¿e strony postanowi³y inaczej.
Z przepisu art. 7 ust. 6 u.k.u.r. wynika wiêc, ¿e szczególne warunki

o charakterze podmiotowym, których spe³nienia wymaga ustawodawca
od nabywcy nieruchomo�ci rolnej, odnosz¹ siê do ka¿dego rodzaju nabycia
w drodze umowy prawa w³asno�ci takiej nieruchomo�ci: sprzeda¿y,
zamiany, darowizny, dzia³u spadku, zniesienia wspó³w³asno�ci, jak rów-
nie¿ zbycia spadku przed stwierdzeniem nabycia spadku przez s¹d oraz
zbycia udzia³u spadkowego lub udzia³u we wspó³w³asno�ci. Przes³anki

32 A. S t e l m a c h o w s k i, op. cit., s. 204; A. O l e s z k o, Obrót nieruchomo�ciami
rolnymi na podstawie kodeksu cywilnego (obrót powszechny), [w:] Prawo rolne, pod. red.
A. Stelmachowskiego, Warszawa 2003, s. 100.
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z art. 6 u.k.u.r. nale¿y spe³niæ w razie zawarcia umowy sprzeda¿y po-
miêdzyw³a�cicielemnieruchomo�ci rolnej a osob¹, którawykonuje upraw-
nienia p³yn¹ce z prawa pierwokupu. S¹dziæ nale¿y, ¿e warunki z art. 6
u.k.u.r. musi spe³niaæ ka¿dy nabywca przy nabyciu nieruchomo�ci rolnej
w drodze umowy na wspó³w³asno�æ oraz ka¿dy nabywca udzia³u w takiej
nieruchomo�ci.
Nie jest dopuszczalne zbycie spadku albo udzia³u w spadku przed

przyjêciem spadku (zob. art. 1051 k.c.). Spadkobierca mo¿e dokonaæ
zbycia dopiero po przyjêciu spadku. Spadkobierca mo¿e skorzystaæ z tego
uprawnienia a¿ do chwili dzia³u spadku. Wed³ug (nowego) przepisu art.
10701 k.c., w razie sprzeda¿y udzia³u w spadku obejmuj¹cym gospodar-
stwo rolne stosuje siê odpowiednio art. 166 k.c. oraz art. 3 u.k.u.r. Rodzi
siê w tym miejscu pytanie, czy przepis art. 10701 k.c. ma zastosowanie
do udzia³u w spadku, który zosta³ otwarty przed 16 lipca 2003 r., czy
tylko do udzia³u w spadku otwartym po 15 lipca 2003 r.? Wydaje siê,
¿e ustawodawca narzuci³ obowi¹zek respektowania tego przepisu w obu
wypadkach. Nale¿y tu odpowiednio zastosowaæ regu³ê wyznaczon¹ przez
przepis art. LIII ustawy � Przepisy wprowadzaj¹ce kodeks cywilny33.
Oznacza to, ¿e przepisy ustawy o kszta³towaniu ustroju rolnego w od-
niesieniu do umownego dzia³u spadku stosuje siê tak¿e do dzia³u spadków
otwartych przed dniem wej�cia ustawy w ¿ycie, chyba ¿e umowa o dzia³
zosta³a zawarta przed tym dniem albo ¿e postêpowanie przed s¹dem w
pierwszej instancji zosta³o ju¿ przed tym dniem zakoñczone.

Kodeks cywilny w art. 231 przewiduje szczególny tryb przeniesienia
w³asno�ci. Roszczenia przewidziane w tym przepisie przys³uguj¹ jedynie
w pewnych, ustalonych przez ustawodawcê przypadkach34. Realizacja
tych roszczeñ nie nastêpuje w drodze sprzeda¿y. Powstaje pytanie, czy

