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   ODDZIAŁ TERENOWY W RZESZOWIE 

 
Prywatyzacja  

Państwowych Gospodarstw Rolnych  
w ostatnim 20 leciu  

w Polsce Południowo-Wschodniej 
  

 Listopad 2015 
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 Obszar działania Oddziału Terenowego Agencji 

Nieruchomości Rolnych w Rzeszowie 

Zasób przejęty  przez OT - 235 500 ha 
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Struktura przejętych gruntów do Zasobu 

  
Ogółem  

w [ha] 

W tym grunty 

po 83 PGR  

w [ha] 

W tym grunty 

po PFZ 

w [ha] 

W tym grunty 

w wieczystym 

użyt. i inne 

w [ha] 

Oddział razem 235 500 122 585 69 810 43 105 

Procentowo 100% 52% 30% 18% 



Stan przejętego Zasobu 

 9460 mieszkań na 350 osiedlach wraz z pełną  

     infrastrukturą wymagającą remontów i modernizacji  

 przejęto 83 byłe PGR – jedno i wielo zakładowe, w tym: 

    14 PGR w stanie likwidacji i 2 PGR w upadłości 

 60 % budynków gospodarczych wyłączonych z produkcji  

 50 % gruntów odłogowanych  

 duży przerost zatrudnienia w PGR  

 średnie zadłużenie wynosiło ponad 2 000 zł/1ha użytków    

    rolnych 

4 
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Restrukturyzacja Zasobu Własności Rolnej 

 Skarbu Państwa (235 500 ha) 
Trwałe rozdysponowanie wynosi 79 % (186 600 ha) 

W wyniku sprzedaży i dzierżawy nieruchomości z Zasobu około 70 000 rolników 

utworzyło lub powiększyło własne gospodarstwo rolne 

Sprzedaż

66%

155 500 ha

Nieodpłatne 

przekazanie

13%

31 100 ha Dzierżawa

11%

25 700 ha

Zarząd i wieczyste

3%

7 740 ha

Pozostające

7%

15 460 ha

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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Struktura sprzedaży gruntów 

Przedział powierzchni  

w ha 

Powierzchnia 

sprzedana  

w ha 

Liczba umów 

sprzedaży 

Średnia 

powierzchnia  

na 1 umowę w ha 

do 1  15 300 41 775 0,4 

od 1 do 10 52 250 16 706 3,1 

od 10 do 50 44 510 1 900 23,4 

od 50 do 100 13 840 195 71,0 

od 100 do 300 18 900 100 189,0 

od 300 do 500 7 100 20 355,0 

od 500 do 1000 1 300 2 650,0 

powyżej 1000 2 300 2 1 150,0 

Razem 155 500 60 700 2,5 

Na bazie 83 pgr-ów zostało wyodrębnione i sprzedane 
2219 nieruchomości o powierzchni powyżej 10 ha 
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Zakup nieruchomości przez cudzoziemców  
i podmioty udziałem kapitału zagranicznego 

Na rzecz cudzoziemców i podmiotów z mniejszościowym udziałem kapitału 

zagranicznego sprzedano łącznie 2 561 ha gruntów (2 % Zasobu – 31 umów) 

  Przez  okres 12 lat od  przystąpienia  Polski  do  Unii Europejskiej  to jest  do 01  maja 2016  

      roku     wymagana   jest   zgoda   MSWiA   na   zakup   przez   cudzoziemców  gruntów      

      rolnych i leśnych. 

Województwo 

Kraj  

pochodzenia 

podmiotu 

Zakup przez 

cudzoziemców  

[ha] 

Liczba 

umów 

Zakup przez spółki z 

udziałem kapitału 

zagranicznego [ha] 

Liczba 

umów 
Razem [ha] 

Małopolskie 
Wielka Brytania, USA, 

Holandia, Francja 47 6 257 3 304 

Podkarpackie 
Austria, Holandia, 

Włochy, Niemcy 7 1 2 165 11 2 172 

Świętokrzyskie 
Austria, Czechy, 

Niemcy, Cypr, Francja 80 9 5 1 85 

OT ogółem   134 16 2427 15 2 561 
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Wartość w zł. / 1 ha 

Kształtowanie się średnich cen  sprzedaży gruntów 
rolnych  w latach 1992-2015 w OT Rzeszów 

okres po wejściu do UE 
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Średnie ceny sprzedaży gruntów  
z Zasobu WRSP w roku 2015 

