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SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

IV kadencja

Pan
Józef Oleksy
Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2
kwietnia 1997 r. i na podstawie art. 32 ust. 2 regulaminu Sejmu niżej podpisani
posłowie wnoszą projekt ustawy:

 - o zmianie ustawy o gospodarowaniu
nieruchomościami rolnymi Skarbu
Państwa.

Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem ustawy
upoważniamy pana posła Andrzeja Grzyba.

 (-)   Leszek Bugaj;  (-)   Bronisław Dutka;  (-)   Józef Gruszka; (-) Andrzej Grzyb;
 (-)   Stanisław Kalemba;  (-)   Jarosław Kalinowski;  (-)   Eugeniusz Kłopotek;
 (-)   Dorota Kwaśniewska;  (-)   Józef Mioduszewski;  (-)   Stefan Nowak;
 (-)   Krystyna Ozga;  (-)   Mirosław Pawlak;  (-)   Waldemar Pawlak;  (-)   Janusz
Piechociński;  (-)   Tadeusz Samborski;  (-)   Marek Sawicki;  (-)   Franciszek
Jerzy Stefaniuk;  (-)   Józef Szczepańczyk;  (-)   Leszek Świętochowski;
 (-)   Marian Wesołowski;  (-)   Wojciech Szczęsny Zarzycki;  (-)   Stanisław
Żelichowski.



Projekt

Ustawa

z dnia ............................ 2004 r.

o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa

Art. 1.

W ustawie z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi

Skarbu Państwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 115, poz. 1229, Nr 122, poz. 1323 i Nr 154, poz. 1793 i

1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676 i Nr 155, poz. 1287 oraz z 2003 r. Nr 6, poz.

64, Nr 49, poz. 408, Nr 64, poz. 592, Nr 80, poz. 721 i Nr 122, poz. 1143, z 2004 r. Nr 69,

poz. 624 i Nr 92, poz. 880) w art. 24 w ust. 5 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) osobom bezrobotnym bez prawa do zasiłku, które przez okres co najmniej 5 lat były

pracownikami państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej - nieruchomości rolne

o powierzchni do 2 hektarów - na cele związane z zalesianiem, o którym mowa w ustawie

z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków

pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.



Uzasadnienie

Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi

Skarbu Państwa ma na celu zmianę zapisu punktu 3 w ust. 5 w art. 24. Zgodnie z obecnym

zapisem Agencja Nieruchomości Rolnych może przekazać nieodpłatnie, w drodze umowy, na

własność, wchodzące w skład Zasobu nieruchomości rolne o powierzchni do 2 hektarów,

osobom bezrobotnym, bez prawa do zasiłku, które przez okres co najmniej 5 lat były

pracownikami państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej - na cele związane z

zalesianiem w rozumieniu ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych

do zalesienia (Dz. U. Nr 73, poz. 764). Ustawa o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia

została uchylona ustawą o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich pochodzących z Sekcji

Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej. ANR nie może

przekazywać nieruchomości byłym pracownikom państwowych przedsiębiorstw gospodarki

rolnej ze względu na powołanie się w przepisie na ustawę, która straciła moc z dniem

uzyskania przez Polskę członkostwa w Unii Europejskiej.

Projekt był konsultowany w środowisku byłych pracowników państwowych

przedsiębiorstw gospodarki rolnej.

Projekt ustawy nie pociąga za sobą skutków budżetowych.

Prawo UE nie reguluje kwestii zawartych w projekcie ustawy.












