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Umowy działowe dotyczące nieruchomości rolnych po wejściu 
w życie ustawy z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy 

o kształtowaniu ustroju rolnego oraz niektórych innych ustaw

I. Uwagi wstępne

Postanowienia ustawy z dn. 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy 
o kształtowaniu ustroju rolnego oraz niektórych innych ustaw1 (w mocy od 
dn. 26 czerwca 2019 r.) w istotnym zakresie zmodyfikowały dotychczasowy 
reżim obrotu nieruchomościami rolnymi w Polsce oraz rozwiązania mode-
lowe w zakresie jego reglamentacji sprawowanej przez Krajowy Ośrodek 
Wsparcia Rolnictwa2. Zmiany te, dotykając wielu szczegółowych kwestii 
związanych z praktyką obrotu nieruchomościami, w sposób szczególnie 
znaczący wpłynęły na aktualny kształt umów działowych mających za 
przedmiot nieruchomości rolne w rozumieniu ustawy o kształtowaniu 
ustroju rolnego3, a więc umów o doniosłym znaczeniu społeczno-go-
spodarczym. Tym samym analiza nowych regulacji odnoszących się do 
tej kategorii czynności prawnych uzasadniona jest zarówno względami 
teoretycznymi, jak i – w szczególności – praktycznymi.

Założonym w niniejszym artykule celem badawczym jest podjęcie 
próby scharakteryzowania specyficznych uwarunkowań prawnych od-
noszących się do umów działowych (zniesienia współwłasności, działu 
spadku, podziału majątku wspólnego), w przypadku, gdy ich przedmiot 
zostaje zakwalifikowany jako nieruchomość rolna w rozumieniu u.k.u.r., 
jak również zaprezentowanie podstawowych problemów teoretycznych 
– rzutujących jednak istotnie na praktykę obrotu – które przyniosła ze 
sobą ustawa z dn. 26 kwietnia 2019 r. Realizacji tego celu służy przyjęta 
konstrukcja pracy, w ramach której omówione zostaną nowości wprowa-
dzone ustawą z dn. 26 kwietnia 2019 r. w zakresie reglamentacji umów 
działowych dotyczących nieruchomości rolnych, jak również szczególna 
regulacja tych czynności prawnych na tle innych niż sprzedaż umów pro-
wadzących do nabycia nieruchomości rolnej. Należy bowiem podkreślić, że 
mocą tego aktu prawnego doszło do istotnego zróżnicowania unormowań 
*  Notariusz w Krakowie. 
1 Dz.U. 2019 poz. 1080; dalej ustawa z dn. 26 kwietnia 2019 r.
2 Dalej KOWR
3 Dalej u.k.u.r.
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odnoszących się do umów działowych i pozostałych umów prowadzących 
do nabycia nieruchomości rolnych. Zróżnicowanie to dotyczy zarówno 
samych warunków i przesłanek nabycia (art. 2a i 4 u.k.u.r.), jak i specy-
ficznych obowiązków nabywcy nieruchomości rolnej (art. 2b u.k.u.r.), 
stanowiąc kolejny argument na rzecz wyodrębnienia umów działowych 
w ramach analiz poświęconych aktualnym regulacjom u.k.u.r. W pierwszej 
kolejności zostaną jednak poruszone kwestie związane z problematyką 
umów działowych w stanie prawnym sprzed wejścia w życie ustawy z dn. 
26 kwietnia 2019 r. Choć bowiem kwestia zakresu stosowania przepisów 
u.k.u.r. do tych czynności była jedną z najżywiej dyskutowanych w lite-
raturze, to wiele z wyrażanych w doktrynie poglądów tylko w niewielkim 
stopniu znajdowało odzwierciedlenie w praktyce obrotu.

