
 Druk nr 2534-A

SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

            IV kadencja

DODATKOWE SPRAWOZ DANIE
KOMISJI SKARBU PAŃSTWA

o rządowym projekcie ustawy o zmianie
ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami
rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie
innych ustaw /druk nr 2395/.

Sejm na 69 posiedzeniu w dniu 2 marca 2004 r. – zgodnie z art. 47 ust. 1
Regulaminu Sejmu – skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 2395 do
Komisji Skarbu w celu rozpatrzenia wniosków i poprawek zgłoszonych w drugim
czytaniu.

Komisja Skarbu Państwa po rozpatrzeniu wniosku i poprawek na posiedzeniu w
dniach 3 i 4 marca 2004 r. oraz wysłuchaniu oświadczenia przedstawiciela Komitetu
Integracji Europejskiej, że poprawki zawarte w dodatkowym sprawozdaniu są
zgodne z prawem Unii Europejskiej

wnosi:

W y s o k i   S e j m  raczy następujący wniosek i poprawki:

odrzucić projekt ustawy w całości

- poseł W.Woda, H.Szustak

- odrzucić

1) w art. 1 w zmianie 7 dotyczącej art. 22 ust. 3 nadać brzmienie:

„3. Agencja, za zgodą ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa i ministra
właściwego do spraw rozwoju wsi może wykorzystać mienie Zasobu do
ustanowienia zabezpieczenia zaciągniętych kredytów, o których mowa w ust. 1.
Kredyt może być zaciągnięty tylko w Banku Gospodarstwa Krajowego.”;

- poseł M.Suski

- odrzucić
2) w art. 1 w zmianie 9 dotyczącej art. 29 dodać ust. 3d w brzmieniu:



-  2  -

„3d. Na wniosek wójta Agencja może zastrzec, że w przetargu mogą uczestniczyć
wyłącznie rolnicy, o których mowa w ust. 3b pkt 1 lit. a, od co najmniej trzech lat
zamieszkujący w miejscowości, na obszarze której położona jest nieruchomość
wystawiana do przetargu, jeżeli miejscowość ta jest tradycyjnie zamieszkała przez
mniejszość narodową lub etniczną.”;

- poseł E.Czykwin

- odrzucić

3) po art. 5 dodać nowy art. … w brzmieniu:

„Art. … W ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego
(Dz.U. Nr 64, poz. 592) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 3 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. W przypadku braku uprawnionego do pierwokupu, o którym
mowa w ust. 1, albo nie wykonania przez niego tego prawa, prawo
pierwokupu przysługuje z mocy ustawy Agencji, działającej na
rzecz Skarbu Państwa, jeżeli przedmiotem sprzedaży jest
nieruchomość rolna o powierzchni większej niż 1 ha.”;

2) w art. 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Jeżeli przeniesienie własności nieruchomości rolnej o powierzchni
większej niż 1 ha następuje w wyniku zawarcia umowy innej niż
umowa sprzedaży, Agencja, działająca na rzecz Skarbu Państwa,
może złożyć oświadczenie o nabyciu tej nieruchomości za zapłatą
równowartości pieniężnej.”;

3) w art. 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„6. Za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną, będącą
właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych o łącznej
powierzchni użytków rolnych nieprzekraczającej 300 ha,
posiadającą kwalifikacje rolnicze oraz od co najmniej 3 lat
zamieszkałą w gminie, na obszarze której położona jest jedna z
nieruchomości rolnych wchodzących w skład tego gospodarstwa i
prowadzącą przez ten okres osobiście gospodarstwo rolne.”.”;

- poseł R.Ajchler

- odrzucić

Warszawa, dnia 4 marca 2004 r.

Sprawozdawca Zastępca Przewodniczącego
Komisji Skarbu Państwa

/-/ Małgorzata Ostrowska /-/ Rafał Zagórny