33 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r., Dz.U. Nr 16, poz. 94 z pó�n. zm.
34 Realizacja roszczeñ z art. 231 k.c. pozwala zrealizowaæ taki sam cel � przeniesienie

prawa w³asno�ci nieruchomo�ci zabudowanej, jednak przes³anki okre�lone w § 1 i w § 2
tego artyku³u s¹ nieco odmienne; bli¿ej na ten temat zob. S.W ó j c i k, Realizacja roszczeñ
z art. 231 Kodeksu cywilnego w drodze umowy, [w:] Obrót nieruchomo�ciami w praktyce
notarialnej, Kraków 1997, s. 269 i nast.; A. O l e s z k o, Kognicja s¹du wieczystoksiêgo-
wego w postêpowaniu o wpis prawa na podstawie umowy przeniesienia w³asno�ci nie-
ruchomo�ci zawartej w trybie art. 231 kodeksu cywilnego (cz. I), Rejent z 2002, nr 2-3,
s. 21-25 oraz czê�æ II, Rejent 2002, nr 4, s. 28 i nast.
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w przypadku przeniesienia w drodze umowy prawa w³asno�ci nierucho-
mo�ci rolnej (b¹d� jej czê�ci albo udzia³u we wspó³w³asno�ci takiej nie-
ruchomo�ci) w trybie przepisu art. 231 k.c. konieczne jest zachowanie
wymagañ stawianych przez przepisy ustawy o kszta³towaniu ustroju
rolnego. Brzmienie przywo³anego przepisu musi sk³aniaæ do wniosku, ¿e
z chwil¹ wzniesienia budynku (lub urz¹dzenia), w warunkach w tym
przepisie okre�lonych, pomiêdzy w³a�cicielem a buduj¹cym powstaje
stosunek zobowi¹zaniowy35. Na ogó³ przyjmuje siê przy tym, ¿e przybiera
on postaæ tzw. zobowi¹zania realnego, a wiêc zobowi¹zania, w którego
ramach podmioty stosunku obligacyjnego znajduj¹ siê w sytuacji zwi¹-
zanej z rzecz¹, której zobowi¹zanie dotyczy. Roszczeniawynikaj¹ce z tego
przepisu s¹ roszczeniami o zawarcie umowy przenosz¹cej prawo w³a-
sno�ci � umowy o charakterze rzeczowym36. Przepis art. 231 § 1 k.c.
obejmuje ochronê stanu pozaprawnego, wynikaj¹cego tylko z faktu po-
siadania, st¹d dodatkowe warunki, jakie musi spe³niaæ posiadacz doma-
gaj¹cy siê tej ochrony. Przepis art. 231 § 2 k.c. realizuje natomiast ochronê
podstawowego prawa podmiotowego, jakim jest prawo w³asno�ci. W wy-
padku zabudowy cudzego gruntu prawo w³asno�ci zosta³o naruszone
przez tego, kto wzniós³ budowlê i dlatego roszczenie z art. 231 § 2 k.c.
mo¿e byæ skierowane przeciwko ka¿demu, kto wznosi budynek (lub
urz¹dzenie) na cudzej dzia³ce, bez wzglêdu na okoliczno�ci, w jakich to
nast¹pi³o, i bez wzglêdu na charakter posiadania osoby wznosz¹cej bu-
dowlê. Kategoryczna tre�æ art. 231 § 1 i 2 k.c., w którym wyra�nie za-
akcentowano konieczne przes³anki dla ochrony posiadacza i w³a�ciciela
z wyra�nym wskazaniem ró¿nic w ochronie prawnej ka¿dego z nich,
wskazuje na zamierzone dzia³anie ustawodawcy37. Wydaje siê wiêc, ¿e
w tej sytuacji wystarczy spe³nienie przes³anek wymienionych w przepisie

35 Zob. w szczególno�ci A. K u b a s, Budowa na cudzym gruncie, Warszawa 1972,
s. 118; E. S k o w r o ñ s k a - B o c i a n, [w:] Kodeks cywilny, t. I, Komentarz, pod red.
K. Pietrzykowskiego, Warszawa 2002, s. 495.

36 Zob. E. D r o z d, Przeniesienie w³asno�ci nieruchomo�ci,Warszawa 1974, s. 115-
116; S. R u d n i c k i, Umowa o przeniesienie w³asno�ci dzia³ki zajêtej pod budowê (art.
231 k.c.), [w:] Prawo obrotu nieruchomo�ciami, pod red. S. Rudnickiego,Warszawa 1996,
s. 436-437.