Województwo Cena w zł za 1 ha 

Dolnośląskie 38 300 

Kujawsko-pomorskie 42 500 

Lubelskie 13 900 

Lubuskie 20 100 

Łódzkie 27 200 

Małopolskie 27 300 

Mazowieckie 24 700 

Opolskie 40 400 

Podkarpackie 18 400 

Podlaskie 16 700 

Pomorskie 27 700 

Śląskie 33 800 

Świętokrzyskie 19 300 

Warmińsko-mazurskie 23 300 

Wielkopolskie 37 700 

Zachodniopomorskie 27 200 

ANR 25 600 
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Ceny gruntów rolnych w krajach  
Unii Europejskiej 

Kraje Unii Europejskiej Cena 1 ha w zł 

Holandia 208 400 

Belgia 113 200 

Wielka Brytania 76 200 

Niemcy 65 500 

Hiszpania 38 600 

Francja 23 000 

Polska 20 800 

Czechy 18 400 

Węgry 10 200 

Litwa 9 560 

Średnia w Europie 46 000 

Źródło: IERIGŻ – Rynek Ziemi Rolniczej na podstawie EUROSTAT 
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Dzierżawa - struktura obszarowa 
(25 700 ha, 3035 umów, średnia 8,5 ha na umowę) 

 

Przedział obszarowy  

w ha  

Powierzchnia 

wydzierżawiona 

 w ha 

Liczba umów 

dzierżawy 

Średnia powierzchnia 

wydzierżawionych 

gruntów 

 w ha  na 1 umowę 

Do 1  720 1 580 0,5 

Od 1 do 10  3 180 1 090 2,9 

Od 10 do 50  5 460 244 22,3 

Od 50 do 100  4 315 59 73,1 

Od 100 do 500  11 485 61 188,3 

Powyżej 500  540 1 540,0 

Ogółem 25 700 3 035  8,5 

Na bazie 83 pgr-ów zostało wyodrębnione i wydzierżawione 
365 nieruchomości o powierzchni powyżej 10 ha 
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Nieodpłatne przekazanie nieruchomości 

łącznie przekazano 31 100 ha gruntów (13 % Zasobu) 

Nazwa podmiotu lub tytuł przekazania 
Oddział 

ogółem 

 Jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty, województwo) –  

 na cele statutowe 
3 050 

 Jednostki samorządu terytorialnego - powiaty – w związku z reformą   

 administracyjną kraju 
1 980 

 Lasy Państwowe i Parki Narodowe 15 910 

 Osoby Prawne Kościołów 3 250 

 Rolnicy  - Zwrot działek użytkowanych dożywotnio 955 

 Inne trwałe rozdysponowanie (scalenia, zwrot byłym właścicielom,    

 zmiany  geodezyjne i tp.) 
5 870 

 Spółki Skarbu Państwa  i inne - aport  85 

 Razem 31 100 

Z gruntów 83 pgr-ów zostało wyodrębnione i przekazane Lasom 
Państwowym i kościelnym osobom prawnym 19 160 ha gruntów 
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Agencja Nieruchomości Rolnych jako aktywny 

uczestnik scalania i wymiany gruntów  

 Zgłoszone wnioski scaleniowo - wymienne  

    880 wniosków – 7 940 ha – 17 300 działek 

 Zrealizowane wnioski scaleniowo - wymienne  

    180 wniosków – 1 900 ha – 4 160 działek 
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Agencja Nieruchomości Rolnych jako aktywny 
uczestnik scalania i wymiany gruntów 

Na podstawie art.17 ust.1 ustawy o scalaniu  
i wymianie gruntów (Dz.U. z 2014r. poz.700 tekst 
jednolity) grunty niezbędne na cele miejscowej 
użyteczności publicznej pod ulice i drogi publiczne 
oraz na wykonanie i utrzymanie albo przewidziane do 
takiego wykonania lub utrzymania urządzeń melioracji 
wodnych podstawowych, wydziela się z gruntów 
Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. 



