
         SEJM  Druk nr 1497A
     RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

IV kadencja

D O D A T K O W E  S P R A W O Z D A N I E

KOMISJI ADMINISTRACJI I SPRAW WEWNĘTRZNYCH ORAZ KOMISJI
ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

o poselskich projektach ustaw: o obrocie
ziemią rolną (druk nr 401), o obrocie
nieruchomościami rolnymi i dzierżawie
rolniczej oraz o zmianie niektórych ustaw (druk
nr 697) oraz o rządowym projekcie ustawy o
kształtowaniu ustroju rolnego państwa oraz o
zmianie niektórych ustaw (druk nr 1128)

Sejm na 45 posiedzeniu w 10 kwietnia 2003 r.- zgodnie z art. 47 ust. 1 Regulaminu
Sejmu - skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 1497 do Komisji
Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w celu
rozpatrzenia wniosku i poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu.

Do prac nad projektem ustawy Prezydium Komisji Ustawodawczej wyznaczyło
przedstawicieli Komisji.

Komisje: Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi po
rozpatrzeniu wniosku i poprawek na posiedzeniu w dniu 10 kwietnia 2003 r.

wnoszą:

W y s o k i  S e j m   raczy następujące wnioski i poprawki:



- wniosek o odrzucenie projektu ustawy

- odrzucić

U w a g a: przyjęcie wniosku spowoduje bezprzedmiotowość poprawek.

1) tytułowi ustawy nadać brzmienie:

“Ustawa o obrocie nieruchomościami rolnymi”;

- odrzucić
Uwaga: poprawki nr 1 i 2 należy głosować łącznie.
Uwaga: przyjęcie poprawki  spowoduje konieczność dokonania zmian redakcyjnych w
ustawie polegających na dostosowaniu niektórych przepisów do nowego tytułu.

2) w art. 1 zdaniu wstępnemu i pkt 1 nadać brzmienie:

“Ustawa określa zasady obrotu nieruchomościami rolnymi w celu:

1) poprawy struktury obszarowej gospodarstw rodzinnych;”;

- odrzucić

Uwaga: przyjęcie poprawki nr 2 spowoduje bezprzedmiotowość poprawki nr 3.
Uwaga: przyjęcie poprawki spowoduje konieczność dokonania zmian redakcyjnych w

kolejnych punktach w tym ustępie.

3) w art. 1 pkt 1 nadać brzmienie:

“1) poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych i gospodarstw rodzinnych;”;

- odrzucić

4) w art. 1 dodać pkt 4 w brzmieniu:

“4) zakaz sprzedaży nieruchomości rolnych powyżej 0,5 ha cudzoziemcom.”;

- odrzucić

5) w art. 1 dotychczasową treść oznaczyć jako ust. 1 i dodać ust. 2 w brzmieniu:

“2. Łączna powierzchnia nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa
rolnego w Rzeczypospolitej Polskiej nie może przekroczyć obszaru 500 ha.”;

- odrzucić

6) w art. 2 pkt 2 nadać brzmienie:



“2) gospodarstwie rolnym - należy przez to rozumieć gospodarstwo rolne w
rozumieniu Kodeksu cywilnego o obszarze nie mniejszym niż 1 ha użytków
rolnych oraz nie większym niż 300 ha użytków rolnych;”;

- przyjąć

Uwaga: przyjęcie poprawki nr 6 spowoduje bezprzedmiotowość poprawki nr 7.

7) w art. 2 pkt 2 nadać brzmienie:

“2) gospodarstwie rolnym - należy przez to rozumieć gospodarstwo rolne w
rozumieniu Kodeksu cywilnego o obszarze nie mniejszym niż 1 ha i nie
większym niż 500 ha użytków rolnych;”;

- odrzucić

8) w art. 2 w pkt 2 wyrazy “1 ha” zastąpić wyrazami “2 ha”;

- odrzucić

9) w art. 2 pkt 4 nadać brzmienie:

“4) Agencji - należy przez to rozumieć Agencję Własności Rolnej Skarbu
Państwa,”;

Uwaga BL: konsekwencją przyjęcia tej poprawki będą następujące zmiany:
1) skreślenie zmiany 9 w art. 11,
2) skreślenie zmiany 1 i 2 w art. 12,
3) skreślenie art. 17,
4) redakcyjne dotyczące nazwy Agencji.