II. Umowy działowe w stanie prawnym sprzed wejścia w życie ustawy 
z dn. 26 kwietnia 2019 r.

Źródłem sygnalizowanych powyżej wątpliwości co do kwestii zakresu 
stosowania u.k.u.r. do umów działowych przed wejściem w życie usta-
wy z dn. 26 kwietnia 2019 r. były nieprecyzyjne sformułowania ustawy 
z dn.14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu 
Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw4, mocą 
której znowelizowano m.in. art. 210 k.c. oraz dodano pkt 7 do art. 2 u.k.u.r. 
zawierający definicję „nabycia nieruchomości rolnej”. Przepis § 2 art. 210 
k.c. wprowadził zasadę, że zniesienie współwłasności nieruchomości rolnej 
oraz gospodarstwa rolnego w rozumieniu u.k.u.r. powinno następować 
z uwzględnieniem przepisów u.k.u.r. Zasada ta powinna z kolei znaleźć 
odpowiednie zastosowanie również w przypadku działu spadku (art. 1035 
k.c.) oraz podziału majątku wspólnego (art. 46 k.r.o.). W odniesieniu do 
postępowań sądowych w przedmiocie zniesienia współwłasności gospo-
darstwa rolnego w rozumieniu u.k.u.r. konkretyzowały ją ponadto przepisy 
§ 2 art. 213 k.c. (dotyczącego przyznania gospodarstwa rolnego jednemu ze 
współwłaścicieli) oraz § 3 art. 214 k.c. (w zakresie tzw. cywilnego podzia-
łu gospodarstwa rolnego). O ile zatem sama konieczność uwzględniania 
przepisów u.k.u.r. w odniesieniu do umów działowych nie wywoływała 
wątpliwości, to nader dyskusyjny pozostawał zakres ich „uwzględniania”.

Należy podkreślić, że w literaturze bardzo mocno dochodziła do głosu 
liberalna interpretacja powyższych niejednoznacznych unormowań. Jej 

4 Tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 869.
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zasadniczym założeniem była teza o konieczności generalnego wyłączenia 
kontroli administracyjnoprawnej sprawowanej na podstawie art. 2a u.k.u.r. 
przez Agencję Nieruchomości Rolnych5, a następnie KOWR, w przy-
padku nabycia nieruchomości rolnej na podstawie jakiejkolwiek z umów 
działowych. Znalazła ona jednoznaczny wyraz w wypowiedzi, iż „ogra-
niczenia w postaci wymogu bycia rolnikiem indywidualnym względnie 
uzyskania zgody Prezesa ANR na nabycie czy też w postaci maksymalnej 
normy obszarowej wynoszącej 300 ha n i e  powinny  być wiążące przy 
znoszeniu współwłasności”6. Dla uzasadnienia tego stanowiska wysu-
wano wiele argumentów, do których zaliczyć należało w szczególności 
konieczność uwzględniania wartości i praw chronionych konstytucyjnie, 
poprzez należyte wyważenie interesu prywatnego współwłaścicieli i inte-
resu publicznego wyrażonego w przepisach u.k.u.r. Zwracano uwagę, że 
do zniesienia współwłasności dochodzi pomiędzy osobami, które są już 
właścicielami nieruchomości, tyle że ich prawo jest ograniczone prawem 
własności do tej samej nieruchomości przysługującym innemu podmiotowi 
lub podmiotom, a samo nabycie udziału we współwłasności nieruchomości 
rolnej podlega wszelkim rygorom przewidzianym w u.k.u.r. Tym samym 
za przyjęciem takiej interpretacji przemawiały reguły konstytucyjne i po-
trzeba poszanowania nabytego prawa własności7. 

Zgodnie z zarysowanym kierunkiem wykładni jeszcze mocniejsze ar-
gumenty przemawiałyby za niestosowaniem ograniczeń przewidzianych 
w art. 2a u.k.u.r. do działu spadku obejmującego nieruchomość rolną lub 
gospodarstwo rolne w rozumieniu u.k.u.r. Dział spadku (a także zniesie-
nie współwłasności powstałej wskutek zapisu windykacyjnego, a nawet 
wykonania zapisu zwykłego) należałoby traktować jako nabycie w drodze 

