
 

 

PLAN WYKŁADU  

  dr hab. Zygmunt Tuszkiewicz 

 

1. Przyczyny uchwalenia ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego w 2003 r. 

2. Przyczyny gruntownej nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego w 2016 r. 

3. Wyjaśnienie podstawowych pojęć występujących w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego: 
a) użytki rolne, 
b) nieruchomość rolna, 
c) gospodarstwo rolne, 
d) nabycie nieruchomości rolnej lub gospodarstwa rolnego. 

4. Zakres stosowania ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego: 
a) przepisy wyłączające stosowanie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, 
b) obrót własnościowy nieruchomościami rolnymi i gospodarstwami rolnymi, 
c) obrót udziałami i akcjami w spółkach, będących właścicielami nieruchomości i gospodarstw rolnych, 
d) zmiany podmiotowe w spółkach osobowych w rozumieniu k.s.h., będących właścicielami 

nieruchomości i gospodarstw rolnych, 
e) przepisy zawężające stosowanie ustawy. 

5. Podstawowe ograniczenia w obrocie własnościowym  nieruchomościami rolnymi i gospodarstwami 
rolnymi: 

a) wymóg bycia rolnikiem indywidualnym, 
b) zgoda Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnej (ANR) na nabycie przez inny podmiot, 
c) maksymalna norma obszarowa, 
d) obowiązek osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego,  
e) zakaz udostępniania nabytej nieruchomości rolnej osobom trzecim, 
f) wyłączenia podstawowych ograniczeń, 
g) roszczenie przysługujące właścicielowi nieruchomości rolnej o jej nabycie przez ANR. 

6. Prawo pierwokupu nieruchomości rolnej przysługujące dzierżawcy i ANR. 

7. Prawo nabycia nieruchomości rolnej przysługujące ANR  w przypadku nabycia nieruchomości 
rolnej lub gospodarstwa rolnego przez osobę trzecią. 

8. Prawo pierwokupu i nabycia udziałów i akcji w spółkach, będących właścicielami nieruchomości i 
gospodarstw rolnych, przysługujące ANR. 

9. Prawo nabycia nieruchomości rolnej przysługujące ANR  w przypadku zmian podmiotowych w 
spółkach osobowych w rozumieniu k.s.h., będących właścicielami nieruchomości i gospodarstw 
rolnych. 

10. Dziedziczenie nieruchomości i gospodarstw rolnych. 

 

 



 

 

11. Znoszenie wspólności nieruchomości rolnych i gospodarstw rolnych:  

a) zniesienie współwłasności, 
b) dział spadku, 
c) podział majątku wspólnego małżonków, 
d) likwidacja przedsiębiorstw prowadzonych przez spółki. 

12. Sankcje za naruszenie przepisów ustawy: 
a) nieważność nabycia, 
b) sankcja za naruszenie obowiązek osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego,  
c) sankcja za naruszenie zakazu udostępniania nabytej nieruchomości rolnej lub gospodarstwa rolnego 

osobom trzecim. 
 