37 Zob. uzasadnienie wyroku s¹du apelacyjnego z dnia 18 marca 1994 r. I ACr
101/94, OSA 1994, nr 11-12, poz. 60.
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art. 231 k.c. Brak jest w tym przypadku ustawowego zakazu przenoszenia
prawa w³asno�ci na osoby, które nie spe³niaj¹ warunków ustawy o kszta³-
towaniu ustroju rolnego. S¹dziæ nale¿y, ¿e przepisy ustawy nie stoj¹ na
przeszkodzie realizacji roszczeñ z art. 231 k.c., ze wzglêdu na ich bez-
wzglêdny charakter. Okoliczno�æ, ¿e nabywca nieruchomo�ci rolnej nie
spe³nia wymagañ stawianych przez ustawê nie przekre�la realizacji rosz-
czeñ wyp³ywaj¹cych z powo³anego przepisu art. 231 k.c., a to dlatego,
¿e roszczenia te maj¹ byt samoistny38, oparty na zupe³nie innych prze-
s³ankach ni¿ nabycie nieruchomo�ci rolnej zgodnie z u.k.u.r.
Nie mo¿na te¿ wyprowadziæ wniosku, ¿e ANR przys³uguje prawo

pierwokupu b¹d� prawo wykupu w razie realizacji roszczeñ okre�lonych
w przepisie art. 231 k.c. Przepisy ustawy zastrzegaj¹ dla ANR prawo
pierwokupu b¹d� wykupu tylko w wypadku nabycia nieruchomo�ci
w nastêpstwie czynno�ci prawnej (prawo pierwokupu w przypadku sprze-
da¿y, wykupu, np. w przypadku darowizny, zamiany), nie obejmuj¹ na-
tomiast sytuacji, gdy przeniesienie w³asno�ci nieruchomo�ci rolnej nastê-
puje wskutek wykonania obowi¹zku ustawowego z art. 231 k.c., chocia¿
mo¿e byæ on realizowany równie¿ w drodze umowy, ale o skutkach tylko
rzeczowych. Celem regulacji zawartej w art. 231 k.c. �jest utrzymanie
w stanie nienaruszonym budowli o znacznej warto�ci (...) oraz dopro-
wadzenie do takiego stanu, w którym budowla oraz zajêta pod ni¹ dzia³ka
gruntowa sta³yby siê w³asno�ci¹ inwestora, przy jednoczesnym zapew-
nieniu ochrony s³usznym interesom w³a�ciciela zbudowanej dzia³ki.�39
W judykaturze trafnie podkre�lono, ¿e �sam fakt zabudowy ca³o�ci

lub czê�ci gruntu przez posiadacza samoistnego na terenach, w stosunku
do których pañstwu przys³ugiwa³oby prawo pierwokupu, nie ma wp³ywu
na ocenê dobrej wiary posiadacza. Dobra lub z³a wiara powinna byæ
oceniana w ramach stosunku pomiêdzy w³a�cicielem a posiadaczem
samoistnym�40. W uzasadnieniu tego stanowiska podkre�lono, ¿e reali-

38 W doktrynie podkre�la siê, ¿e art. 231 § 2 k.c. zawiera samodzieln¹ i pe³n¹ normê
prawn¹ reguluj¹c¹ przes³anki roszczenia zg³aszanego przezw³a�ciciela; niemaj¹ znaczenia
natomiast jakiekolwiek przes³anki podmiotowepo stronie inwestora, E. G n i e w e k,Kodeks
cywilny.Ksiêga druga.W³asno�æ i inne prawa rzeczowe. Komentarz, Kraków 2001, s. 562.