- odrzucić

10) w art. 3 w ust. 1 zdaniu wstępnemu nadać brzmienie:

“W przypadku sprzedaży nieruchomości rolnej i użytków rolnych przez osobę fizyczną
lub osobę prawną inną niż Agencja, prawo pierwokupu przysługuje z mocy ustawy po
pozytywnym zaopiniowaniu przez Wojewódzką Izbę Rolniczą jej dzierżawcy, jeżeli
łącznie spełnione są następujące warunki:”;

- odrzucić

11) w art. 3 w ust. 1 pkt 2 nadać brzmienie:

“2) nabywana nieruchomość wchodzi w skład gospodarstwa rodzinnego dzierżawcy lub
jest dzierżawiona przez spółdzielnie produkcji rolnej”;

- przyjąć

12) w art. 3 skreślić ust. 4, 8 i 9;



- odrzucić
Uwaga: poprawki nr 12, 16 i 46 należy głosować łącznie.
Uwaga: przyjęcie poprawki nr 12 spowoduje bezprzedmiotowość poprawek nr 14, 15 i 17.

13) w art. 3 po ust. 3 dodać ust. 3a w brzmieniu:

“3a. W przypadku braku uprawnionego do pierwokupu, o którym mowa w ust. 1,
albo w przypadku niewykonania przez niego tego prawa, prawo pierwokupu
przysługuje z mocy ustawy osobie fizycznej będącej właścicielem
nieruchomości rolnej i mającej miejsce zamieszkania w miejscowości, w której
położona jest sprzedawana nieruchomość lub w miejscowościach sąsiednich.
Jeżeli więcej niż jeden właściciel spełnia te warunki, o wyborze kupującego
decyduje sprzedawca.”;

- odrzucić

Uwaga: poprawki nr 13 i 14 należy głosować łącznie.

14) w art. 3 ust. 4 nadać brzmienie:

“4. W przypadku uprawnionego do pierwokupu, o którym mowa w ust. 1 oraz ust. 3a,
albo niewykonania przez niego tego prawa, prawo pierwokupu przysługuje z mocy
ustawy Agencji działającej na rzecz Skarbu Państwa.”;

- odrzucić

15) w art. 3 ust. 7 nadać brzmienie:

“7. Prawo pierwokupu, o którym mowa w ust. 4, nie przysługuje, jeżeli w wyniku
nabycia nieruchomości rolnej następuje powiększenie gospodarstwa rodzinnego,
jednak do powierzchni nie większej niż określona w art. 5 ust. 1 pkt 2, a nabywana
nieruchomość rolna położona jest w gminie, w której ma miejsce zamieszkania
nabywca lub w gminie sąsiedniej.”;

- przyjąć

16) skreślić art. 4;

- odrzucić

17) w art. 4 ust. 3 nadać brzmienie:

“3. Jeżeli równowartość pieniężna, o której mowa w ust. 1, wynikająca z treści umowy
rażąco odbiega od wartości rynkowej nieruchomości rolnej, stosuje się odpowiednio
art. 3 ust. 8 i 9.”;

- przyjąć



18) w art. 5 w ust. 1 w pkt 1 po wyrazach “prowadzone przez rolnika indywidualnego”
dodać wyrazy “przy pomocy członków rodziny lub osób bliskich pozostających z nim we
wspólnym gospodarstwie domowym i nie zatrudniającego stałej siły najemnej”;

- odrzucić

19) w art. 5 w ust. 1 w pkt 2 wyrazy “500 ha” zastąpić wyrazami “150 ha”;

- odrzucić
Uwaga: poprawki nr 19 i 25 należy głosować łącznie.
Uwaga: przyjęcie poprawki nr 19 spowoduje bezprzedmiotowość poprawki nr 20, 21 i 26.

20) w art. 5 w ust. 1 w pkt 2 wyrazy “500 ha” zastąpić wyrazami “300 ha”;

- przyjąć
Uwaga: poprawki nr 20 i 26 należy głosować łącznie.
Uwaga: przyjęcie poprawki nr 20 spowoduje bezprzedmiotowość poprawek nr 21 i 22.