Prywatyzacja zasobów  
mieszkaniowych i infrastruktury 

 98% przejętych mieszkań zostało sprzedanych najemcom  

    na warunkach preferencyjnych 

 2% zasobów mieszkaniowych przekazano nieodpłatnie   

    gminom i spółdzielniom mieszkaniowym  

15 

 koszt modernizacji i remontów infrastruktury towarzyszącej 

    Zasobom mieszkaniowym wyniósł 65 mln zł   

 koszt modernizacji i remontów obiektów zabytkowych 

    25 mln zł     
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Działania podejmowane przez  
rzeszowski Oddział ANR na rzecz: 

I   Tworzenia miejsc pracy w związku z restrukturyzacją                  

     państwowej gospodarki rolnej - wydatkowano 20 mln zł 

II  Wspierania  działań  mających  na  celu  udzielanie pomocy          

       byłym  pracownikom  ppgr  i  członkom ich rodzin   

       w  przezwyciężaniu  trudnych  sytuacji życiowych   

       wydatkowano 45 mln zł 
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 Od 2003r. coroczna Ustawa Budżetowa nakłada na 

Agencję obowiązek przekazywania do budżetu 

państwa środki finansowe.  

 

 Agencja w całej Polsce przekazała do Budżetu  

       w latach 2004-2015 około 17 mld zł, 

   

 w tym rzeszowski oddział Agencji przekazał  

       około 670 mln zł.  (w roku 2015 – 70 mln zł.) 

Wpłaty Agencji Nieruchomości Rolnych  

do Budżetu  
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 Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015r. o kształtowaniu  
   ustroju rolnego, która wchodzi w życie z dniem  
   1 stycznia 2016 roku 

 Zmiany do Ustawy z dnia 19 października 1991r. 
   o gospodarowaniu   nieruchomościami   rolnymi   
   Skarbu  Państwa  (wprowadzone  ustawą o    
   kształtowaniu ustroju rolnego). 
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Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015r.  
o kształtowaniu ustroju rolnego 

• Cele ustawy 

 

1)  poprawa struktury obszarowej gospodarstw 
rolnych; 

 

2) przeciwdziałanie nadmiernej koncentracji 
nieruchomości rolnych; 

 

3) zapewnienie prowadzenia działalności rolniczej w 
gospodarstwach rolnych przez osoby o 
odpowiednich kwalifikacjach. 
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Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015r.  
o kształtowaniu ustroju rolnego 

• Zakres Ustawy 

 

1) Skarb Państwa reprezentowany przez Agencję 
Nieruchomości Rolnych będzie sprawował 
szczegółowy nadzór nad obrotem 
nieruchomościami rolnymi na rynku prywatnym 

 

2)  Zmiany w gospodarowaniu nieruchomościami 
rolnymi Skarbu Państwa 
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Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015r.  
o kształtowaniu ustroju rolnego 

• Definicje 
 

1.  Gospodarstwo rolne - to gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów 
kodeksu cywilnego o obszarze nie mniejszym niż 1 ha UR. 

 
2. Gospodarstwo rodzinne - to gospodarstwo rolne prowadzone przez 

rolnika indywidualnego w którym łączna powierzchnia UR nie jest większa 
niż 300 ha. 

 
3.    Za rolnika indywidualnego uważa się: 
 - osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym ,  

samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których 
łączna powierzchnia  użytków rolnych nie przekracza 300 ha, 

 - posiada kwalifikacje rolnicze,  
 - co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie na obszarze której jest 

położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład 
gospodarstwa, 

 - prowadząca osobiście to gospodarstwo. 
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Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015r.  
o kształtowaniu ustroju rolnego 

• Definicje 
 

4. Podstawowa norma obszarowa użytków rolnych w gospodarstwie 
rolnym nie może być większa niż  4 - krotność średniej powierzchni 
gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w województwie ogłoszonej 
na podstawie przepisów o płatnościach w ramach systemu wsparcia 
bezpośredniego (w województwach małopolskim, podkarpackim i 
świętokrzyskim będzie wynosić 8 ha) 

5. Powierzchnia preferowana - nie może być mniejsza niż  
2 krotność średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie 
rolnym w województwie ogłoszonej na podstawie przepisów o 
płatnościach w ramach systemu wsparcia bezpośredniego i nie większa 
niż 100 ha UR. (w województwach małopolskim, podkarpackim i 
świętokrzyskim będzie wynosić 16 ha) 

  

UWAGA: 

    Własność nieruchomości rolnej może być przeniesiona,  
o ile ma ona zapewniony dostęp do drogi publicznej. 
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Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015r.  
o kształtowaniu ustroju rolnego 