39 S.W ó j c i k, op. cit., s. 272.
40 SN w uchwale z dnia 23 pa�dziernika 1974 r. III CZP 65/74, OSNC 1975, nr 12,

poz. 164.
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zacja roszczeñ z art. 231 k.c. nie mo¿e byæ uzale¿niona od dodatkowej
oceny, czy posiadacz nie zmierza³ do pominiêcia prawa pierwokupu, czy
wykupu41. Nieskuteczny powinien byæ zarzut, ¿e posiadacz mia³ �wia-
domo�æ naruszenia uprawnieñ innych osób poza w³a�cicielem. Dobra
wiara jest pojêciem nale¿¹cym do kategorii prawa cywilnego i przy jej
ocenie bierze siê pod uwagê tylko stany faktyczne miêdzy �ci�le okre-
�lonymi podmiotami, których roszczenia i odpowiadaj¹ce im obowi¹zki
maj¹ ze swej natury charakter cywilnoprawny.
W sytuacji odnosz¹cej siê do realizacji uprawnieñ okre�lonych w art.

231 § 1 k.c. dobr¹ wiarê ocenia siê tylko w ramach stosunku miêdzy
w³a�cicielem i posiadaczem, a zatem miêdzy podmiotami �ci�le okre�lo-
nymi w tym przepisie. Ochrona interesów Skarbu Pañstwa nie mo¿e
byæ realizowana w drodze odmowy stosowania przepisu art. 231 k.c.,
w warunkach gdy s¹ spe³nione wszystkie jego przes³anki.
S¹dziæ nale¿y, ¿e przepisy ustawy o kszta³towaniu ustroju rolnego

równie¿ nie bêd¹ mia³y zastosowania w przypadku realizacji roszczenia
okre�lonego w przepisie art. 151 k.c. W pi�miennictwie podkre�la siê,
¿e u¿yte przez ustawodawcê w przepisie art. 151 k.c. wyra¿enie �prze-
kroczono granice s¹siedniego gruntu� nale¿y rozumieæ w ten sposób, ¿e
wznoszenie budynku lub innego urz¹dzenia odbywa siê na nieruchomo�ci
wyj�ciowej, ale zajêto pod budowê równie¿ niewielki fragment nierucho-
mo�ci s¹siedniej42. W zale¿no�ci od stopnia winy buduj¹cego (umy�l-
no�æ), zapobiegliwo�ci w³a�ciciela gruntu s¹siedniego (sprzeciwienie siê
przekroczeniu granicy bez nieuzasadnionej zw³oki) lub porównania gro-
¿¹cej mu szkody z warto�ci¹ wznoszonego budynku albo urz¹dzenia,
dyspozycja art. 151 k.c. b¹d� dopuszcza roszczenie o przywrócenie stanu
poprzedniego, b¹d� przewiduje tylko roszczenie � wedle wyboru � o wy-
kupienie zajêtej czê�ci nieruchomo�ci i czê�ci, która wskutek budowy
straci³a znaczenie gospodarcze dla dotychczasowego w³a�ciciela, b¹d�
o wynagrodzenie za ustanowienie s³u¿ebno�ci budynkowej43. Ustawo-

41 Zob. uzasadnienie uchwa³y z dnia 23 pa�dziernika 1974 r. III CZP 65/74, OSNC
1975, nr 12, poz. 164.

42 B. K u c z e k, Glosa do uchwa³y SN z dnia 29 grudnia 1987 r. III CZP 79/87, OSP
1991, nr 3, poz. 71.

43 B. K u c z e k, op. cit.
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dawca stara siê chroniæ w ten sposób, w okoliczno�ciach usprawiedliwio-
nych ze wzglêdów spo³eczno-gospodarczych, przydatne, kosztowne in-
westycje44. Okoliczno�æ, ¿e nabywca nieruchomo�ci rolnej nie spe³nia
wymagañ stawianych przez ustawê nie przekre�la realizacji roszczeñ wy-
p³ywaj¹cych z powo³anego przepisu art. 151 k.c., dlatego ¿e roszczenia
te maj¹ byt samoistny, oparty na zupe³nie innych przes³ankach ni¿ nabycie
nieruchomo�ci rolnej zgodnie z u.k.u.r. Ze wzglêdu na cel regulacji oma-
wianego tu przepisu art. 151 k.c.ANR nie bêdzie przys³ugiwa³o ani prawo
pierwokupu, ani prawo wykupu.