21) w art. 6 ust. 1 nadać brzmienie:

“1. Za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną, będącą właścicielem lub
dzierżawcą nieruchomości rolnych, prowadzącą osobiście gospodarstwo rolne,
posiadającą kwalifikacje rolnicze.”;

- odrzucić
Uwaga: przyjęcie poprawki nr 21 spowoduje bezprzedmiotowość poprawek nr 22-26
i 30.

22) w art. 6 ust. 1 nadać brzmienie:

“1. Za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną, będącą właścicielem lub
dzierżawcą nieruchomości rolnych o łącznej powierzchni użytków rolnych
nieprzekraczającej 150 ha, prowadzącą osobiście gospodarstwo rolne, posiadającą
kwalifikacje rolnicze, zamieszkałą w gminie, na obszarze której położona jest jedna z
nieruchomości rolnych wchodzących w skład tego gospodarstwa, której głównym
źródłem przychodu jest rolnictwo.”;

- odrzucić
Uwaga: przyjęcie poprawki nr 22 spowoduje bezprzedmiotowość poprawek nr 23-26 .

23) w art. 6 w ust. 1 skreślić wyrazy “zamieszkałą w gminie, na obszarze której położona
jest jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład tego gospodarstwa”;

- odrzucić

24) w art. 6 w ust. 1 na końcu dodać wyrazy “a dochody z gospodarstwa zapewniałyby
średni poziom utrzymania rodziny rolniczej”;

- odrzucić



25) w art. 6 w ust. 1 wyrazy “500 ha” zastąpić wyrazami “150 ha”;

- odrzucić

Uwaga: przyjęcie poprawki nr 25 spowoduje bezprzedmiotowość poprawki nr 26.
26) w art. 6 w ust. 1 wyrazy “500 ha” zastąpić wyrazami “300 ha”;

- przyjąć

27) w art. 6 w ust. 3 pkt 1 nadać brzmienie:

“1) uzyskała wykształcenie rolnicze co najmniej zasadnicze, lub”;

- przyjąć
Uwaga: przyjęcie poprawki nr 27 spowoduje bezprzedmiotowość poprawki nr 28.

28) w art. 6 w ust. 3 w pkt 1 skreślić wyrazy “przydatne do prowadzenia działalności
rolniczej”;

- odrzucić

29) w art. 6 w ust. 3 dodać pkt 3 w brzmieniu:

“3) legitymuje się poświadczoną znajomością języka polskiego zgodnie z
wymogami ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. Nr 90,
poz. 999, z 2000 r. Nr 29, poz. 358 i z 2002 r. Nr 144, poz. 1204).”;

- przyjąć

30) w art. 6 dodać ust. 4 w brzmieniu:

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

- przyjąć

31) w art. 7:

a) ust. 2 nadać brzmienie:

“2. Dowodem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji rolniczych jest:

1) w przypadku, o którym mowa w art. 6 ust. 3 pkt 1 - świadectwo lub
dyplom ukończenia szkoły z uzyskanym tytułem zawodowym albo
dyplom uzyskania tytułu zawodowego lub dyplom potwierdzający
kwalifikacje zawodowe;

2) w przypadku, o którym mowa w art. 6 ust. 3 pkt 2 - oświadczenie
poświadczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) lub świadectwo
pracy.”,

b) dodać ust. 5-7 w brzmieniu:

“5. Dowodem potwierdzającym spełnienie warunku określonego:



1) w art. 5 ust. 1 pkt 1 w zakresie dotyczącym powierzchni użytków rolnych
jest oświadczenie nabywcy albo uprawnionego do pierwokupu;

2) w art. 5 ust. 1 pkt 2 jest oświadczenie nabywcy albo uprawnionego do
pierwokupu, poświadczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

6. Przy zawieraniu umowy, w wyniku której następuje przeniesienie własności
nieruchomości rolnej, nabywca jest obowiązany do przedłożenia dowodów, o
których mowa w ust. 1-5 albo złożenie oświadczenia, że nie spełnia warunków,
określonych w art. 5 i 6. W oświadczeniu tym należy podać łączną powierzchnię
i miejsce położenia nieruchomości rolnych, których nabywca jest właścicielem
lub dzierżawcą.