• Podział gospodarstwa rolnego 
 Decyzje o dopuszczalności podziału gospodarstwa rolnego wydaje Dyrektor 

Oddziału Terenowego ANR 
 

 Jeżeli wskutek przeniesienia własności nieruchomości rolnej albo jej części miałby nastąpić 
podział gospodarstwa rolnego, przeniesienie własności nieruchomości rolnej albo jej części 
może nastąpić w przypadku, gdy:  

1) powierzchnia użytków rolnych, które pozostaną własnością zbywcy będzie nie mniejsza niż 
powierzchnia użytków rolnych niezbędna do prowadzenia działalności rolniczej (podstawowa 
norma obszarowa użytków rolnych w gospodarstwie rolnym będzie wynosić 8 ha),  
a zbywana nieruchomość rolna albo jej część wraz z nieruchomościami rolnymi 
nabywcy utworzą bądź powiększą gospodarstwo rolne, lub  

2) powierzchnia nabywanych użytków rolnych wraz z nieruchomościami rolnymi 
nabywcy stanowiącymi jego własność będzie większa niż powierzchnia użytków rolnych, 
które pozostaną własnością zbywcy, lub  

3) zbywana nieruchomość rolna albo jej część obejmuje użytki rolne nieprzylegające do 
innych użytków rolnych wchodzących w skład tego samego gospodarstwa rolnego 
zbywcy, ale przylegające do nieruchomości rolnej wchodzącej w skład gospodarstwa 
rolnego i stanowiącej własność nabywcy, lub  

4) przy umowie zamiany różnica powierzchni zamienianych użytków rolnych liczonych w 
hektarach przeliczeniowych, o których mowa w przepisach o podatku rolnym,  
nie przekracza 10%, lub  

5) ma na celu racjonalne ukształtowanie granicy między nieruchomościami rolnymi, lub 

6) własnością zbywcy pozostanie grunt pod budynkiem mieszkalnym wraz z innymi obiektami 
budowlanymi oraz gruntami do nich przyległymi, niezbędnymi do właściwego korzystania z 
budynku mieszkalnego, których łączna powierzchnia nie przekracza 0,5 ha, oraz 
zbywana nieruchomość rolna albo jej część wraz z nieruchomościami rolnymi nabywcy 
utworzą bądź powiększą gospodarstwo rolne.  
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Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015r.  
o kształtowaniu ustroju rolnego 

• Prawo Pierwokupu w obrocie prywatnym 
 
W przypadku sprzedaży nieruchomości rolnej przez osobę fizyczną 
lub osobę prawną inną niż Agencja prawo pierwokupu przysługuje  
z mocy ustawy 
  

1. Dzierżawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: 
 - umowa zawarta jest w formie pisemnej, w tym w formie aktu 

notarialnego, 
 - umowa wykonywana była co najmniej 3 lata, licząc od dnia 

przekazania umowy do dyrektora oddziału. 
 - nabywana nieruchomość wchodzi w skład gospodarstwa 

rodzinnego dzierżawcy lub dzierżawiona jest przez spółdzielnię 
rolniczą.  

 

2. Rolnikowi indywidualnemu będącemu właścicielem 
nieruchomości graniczącej. (w pierwszej  kolejności temu, którego 
wskaże sprzedający) 

 

3. Agencji na rzecz Skarbu Państwa do nieruchomości rolnej  
  o powierzchni nie mniejszej  niż 1 ha. 
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Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015r.  
o kształtowaniu ustroju rolnego 

 

• Prawo pierwokupu w obrocie prywatnym 

 
1. Jeżeli cena sprzedaży nieruchomości rażąco odbiega  

      od jej wartości rynkowej, wykonujący prawo  

      pierwokupu może wystąpić do sądu o ustalenie ceny  

      tej nieruchomości. 

 

2. Jeżeli przeniesienie własności nieruchomości rolnej 

       nastąpi w wyniku zawarcia innej umowy niż umowa 

       sprzedaży, Agencja może złożyć oświadczenie o 

       nabyciu tej nieruchomości za zapłatą  
równowartości pieniężnej.  
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Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015r.  
o kształtowaniu ustroju rolnego 

• Dzierżawa w obrocie prywatnym 

 
1. Umowę dzierżawy nieruchomości rolnej albo jej części zawiera się w 

formie pisemnej pod rygorem jej nieważności.  