5 Dalej: ANR.
6 Z Truszkiewicz, Zakres stosowania ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego po nowelizacji 

z 2016 r., „Rejent” 2017, nr 7, s. 113.
7 Ibidem, s. 113–114. Por. również podobne argumenty wysuwane przez K. Kurosza, Prawo 

nabycia Agencji Nieruchomości Rolnych i zasada nabywania nieruchomości rolnej jedynie 
przez rolnika indywidualnego a zniesienie współwłasności nieruchomości rolnej, [w:] 
Nieruchomości rolne w praktyce notarialnej, red. P. Księżak, J. Mikołajczyk, Warszawa 2017, 
s. 110–118. Autor zauważa w szczególności, że ustawodawca i państwo nie mają żadnego 
motywu, by nadmiernie ingerować w przekształcenie współwłasności w prawo własności 
– jeżeli nie pojawia się nowy właściciel. Przyjęcie odmiennego zapatrywania oznaczałoby 
zanegowanie celu u.k.u.r., jakim jest ograniczenie spekulatywnego nabywania nieruchomości 
rolnych przez nierolników. Autor odnosząc swoje rozważania do sądowego zniesienia 
współwłasności gospodarstwa rolnego, podkreślał jednak równocześnie, że skoro art. 210 § 
2 k.c. nie czyni rozróżnienia między sądowym i umownym zniesieniem współwłasności, to 
i reguły stosowane wobec umowy powinny być identyczne. 
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szeroko rozumianego „dziedziczenia”, do którego, z mocy art. 2a ust. 3 
pkt 2 u.k.u.r., nie znajdują zastosowania zasady wyrażone w ust. 1 (oraz 
4) tego artykułu8. W istocie bowiem, pomimo że dział spadku jest czyn-
nością zachodzącą między współuprawnionymi, to chodzi o następstwo 
po spadkodawcy; decydujące znaczenie miałyby zatem relacje następstwa 
między spadkodawcą a spadkobiercami i zapisobiercami. 

Należy jednak podkreślić, że zwolennicy liberalnej wykładni przepisów 
u.k.u.r. w odniesieniu do umów działowych nie kwestionowali jednak, że 
jej przepisy powinny być w ich ramach „uwzględniane”. Samo „uwzględ-
nienie” miałoby zaś polegać na przyznaniu ANR, a następnie KOWR, 
wynikającego z art. 4 u.k.u.r. tzw. prawa nabycia przedmiotów nabytych 
w wyniku dokonania przedmiotowych czynności. Ten zakres publiczno-
prawnej reglamentacji umów działowych, ograniczony do instrumentu 
o charakterze cywilnoprawnym, uznawali za całkowicie wystarczający 
z punktu widzenia celów u.k.u.r.9. Powyższa interpretacja zakresu „uwzględ-
niania” przepisów u.k.u.r. w przypadku zawierania umów działowych nie 
była jednak powszechnie i jednomyślnie przyjmowana w literaturze. 

W opozycji do niej znajdowały się te poglądy, które nakazywały przy 
zawieraniu umów działowych uwzględnianie zasady wynikającej z art. 2a 
u.k.u.r., zgodnie z którą nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie 
rolnik indywidualny lub osoba nabywająca nieruchomość rolną w wa-
runkach określonych w art. 2a ust 3 u.k.u.r., albo też osoba dysponująca 
zgodą Dyrektora KOWR na takie nabycie (art. 2a ust 4 u.k.u.r.)10. Ten 
8 Z. Truszkiewicz, Dziedziczenie i dział spadku rolnego po nowelizacji z 2016 r. ustawy 

o kształtowaniu ustroju rolnego, „Rejent” 2018, nr 1, s. 20–27.
9 Por. Z Truszkiewicz, Dziedziczenie i dział spadku…, op. cit., s. 26–27; idem, Zakres 