7. Dowody, o których mowa w ust. 1-5, oraz oświadczenie, o którym mowa w ust.
6, stanowią załączniki do umowy w wyniku której następuje przeniesienie
własności nieruchomości rolnej.”;

- przyjąć

32) w art. 7 w ust. 2 po wyrazach “dyplom ukończenia” dodać wyraz “polskiej”, po wyrazie
“albo” dodać wyraz “polski”, po wyrazach “zawodowego lub” dodać wyraz “polski”;

- odrzucić

33) w art. 7 skreślić ust. 3;

- odrzucić

Uwaga: konsekwencją przyjęcia poprawki będzie zmiana redakcyjna w art. 18.

34) w art. 12 w zmianie 2 lit. b nadać brzmienie:

“b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

“2. Nadzór nad Agencją sprawuje minister właściwy do spraw rozwoju wsi.”;

- odrzucić
Uwaga: poprawki nr 34, 35 i 48 należy głosować łącznie.

35) w art. 12 w zmianie 4 lit. a nadać brzmienie:

“a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

“2. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi, w drodze rozporządzenia, nadaje
Agencji statut, biorąc pod uwagę zakres jej zadań.”;

- odrzucić

36) w art. 12 w zmianie 8 w art. 23 w ust. 3 na końcu dodać wyrazy “oraz dodatkowo w
inny sposób zaakceptowany przez Agencję”;

- przyjąć



37) w art. 12 po zmianie 8 dodać nową zmianę …w brzmieniu:

“…) w art. 26a ust. 1 i 3 otrzymują brzmienie:

“1. Nie pobiera się podatku od czynności cywilnoprawnych i opłaty skarbowej w
sprawach dotyczących Zasobu oraz nieruchomości nabywanych przez Agencję
na własność Skarbu Państwa.”

“3. Agencja nie ma obowiązku uiszczania opłat w sprawach cywilnych dotyczących
mienia stanowiącego Zasób oraz w sprawach, o których mowa w przepisach o
kształtowaniu ustroju rolnego państwa.”;

- przyjąć

38) w art. 12 po zmianie 8 dodać nową zmianę … w brzmieniu:

“…) w art. 28 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

“2a. Wykaz, o którym mowa w ust. 1, Agencja, przed ogłoszeniem przetargu,
przesyła izbie rolniczej właściwej ze względu na położenie nieruchomości, która
w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania może wyrazić opinię w sprawie
sprzedaży tej nieruchomości.”;

- przyjąć

39) w art. 12 po zmianie 8 dodać nową zmianę … w brzmieniu:

“…) po art. 28 dodać art. 28a w brzmieniu:

“Art. 28a. 1. Przeniesienie przez Agencję własności nieruchomości rolnej albo jej
wydzierżawienie na rzecz:

1) osoby prawnej,

2) spółki osobowej,

3) osoby fizycznej, jeżeli nie utworzy gospodarstwa rodzinnego

- wymaga uzyskania zgody ministra właściwego do spraw rozwoju wsi.

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy Skarbu Państwa i jednostek samorządu
terytorialnego.

3. Zgoda, o której mowa w ust. 1, jest udzielana, jeżeli przeniesienie
własności lub wydzierżawienie nieruchomości rolnej nie jest sprzeczne z
interesem społeczno-gospodarczym w szczególności nie utrudnia
powstania i poprawy struktury obszarowej gospodarstw rodzinnych na
danym terenie, a ponadto:

1) w przypadku spółdzielni produkcji rolnej nieruchomość rolna lub jej
część będzie wykorzystywana do prowadzenia wspólnego
gospodarstwa rolnego członków spółdzielni,

2) w przypadku podmiotów innych niż spółdzielnia produkcji rolnej
nieruchomość będzie wykorzystywana do prowadzenia działalności
rolniczej doświadczalnej, naukowej, dydaktycznej, leczniczej,
rehabilitacyjnej, agroturystycznej, w rozumieniu odrębnych



przepisów, a jej powierzchnia nie wykracza poza potrzeby na
powyższe cele,

3) łączna powierzchnia użytków rolnych będących przedmiotem
własności lub dzierżawy nie będzie większa niż 500 ha.