2. Umowę dzierżawy nieruchomości rolnej albo jej części na okres ponad 

5 lat zawiera się w formie aktu notarialnego.  

3. Umowę dzierżawy oraz jej zmiany dzierżawca, a zawarte na dłużej niż  
5 lat notariusz, przekazuje do dyrektora oddziału właściwego ze 

względu na położenie nieruchomości.  

4. Jednym z warunków skorzystania z prawa pierwokupu jest warunek , 
aby umowa dzierżawy była wykonywana co najmniej 3 lata, licząc od 
dnia przekazania umowy do dyrektora O/T ANR.  
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Zmiany w ustawie z dnia 19 października 1991r.  
o gospodarowaniu nieruchomościami  

rolnymi Skarbu Państwa 

1. Sprzedaż nieruchomości rolnej przez Agencję może nastąpić 
jeżeli wyniku tej sprzedaży łączna powierzchnia użytków 
rolnych: 

  - będących własnością nabywcy nie przekroczy 500 ha, 
      oraz  
 - nabytych kiedykolwiek z Zasobu a następnie zbytych nie  
      przekroczy 500 ha. 
 
2. Sprzedaż nieruchomości rolnej przez Agencję następuje w 
 pierwszej kolejności w trybie przetargu, w którym mogą 
 uczestniczyć podmioty, o których mowa w ust.3 b ustawy  
 o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa 
 (przetargi ograniczone) 
 



•  Przetargi ograniczone – (Art. 29 ust 3b) Agencja może   
    zastrzec, że w przetargu, mogą uczestniczyć wyłącznie: 

1. rolnicy indywidualni, w rozumieniu przepisów o kształtowaniu ustroju rolnego, zamierzający powiększyć 
 gospodarstwo rodzinne, jeżeli mają oni miejsce zamieszkania w gminie, w której położona jest 
 nieruchomość wystawiana do przetargu lub w gminie graniczącej z tą gminą. 

2. osoby posiadające kwalifikacje rolnicze określone w przepisach o kształtowaniu ustroju rolnego, 
 zamierzające utworzyć gospodarstwo rodzinne w rozumieniu tych przepisów, lub 

3. grupy rolników indywidualnych, w rozumieniu przepisów o kształtowaniu ustroju rolnego, zamierzający 
 nabyć nieruchomość na współwłasność w celu powiększenia ich gospodarstw rodzinnych, lub  

4. pracownicy zlikwidowanych państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej zamierzający utworzyć 
 gospodarstwo rodzinne, lub 

5. rolnicy, którzy po dniu 31 grudnia 1991 r. sprzedali Skarbowi Państwa nieruchomości niezbędne na cele 
 publiczne, lub 

6. członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych postawionych w stan likwidacji lub upadłości, zamierzający 
 utworzyć gospodarstwo rodzinne, lub 

7. repatrianci w rozumieniu przepisów o repatriacji, przybyli do Rzeczypospolitej Polskiej nie wcześniej niż 6 lat 
 przed dniem przetargu, lub 

8. spółki prawa handlowego, w których 100% akcji albo udziałów należy do pracowników zlikwidowanych 
 państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, lub 

9. spółdzielnie kółek rolniczych lub spółdzielnie produkcji rolnej , w których osoby uprawnione do ich 
 reprezentowania posiadają kwalifikacje rolnicze, lub  

10. instytuty badawcze , fundacje, stowarzyszenia , którym nieruchomości rolne niezbędne są do realizacji       
 celów  statutowych. 

Zmiany w ustawie z dnia 19 października 1991r.  
o gospodarowaniu nieruchomościami  

rolnymi Skarbu Państwa 
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Zmiany w ustawie z dnia 19 października 1991r.  
o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi  

Skarbu Państwa 

• W przetargach ograniczonych nie może uczestniczyć 
osoba, która: 

  

1. kiedykolwiek nabyła z Zasobu nieruchomości o powierzchni łącznej  
     co najmniej 300 ha UR 

 

2. naruszyła chociażby jedno z postanowień umowy sprzedaży  
    określonych w art. 29a ust. 1 pkt 1 lub 2, lub 3 (sprzedała, kupioną od  
    ANR nieruchomość rolną w przetargu ograniczonym lub pierwszeństwie  
    nabycia przez upływem 10 lat, nie prowadziła osobiście przez ten okres  
    gospodarstwa, ustanowiła hipotekę na rzecz innych podmiotów niż  
    ANR, złożyła nieprawdziwe oświadczenie o pochodzeniu środków na  
    zakup, została obciążona karą 40 % wartości za sprzedaż), lub  
 