stosowania…, op. cit., s. 114; K. Kurosz, Prawo nabycia Agencji Nieruchomości Rolnych…, 
op. cit., s. 116. Warto zwrócić uwagę, że wymienieni autorzy, kwestionując zastosowanie 
zasad wynikających z art. 2a u.k.u.r. do umów działowych, nie ustosunkowali się jednak 
jednoznacznie do problemu „uwzględniania” ograniczeń i obowiązków wynikających z art. 
2b u.k.u.r. do nabywcy nieruchomości rolnej w wyniku zaistnienia takich zdarzeń prawnych 
– za wyjątkiem sytuacji gdy podstawą nabycia był dział spadku. Traktowanie działu spadku 
jako dziedziczenia przemawiało bowiem za tym, by obowiązki określone w art. 2b ust. 1 i 2 
nie dotyczyły nabywcy nieruchomości rolnej na podstawie tego zdarzenia prawnego, z mocy 
wyraźnego rozstrzygnięcia zawartego w art. 2b ust. 4 u.k.u.r. w pierwotnym brzmieniu tego 
przepisu.

10 Por. J. Bieluk, Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego. Komentarz, Warszawa 2016, 
s. 188–190; idem, Dział spadku obejmujący gospodarstwo rolne w świetle przepisów ustawy 
o kształtowaniu ustroju rolnego, „Studia Iuridica Agraria” 2017, t. XV, s. 269; R. Krupa-
Dąbrowska, Ograniczenie w obrocie ziemią: podział majątku małżonków, „Rzeczpospolita” 
z 9.05.2016; K. Maj, O potrzebie zmian w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego, 
„Krakowski Przegląd Notarialny” 2017, nr 2, s. 28; J. Pisuliński, O niektórych osobliwościach 
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restrykcyjny kierunek wykładni przepisów u.k.u.r., wsparty konsekwentnym 
stanowiskiem ANR, a następnie KOWR, stał się absolutnie dominujący 
w praktyce. Jego bezpośrednim skutkiem stało się rozciągnięcie kontroli 
administracyjnoprawnej sprawowanej przez KOWR również na umowy 
działowe (art. 2a ust 4 u.k.u.r.)i zakwestionowanie praktycznego znacze-
nia tzw. prawa nabycia przysługującego KOWR w przypadku zawierania 
umów tego rodzaju11. Tym samym umowy działowe poddane zostały daleko 
idącej reglamentacji publicznoprawnej o charakterze administracyjnym, 
a generalny wymóg legitymowania się przez nabywcę statusem rolnika 
indywidualnego lub uzyskania zgody Dyrektora Generalnego KOWR na 
nabycie – stał się czynnikiem częstokroć uniemożliwiającym skuteczne 
dokonanie zamierzonego przez strony działu12. Dalszym efektem przyjęcia 
wykładni restrykcyjnej w praktyce obrotu stało się generalne nałożenie 
na nabywcę nieruchomości rolnej, na podstawie jakiejkolwiek umowy 
działowej (w tym działu spadku), obowiązków wynikających z art. 2b 
ust 1–2 u.k.u.r., skutkujące istotnym ograniczeniem możliwości dalszego 
rozporządzania nieruchomością nabytą na tej podstawie. 

obrotu nieruchomościami rolnymi, Rejent 2016, nr 5, s. 34; W Gonet, Umowne zniesienie 
współwłasności nieruchomości rolnych, „Rejent” 2019, nr 5, s. 43 i n. Warto w tym miejscu 
zwrócić uwagę na odrębny pogląd B. Swaczyny, Zniesienie współwłasności nieruchomości 
rolnej po 29.04. 2016 r., „Rejent” 2017, nr 7, s. 79 i n., pomimo że uwagi autora dotyczyły 
sądowego trybu zniesienia współwłasności. Autor – wychodząc od koncepcji współwłasności 
jako niepodzielności wspólnego prawa i konsekwentnie odmawiając zniesieniu 
współwłasności skutku w postaci przeniesienia własności – wykluczył bowiem generalnie 
stosowanie przepisów u.k.u.r. (a zatem zarówno instrumentarium administracyjnego – art. 
2a i 2b u.k.u.r., jak i cywilnoprawnego – ar. 4 u.k.u.r.) do takich przypadków zniesienia 
współwłasności, gdy podział gospodarstwa rolnego następuje pomiędzy współuprawnionych 
na części odpowiadające wielkości ich udziałów, przy czym kryterium ekwiwalentności 
stanowiłaby wartość nieruchomości wydzielonych z gospodarstwa rolnego i przyznanych 
poszczególnym współwłaścicielom. 

