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Podstawowe problemy stosowania znowelizowanej
ustawy o kszta³towaniu ustroju rolnego (cz. III)
X. Zmiany w zakresie pojêcia rolnika indywidualnego oraz
dokumentowania okolicznoci istotnych dla uzyskania tego statusu

Kluczowe dla ca³okszta³tu znowelizowanej ustawy pozostaje pojêcie
rolnika indywidualnego, definiowanego przez art. 6 u.k.u.r. oraz nieroz³¹cznie powi¹zan¹ z nim koncepcjê gospodarstwa rodzinnego z art. 5
u.k.u.r. Trzeba bowiem podkreliæ, ¿e we wspomnianym art. 6 u.k.u.r.
dosz³o do zmiany o doæ istotnym  byæ mo¿e nawet wiêkszym, ni¿ siê na
pierwszy rzut oka wydaje  znaczeniu. Dla pe³nego jej omówienia
z uwzglêdnieniem kontekstu nowelizacji konieczne jest przypomnienie art. 6
ust. 1 u.k.u.r., zgodnie z którym za rolnika indywidualnego uwa¿a siê osobê
fizyczn¹ bêd¹c¹ w³acicielem, u¿ytkownikiem wieczystym, samoistnym
posiadaczem lub dzier¿awc¹ nieruchomoci rolnych, których ³¹czna powierzchnia u¿ytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadaj¹c¹ kwalifikacje
rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszka³¹ w gminie, na obszarze której
jest po³o¿ona jedna z nieruchomoci rolnych wchodz¹cych w sk³ad gospodarstwa rolnego i prowadz¹c¹ przez ten okres osobicie to gospodarstwo. W dotychczasowej praktyce stosowania ustawy po 2016 r.297 pro297
Brzmienie wspomnianego art. 6 ust. 1 u.k.u.r. zmieniono z dniem 3.12.2011 r.,
a to wskutek wejcia w ¿ycie ustawy z dnia 16.09.2011 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu
nieruchomociami rolnymi Skarbu Pañstwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U.
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blematyczne by³o zw³aszcza, jak rozumieæ s³owo jest u¿yte w odniesieniu
do jednej z nieruchomoci wchodz¹cych w sk³ad gospodarstwa. Mo¿na
by³o bowiem pojmowaæ to na dwa sposoby. Wed³ug pierwszego chodzi³o
o to, ¿e w danym momencie oceny konkretnej osoby w zakresie spe³nienia przes³anek ustawowych ma ona mieæ nieruchomoæ w gminie,
w której mieszka od co najmniej piêciu lat298. Wed³ug drugiego za, tak¹ nieruchomoæ ma mieæ nie tylko w momencie oceny, ale te¿ w ca³ym
poprzedzaj¹cym okresie piêciu lat zamieszkiwania w danej gminie299. Ta
pozornie niewielka ró¿nica sprowadzona mo¿e byæ do niezwykle
istotnego rozró¿nienia: czy jest w ramach tego przepisu to rzeczywicie jest, czy te¿ domylne jest i przez ten czas by³a. Mo¿na
podaæ tu nastêpuj¹cy przyk³ad dla zobrazowania problemu. Piotr od
urodzenia (czyli ponad 5 lat) mieszka w gminie A. Od ponad 5 lat prowadzi
tak¿e osobicie gospodarstwo rolne, z tym ¿e od ponad 5 lat w jego sk³ad
wchodz¹ grunty po³o¿one w gminie B, a dopiero od 3 lat tak¿e grunty
w gminie miejsca zamieszkania Piotra, czyli gminie A (wczeniej nie mia³
w niej ¿adnych nieruchomoci)300. Od rozstrzygniêcia powy¿szego dyz 2011 r., nr 233, poz. 1382), acz nie mia³o to w latach 2011-2016 istotnego znaczenia,
po pierwsze, z uwagi na to, ¿e od 2010 do 2016 r. ustawa o kszta³towaniu ustroju rolnego
ingerowa³a zasadniczo w obrót nieruchomociami o powierzchni co najmniej 5 ha, co
zmniejsza³o znacznie praktyczn¹ skalê zwi¹zanych z ni¹ problemów, po drugie za, z tej
racji, ¿e zgodnie z art. 7 wspomnianej noweli osoby, które spe³nia³y warunki uznania za
rolnika przed jej wejciem w ¿ycie, przez okres piêciu lat od dnia wejcia w ¿ycie nowelizacji
uznawano za osoby spe³niaj¹ce te warunki, co dawa³o tym osobom czas na dostosowanie
siê do nowych wymogów uznania za rolnika.
298
Inaczej rzecz ujmuj¹c  zgodnie z dos³ownym rozumieniem ustawy nieruchomoæ
ma byæ po³o¿ona w konkretnej gminie teraz, gmina ta ma byæ gmin¹ zamieszkiwania
przez piêæ lat, a to, czy nieruchomoæ po³o¿ona na terenie tej gminy przez ca³y ten okres
wchodzi³a w sk³ad gospodarstwa, nie ma znaczenia.
299
Wedle tego wariantu interpretacyjnego czytanie przes³anki uznania za rolnika
nale¿a³oby rozpocz¹æ wczeniej i rozumieæ j¹ w ten sposób, ¿e przez ca³e piêæ lat trzeba
mieszkaæ w kwalifikowanej gminie  to jest charakteryzowanej przez ca³y ten czas jako
gmina po³o¿enia jednej z nieruchomoci wchodz¹cej w sk³ad gospodarstwa. Wobec tego
mia³aby to byæ gmina po³o¿enia nieruchomoci wchodz¹cej w sk³ad gospodarstwa nie tylko
teraz, ale przez ca³e piêæ ostatnich lat.
300
Wbrew pozorom s¹ to bardzo czêste sytuacje praktyczne. Dotycz¹ one np. wypadków, w których m³ody rolnik rozwija swoje gospodarstwo w s¹siedniej wsi bêd¹cej
ju¿ w s¹siedniej gminie, a w miejscu, gdzie mieszka nie ma nic, bowiem np. mieszka
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