3. w dniu opublikowania wykazu o zamiarze sprzedaży lub dzierżawy,  
    posiadała udziały lub akcje w spółkach prawa handlowego będących  
    właścicielami nieruchomości rolnych lub w spółce zależnej od takiej  
    spółki.  
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Zmiany w ustawie z dnia 19 października 1991r.  
o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi  

Skarbu Państwa 

• W przetargu ograniczonym nie mogą brać udziału 

osoby, które: 

 

4.   mają zaległości z tytułu zobowiązań finansowych wobec 

Agencji, Skarbu Państwa, jednostek samorządu 

terytorialnego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego lub 
  

5.   władają lub władały nieruchomościami Zasobu bez tytułu 

prawnego i mimo wezwania Agencji nieruchomości tych 

nie opuściły.  
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Zmiany w ustawie z dnia 19 października 1991r.  
o gospodarowaniu nieruchomościami  

rolnymi Skarbu Państwa 

 

• Przetargi ofert pisemnych 

 
Agencja może przeprowadzić przetarg ofert pisemnych (konkurs ofert) na sprzedaż 

nieruchomości rolnych, w którym : 
 

1) mogą uczestniczyć wyłącznie osoby i podmioty wymienione w przetargach ograniczonych, 
 

2)  nieruchomość rolna nabywana jest za cenę w wysokości wartości tej  
     nieruchomości, określonej przy zastosowaniu sposobów jej ustalania 
     przewidzianych w przepisach o gospodarce nieruchomościami , powiększoną  
     o koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży. 
 

3)  Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty mogą być w szczególności: 
  a) preferowana powierzchnia własności użytków rolnych w gospodarstwie  
      rolnym w rozumieniu przepisów o kształtowaniu ustroju rolnego to jest 16 ha, 
  b) odległość gospodarstwa rolnego oferenta od zbywanej nieruchomości Zasobu,  
  c) powierzchnia nieruchomości rolnych nabytych lub wydzierżawionych Zasobu, 
  d) intensywność produkcji zwierzęcej w gospodarstwie oferenta.  
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Zmiany w ustawie z dnia 19 października 1991r.  
o gospodarowaniu nieruchomościami  

rolnymi Skarbu Państwa 

• Komisja do spraw kształtowania ustroju rolnego 
 

 W skład komisji wchodzą powoływani przez dyrektora oddziału 
terenowego Agencji:  

1) przewodniczący będący przedstawicielem Agencji;  
2) przedstawiciele gmin położonych na obszarze działania    

oddziału terenowego Agencji;  
3) przedstawiciel właściwej miejscowo izby rolniczej;  
4) przedstawiciele powiatów położonych na obszarze działania 

oddziału terenowego Agencji;  
5) dwóch przedstawicieli wybranych przez społeczno-

zawodowe organizacje rolników i związków zawodowych 
rolników indywidualnych i innych organizacji rolniczych 
działających na terenie oddziału terenowego Agencji.  

UWAGA 

 Prezes Agencji ustala regulamin działania komisji oraz regulamin 
wyboru. 
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Zmiany w ustawie z dnia 19 października 1991r.  
o gospodarowaniu nieruchomościami  

rolnymi Skarbu Państwa 

• Zadania komisji do spraw kształtowania ustroju rolnego 
 
1) wybór sposobu zagospodarowania nieruchomości Zasobu;  
2) wybór rodzaju przetargów na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości 

Zasobu;  
3) określenie kryteriów, do przetargów pisemnych ofert  
4) opiniowanie zasadności wykonywania umownego prawa odkupu 

nieruchomości. 
5) opiniowanie zasadności wykonania prawa pierwokupu i 

uprawnienia do nabycia z ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. 
 
Wykonując zadania komisja powinna mieć na względzie, aby powstawały  
gospodarstwa rodzinne o powierzchni użytków rolnych będących  
przedmiotem własności w gospodarstwie rolnym nie mniejszej niż  
powierzchnia preferowana (16 ha) i nie przekraczającej 100 ha użytków 

rolnych  
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Dziękuję za uwagę  