11 Z uwagi na treść wyłączeń spod prawa nabycia KOWR przewidzianych w art. 4 ust. 4 
u.k.u.r., a w szczególności tego, które eliminuje prawo nabycia KOWR, gdy do nabycia 
nieruchomości rolnej dochodzi za zgodą Dyrektora Generalnego KOWR przewidzianą 
w art. 2a ust. 4 u.k.u.r., lub gdy nabywcą jest rolnik indywidualny, a w wyniku przeniesienia 
własności nieruchomości rolnej następuje powiększenie gospodarstwa rodzinnego, albo też 
gdy nabywcą jest osoba bliska (art. 4 ust. 4 pkt 1), pkt 2 lit. a i b u.k.u.r.

12 Na okoliczność, że regulacje u.k.u.r. prowadzą w rzeczywistości do petryfikacji istniejącej 
współwłasności, niejednokrotnie wbrew woli współwłaścicieli, zwracał uwagę Rzecznik Praw 
Obywatelskich w swoim piśmie procesowym kierowanym do Trybunału Konstytucyjnego 
z 12 sierpnia 2016, sygn. K 36/16.
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III.  Umowy działowe po wejściu w życie ustawy z dn. 26 kwietnia 2019 r.

1. Zawarcie umowy działowej

Etap zawierania umowy po wejściu w życie ustawy z dn. 26 kwietnia 
2019 r. jest tym momentem, w którym w sposób najbardziej przejrzysty 
i charakterystyczny uwidaczniają się nowe zasady określające aktualny 
kształt prawnej reglamentacji umów działowych dotyczących nierucho-
mości rolnych w rozumieniu u.k.u.r. 

W pierwszej kolejności należy jednoznacznie podkreślić, że ustawa 
z dn. 26 kwietnia 2019 r. nie uchyliła przyjętej w § 2 art. 210 k.c. zasady, że 
zniesienie współwłasności nieruchomości rolnej oraz gospodarstwa rolnego 
w rozumieniu u.k.u.r. powinno następować z uwzględnieniem przepisów 
u.k.u.r. Jednakże w sposób radykalny zmieniła zakres „uwzględniania” 
tych przepisów, przynajmniej w porównaniu do dominującego w praktyce 
obrotu restrykcyjnego kierunku wykładni dotychczasowych unormowań. 
Okoliczność ta wynika z rozwiązania przyjętego w nowym art. 2a ust 3 
pkt 10 u.k.u.r., zgodnie z treścią którego zasady wynikającej z art. 2a ust. 1 
u.k.u.r., w myśl której nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie 
rolnik indywidualny, nie stosuje się do przypadków gdy do nabycia nieru-
chomości rolnej dochodzi w wyniku zniesienia współwłasności, podziału 
majątku wspólnego po ustaniu małżeństwa oraz działu spadku. Konsekwencją 
przyjęcia tego rozwiązania jest ponadto wyłączenie obowiązku uzyskania 
przez nabywcę nieruchomości rolnej na podstawie wymienionych zdarzeń 
prawnych – nielegitymującego się statusem rolnika indywidualnego – zgody 
na jej nabycie wyrażanej przez Dyrektora Generalnego KOWR, w trybie 
określonym w art. 2a ust. 4 u.k.u.r. Nasuwa się zatem wniosek, że wycho-
dząc naprzeciw argumentom zwolenników liberalnej wykładni dotychcza-
sowych unormowań u.k.u.r., ustawodawca zdecydował się na rezygnację 
z prewencyjnej, zasadniczo administracyjnoprawnej kontroli umów działo-
wych mających za przedmiot nieruchomości rolne w rozumieniu u.k.u.r.13. 
W obecnym stanie prawnym w przypadku, gdy do nabycia nieruchomości 
rolnej dochodzi na podstawie którejkolwiek z umów działowych określonych 
13 Cechą szczególną tej kontroli była okoliczność, że odbywała się jeszcze przed zawarciem 

