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W praktyce obrót tymi gruntami wymaga³ wiêc za 
ka¿dym razem zawierania umów sprzeda¿y pod 
warunkiem, ¿e ANR nie skorzysta z przys³uguj¹cego 
jej prawa pierwokupu. Pomimo, ¿e ANR najczêœciej 
w takich sytuacjach z prawa pierwokupu nie korzysta³a, 
to i tak konieczne by³o uzyskanie odpowiedzi ANR, 
co powodowa³o przed³u¿anie ca³ej procedury nabycia 
nieruchomoœci o miesi¹c.

Zgodnie z oficjalnymi danymi ANR, do koñca 2007 r. 
wp³ynê³o do niej 408 tysiêcy umów przenosz¹cych 
w³asnoœæ nieruchomoœci rolnych o stosunkowo 
niewielkim ³¹cznym obszarze 667 tys. ha. 
Zdecydowana wiêkszoœæ tych umów dotyczy³a 
nieruchomoœci o powierzchni poni¿ej 5 ha.

Co siê zmieni³o?

Zgodnie z Nowelizacj¹, w przypadku braku innego
uprawnionego do prawa pierwokupu b¹dŸ 
niewykonania przez niego tego prawa, przys³uguje 
ono ANR wy³¹cznie w odniesieniu do nieruchomoœci 
o powierzchni wiêkszej ni¿ 5 ha. 

Wprowadzone zmiany, postulowane od wielu lat, 
wywr¹ korzystny skutek na rynek nieruchomoœci 
gruntowych w Polsce. Mo¿na jedynie ¿a³owaæ, ¿e 
ustawodawca nie podniós³ bardziej granicy 
stosowania prawa pierwokupu dla ANR np. dla 
nieruchomoœci o powierzchni powy¿ej 10 ha. 
Nie mniej jednak, bior¹c pod uwagê strukturê 
transakcji w Polsce, wiêkszoœæ których stanowi¹ 
dzia³ki nie przekraczaj¹ce  5 ha, Nowelizacja 
przyczyni siê do usuniêcia barier w obrocie ziemi¹ 
w Polsce i u³atwi proces inwestycyjny.

Obowi¹zywanie przepisów

Znowelizowane przepisy mo¿na stosowaæ jedynie 
do spraw wszczêtych po 6 maja 2010 r. W sprawach 
wszczêtych przed t¹ dat¹, stosuje siê przepisy 
dotychczasowe. 
 
Wniosek

Wprowadzone przez Nowelizacjê zmiany nale¿y oceniæ 
pozytywnie, gdy¿ prowadz¹ do usprawnienia 
i przyspieszenia obrotu nieruchomoœciami rolnymi 
w Polsce.

W dniu 8 lipca 2010 r. wesz³a w ¿ycie noweli-
zacja (Dz. U. z 2010 r., Nr 110, poz. 725, dalej
„Nowelizacja”) ustawy o kszta³towaniu ustroju 
rolnego (dalej „Ustawa”). Nowelizacja 
ogranicza prawo pierwokupu przys³uguj¹ce 
Agencji Nieruchomoœci Rolnych (dalej „ANR”) 
do nieruchomoœci o powierzchni wiêkszej ni¿ 
5 ha. W praktyce oznacza to znacz¹ce u³atwienie 
dla obrotu nieruchomoœciami w Polsce. 

Jak by³o dotychczas?

Zgodnie z dotychczas obowi¹zuj¹cym brzmieniem 
Ustawy, w przypadku sprzeda¿y nieruchomoœci 
rolnej przez osobê fizyczn¹ lub prawn¹ inn¹ ni¿ ANR, 
prawo pierwokupu przys³ugiwa³o jej dzier¿awcy. 
W przypadku braku uprawnionego dzier¿awcy (albo 
niewykonania przez niego prawa pierwokupu), 
Ustawa przyznawa³a ANR prawo pierwokupu ka¿dej 
nieruchomoœci rolnej. 

Sankcj¹ za naruszenie prawa pierwokupu ANR jest 
niewa¿noœæ umowy sprzeda¿y, co powoduje, ¿e 
sprzeda¿ ka¿dej nieruchomoœci gruntowej wymaga 
dok³adnego i niebudz¹cego w¹tpliwoœci okreœlenia 
jej statusu. Status taki ustala siê na podstawie 
przeznaczenia nieruchomoœci w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku 
braku planu nale¿y pos³u¿yæ siê wypisem z rejestru 
gruntów prowadzonym przez starostê. 
Jednak¿e, na skutek zmiany ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, w 2003 r. 
wiêkszoœæ planów miejscowych utraci³a moc, zaœ 
ze wzglêdu na d³ugotrwa³y i kosztowny proces ich 
ponownego ustalania, w wiêkszoœci gmin nowe 
plany nie wesz³y jeszcze w ¿ycie. Sytuacja ta 
powoduje, ¿e - zgodnie z wytycznymi stosowania 
Ustawy - w wiêkszoœci przypadków notariusze 
ustalaj¹ status gruntu na podstawie rejestru 
gruntów, w którym bazowym statusem jest status 
rolny. W praktyce dopiero bowiem faktyczne 
zabudowanie gruntu po³o¿onego w granicach 
miasta powoduje zmianê jego statusu w rejestrze 
gruntów na budowlany. 

W tej sytuacji, grunty bêd¹ce faktycznie gruntami 
budowlanymi, nawet te po³o¿one w granicach miast
(lub które w studium uwarunkowañ i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy przezna-
czone zosta³y pod zabudowê i wskazane jako 
dzia³ki budowlane), objête by³y pierwokupem ANR.

Kontakt

Ewa Diakowska

+48 71 71 93 508

E-mail ?

mailto:ewa.diakowska@eversheds.pl
mailto:ewa.diakowska@eversheds.pl