Ad 2.W³asno�æ nieruchomo�ci rolnej bez zmiany jej dotychczasowe-
go (rolniczego) przeznaczenia mo¿e byæ przeniesiona pod warunkiem, ¿e
dope³nione zostan¹ pewne warunki o charakterze podmiotowym. Mo¿na
je zaliczyæ do kategorii podmiotowych ograniczeñ w obrocie nierucho-
mo�ciami.
W my�l art. 3 ust. 4 u.k.u.r., w przypadku sprzeda¿y nieruchomo�ci

rolnej przez osobê fizyczn¹ lub osobê prawn¹ (w tym jednostkê samo-
rz¹du terytorialnego, przedewszystkimgminê45) inn¹ni¿ANR, je¿eli prawo
pierwokupu nie przys³uguje z mocy ustawy dzier¿awcy albo dzier¿awca
ze swego ustawowego prawa pierwokupu nie korzysta, to prawo pier-
wokupu przys³uguje z mocy ustawy ANR, dzia³aj¹cej na rzecz Skarbu
Pañstwa46. Prawo pierwokupu, o którym tu mowa, m.in. nie przys³uguje,
je¿eli:

44 Zob. E. G n i e w e k, op. cit., s. 142.
45 Gmina jest tak¿e w³a�cicielem nieruchomo�ci rolnych np. dlatego, ¿e ustawodawca

wskaza³ j¹ jako w³a�ciciela nieruchomo�ci zgromadzonych w PFZ po 30 czerwca 2000 r.,
a nie przejêtych przed tym dniem do Zasobu W³asno�ci Rolnej Skarbu Pañstwa; gmina,
zgodnie z (nowo brzmi¹cymi od 25 wrze�nia 2003 r.) art. 179 § 1 k.c. oraz art. 935 § 3
k.c. stanie siê w³a�cicielem nieruchomo�ci (w tym nieruchomo�ci rolnych) okre�lonych
w tych przepisach.

46 Sprawozdanie Sekretarza Stanu wMinisterstwie Rolnictwa i RozwojuWsi,Wojcie-
cha Olejniczaka, podczas debaty sejmowej w dniu 10.04.2003 r. Od uznania ANR, które
jest zupe³nie swobodne, a nawet mo¿e byæ oparte tylko na podejrzeniach, �¿e co� jest nie
w porz¹dku� zale¿y, czy zainteresowany zakupem gruntu rolnego stanie siê jego w³a�ci-
cielem, czy te¿ nie. Takie podej�cie gremiów tworz¹cych prawo nie wymaga komentarza.
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a) w wyniku nabycia nieruchomo�ci rolnej nastêpuje powiêkszenie
gospodarstwa rodzinnego, jednak do powierzchni nie wiêkszej ni¿ okre-
�lona w art. 5 ust. 1 pkt 2,
b) nabywana nieruchomo�æ rolna po³o¿ona jest w gminie, w której

ma miejsce zamieszkania nabywca, lub w gminie s¹siedniej.
Je¿eli za�, zgodnie z art. 4 ust. 1 u.k.u.r., przeniesienie w³asno�ci

nieruchomo�ci rolnej nastêpujewwynikuzawarcia umowy innej ni¿ umowa
sprzeda¿y,ANR, dzia³aj¹ca na rzecz SkarbuPañstwa,mo¿e z³o¿yæ o�wiad-
czenie o nabyciu tej nieruchomo�ci za zap³at¹ równowarto�ci pieniê¿nej
(w doktrynie okre�lono to uprawnienie mianem tzw. prawa wykupu).
Uprawnienie, o którym mowa, nie przys³uguje m.in. wówczas, je¿eli
w wyniku przeniesienia w³asno�ci nieruchomo�ci rolnej nastêpuje po-
wiêkszenie gospodarstwa rodzinnego, jednak do powierzchni nie wiêkszej
ni¿ okre�lona w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.k.u.r., (czyli nie wiêkszej ni¿ 300
ha u¿ytków rolnych).