4. Na żądanie ministra właściwego do spraw wsi Agencja dołącza do
wystąpienia o zgodę na przeniesienie własności nieruchomości rolnej lub
jej wydzierżawienie odpowiednią dokumentację.

5. Przed wyrażeniem zgody, o której mowa w ust. 1, minister właściwy do
spraw wsi zasięga opinii izby rolniczej właściwej ze względu na miejsce
położenia nieruchomości rolnej będącej przedmiotem wystąpienia
Agencji.

6. W przypadku niewyrażenia przez izbę rolniczą opinii, o której mowa w
ust. 5, w terminie 30 dni, wymóg zasięgnięcia opinii uznaje się za
spełniony.”;

- odrzucić
Uwaga: przyjęcie poprawki nr 39 spowoduje bezprzedmiotowość poprawek nr 40, 43 i 45.

40) w art. 12 po pkt 8 dodać nową zmianę … w brzmieniu:

“…) po art. 28 dodaje się art. 28a w brzmieniu:

“Art. 28a. 1. Sprzedaż nieruchomości rolnej przez Agencję może nastąpić, jeżeli w
wyniku tej sprzedaży łączna powierzchnia użytków rolnych będących
własnością nabywcy nie przekroczy 500 ha.

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

3. Powierzchnię użytków rolnych, o której mowa w ust. 1 i 2, ustala się na
podstawie oświadczenia złożonego przez nabywcę nieruchomości
rolnej.””;

- przyjąć

Uwaga: poprawki nr 40, 43 i 45 należy głosować łącznie.

41) w art. 12 w zmianie 9 dotychczasową treść oznaczyć jako lit. c oraz dodać nowe lit. a i b
w brzmieniu:

“a) w ust. 2 po wyrazach “z zastrzeżeniem ust.” dodaje się wyrazy “2a i”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

“2a. W pierwszym przetargu, o którym mowa w ust. 2, mogą brać udział wyłącznie
rolnicy indywidualni w rozumieniu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego
państwa, pod warunkiem, że w wyniku zakupu nieruchomości nie stracą statusu
rolnika indywidualnego.””;



- odrzucić

42) w art. 12 w zmianie 9 w art. 29 w ust. 3b dodać pkt 5 w brzmieniu:

“5) osoby posiadające obywatelstwo polskie,”;

- odrzucić

43) w art. 12 w pkt 9 dotychczasową treść oznaczyć jako lit. a i dodać lit. b w brzmieniu:

“b) w art. 29 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

“5. Agencji przysługuje prawo odkupu nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa w
okresie 5 lat, licząc od dnia jej nabycia od Agencji, z ujawnieniem tego prawa w
księdze wieczystej.””;

- przyjąć

44) w art. 12 w zmianie 10 lit. a nadać brzmienie:

“a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

“1. Jeżeli nabywca przed zawarciem umowy sprzedaży wpłaci co najmniej 5%
ceny, Agencja może rozłożyć spłatę pozostałej należności na roczne lub
półroczne raty, na okres do 30 lat.””;

- odrzucić

45) w art. 12 w pkt 10 dodać lit. c w brzmieniu:

“c) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

“2a. Jeżeli nabywca nieruchomości zbędzie pod jakimkolwiek tytułem prawnym tę
nieruchomość lub jej część albo udziały w jej współwłasności przed
zapłaceniem całej należności z tytułu sprzedaży, Agencja może zażądać zapłaty
całej niespłaconej należności w wyznaczonym przez siebie terminie.””;

- przyjąć

46) w art. 12 dodać zmianę 11 w brzmieniu:

“11) w art. 32a dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

“3. Minister właściwy do spraw rolnictwa i rozwoju wsi w porozumieniu z
ministrem właściwym do spraw Skarbu Państwa, w drodze rozporządzenia,
ustali szczegółowe zasady korzystania przez Agencję z prawa pierwokupu oraz
nabywania nieruchomości za zapłatą równowartości pieniężnej biorąc pod
uwagę stan finansów Agencji, zasadę przejrzystości zawieranych transakcji,
zasadę gospodarności w dysponowaniu środkami finansowymi Agencji oraz
możliwość nabywania tych nieruchomości przez samorządy gminne, powiatowe
lub wojewódzkie.”;

- odrzucić



47) w art. 13 w zmianie 2 ust. 2a nadać brzmienie:

“2a. Agencja realizuje zadanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, w zakresie dotyczącym
tworzenia i powiększania gospodarstw rodzinnych, w szczególności poprzez dopłatę
do oprocentowania kredytów bankowych za zakup nieruchomości rolnych, które
utworzą gospodarstwo rodzinne albo wejdą w skład takiego gospodarstwa, z tym że
kwota kredytu nie może przekraczać 90% wartości zakupywanej nieruchomości, a
okres spłaty kredytu nie może przekraczać 20 lat.”;

- przyjąć

48) w art. 14 w zmianie 1:

a) ust. 3 nadać brzmienie:

3. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi sprawuje nadzór nad
działalnością Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz nad Agencją Nieruchomości
Rolnych.”,

b) skreślić ust. 4;

- odrzucić

49) dodać art. 14a w brzmieniu:

“Art. 14a.  W ustawie z dnia 26 lipca 2001 r. o nabywaniu przez użytkowników
wieczystych prawa własności nieruchomości (Dz.U. Nr 113, poz. 1209, z
2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 3, poz. 24) art. 1 otrzymuje
brzmienie:

“ Art. 1. 1. Osoby fizyczne będące w dniu 26 maja 1990 r. oraz w dniu wejścia w
życie ustawy użytkownikami wieczystymi lub współużytkownikami
wieczystymi nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe lub
stanowiących nieruchomości rolne nabywają z mocy prawa własności tych
nieruchomości z dniem, w którym decyzja, o której mowa w ust. 3, stała
się ostateczna.

2. Prawo własności nieruchomości nabywają także osoby fizyczne będące
następcami prawnymi osób, o których mowa w ust. 1.

3. Decyzję o nabyciu prawa własności nieruchomości wydaje starosta - w
odniesieniu do nieruchomości Skarbu Państwa, lub wójt, burmistrz,
prezydent miasta, starosta lub marszałek województwa - w odniesieniu do
nieruchomości będącej własnością jednostki samorządu terytorialnego.

4. Ostateczna decyzja, o której mowa w ust. 3, stanowi podstawę wpisu do
księgi wieczystej.

5. Opłaty sądowe z tytułu założenia i wpisu do księgi wieczystej prawa
własności nieruchomości nabytych na podstawie decyzji, o której mowa w
ust. 3, pokrywa Skarb Państwa.

6. Koszty pomiarów oraz opracowań geodezyjnych i kartograficznych
związanych z postępowaniem w sprawie wydania decyzji, o której mowa
w ust. 3, pokrywa Skarb Państwa.



7. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw administracji publicznej, w drodze rozporządzenia,
określi szczegółowy tryb wydawania decyzji, o których mowa w ust. 3.”;

- odrzucić
Uwaga: poprawki nr 49 i 51 należy głosować łącznie.

50) skreślić art. 15;

- przyjąć

51) dodać art. 16a w brzmieniu:

“Art. 16a. Do postępowań wszczętych na podstawie ustawy, o której mowa w ust.
14a, i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy,
stosuje się przepisy w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.”;

- odrzucić

52) art. 18 nadać brzmienie:

“Art. 18. Ustawa wchodzi w życie z dniem 15 kwietnia 2003 r., z wyjątkiem art. 7 ust.
3, który wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską
członkostwa w Unii Europejskiej.”;

- odrzucić

Warszawa, dnia 10 kwietnia 2003 r.

Przewodniczący Komisji Przewodniczący Komisji
Rolnictwa i Rozwoju Wsi Administracji i Spraw Wewnętrznych

/-/ Wojciech Mojzesowicz /-/ Andrzej Brachmański

Sprawozdawca

/-/ Romuald Ajchler