umowy prowadzącej do nabycia własności nieruchomości rolnej poprzez stwierdzenie 
dopuszczalności nabycia przez Dyrektora Generalnego KOWR w ramach postępowania 
administracyjnego o wyrażenie zgody unormowanego w art. 2a ust. 4 u.k.u.r., albo też 
w następstwie zweryfikowania przez notariusza dokumentującego czynność okoliczności 
spełnienia przez nabywcę kryteriów składających się na definicję rolnika indywidualnego lub 
zaistnienia okoliczności określonych w art. 2 a ust. 3 u.k.u.r.
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w art. 2a ust 3 pkt 10 u.k.u.r., nie ma już żadnych podstaw do wymagania 
od nabywcy, by wylegitymował się statusem rolnika indywidualnego lub 
uzyskał zgodę Dyrektora Generalnego KOWR na nabycie w trybie art. 2a 
ust. 4 u.k.u.r., albo też należał do kręgu podmiotów określonych w art. 2a 
ust. 3 u.k.u.r. Zasada ta znajduje zastosowanie bez względu na obszar naby-
wanej nieruchomości, jak również miejsce jej położenia; w szczególności 
nie ma znaczenia okoliczność, czy nieruchomość jest położona w granicach 
administracyjnych miasta, czy też poza jego granicami.

Eliminacja dotychczasowych instrumentów kontroli administracyj-
noprawnej sprawowanej przez KOWR nie oznacza jednak, że zawarcie 
umowy działowej dotyczącej nieruchomości rolnej (lub gospodarstwa 
rolnego) w rozumieniu u.k.u.r., zostało uwolnione od jakichkolwiek form 
publicznoprawnej reglamentacji. KOWR nadal sprawuje bowiem kontrolę 
nad obrotem nieruchomościami rolnymi odbywającym się na odstawie 
umów działowych, tyle że w drodze instrumentu o charakterze cywilno-
prawnym, tj. tzw. prawa nabycia określonego w art. 4 u.k.u.r. Przyjęte przez 
ustawę z dn. 26 kwietnia 2019 r. rozwiązania oznaczają zatem niejako 
„reaktywację” instytucji, której dotychczasowe znaczenie w przypadku 
zawierania umów działowych miało – jak wskazywano – znaczenie raczej 
teoretyczne niż praktyczne. W aktualnie obowiązującym stanie prawnym 
przysługiwanie KOWR działającemu na rzecz Skarbu Państwa tzw. prawa 
nabycia w przypadku zawarcia umowy działowej (zarówno zniesienia 
współwłasności, jak i działu spadku oraz podziału majątku wspólnego po 
ustaniu małżeństwa) dotyczącej nieruchomości rolnej o powierzchni co 
najmniej 0,30 ha14 należy traktować jako obowiązującą zasadę. W konse-
kwencji umowa ograniczona tym prawem, pomimo nakazu odpowiedniego 
stosowania przepisów kodeksu cywilnego o prawie pierwokupu (art. 3 
ust. 5 u.k.u.r.), powinna mieć charakter bezwarunkowy15, jednak w jej 
treści notariusz powinien zwrócić uwagę nabywcy na nałożony na niego 
obowiązek niezwłocznego zawiadomienia KOWR o przysługującym mu 
prawie nabycia oraz na sankcję braku zawiadomienia, którym zgodnie 
z art. 9 ust. 1 pkt 1 u.k.u.r. jest bezwzględna nieważność umowy16, jak 

14 Do nieruchomości rolnych o powierzchni mniejszej niż 0,30 ha u.k.u.r. nie znajduje 
zastosowania zgodnie z art. 1a pkt 1 lit b tej ustawy.

15 Por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 10 listopada 2005 r. V CK 249/05. 
16 W literaturze proponuje się jednak złagodzenie tej „niezrozumiałej” sankcji poprzez przyjęcie, 

że pomimo braku zawiadomienia KOWR o przysługiwaniu mu prawa nabycia umowa 
jest ważna, z tym, że KOWR zachowuje prawo do złożenia oświadczenia o skorzystaniu 
z tego prawa w terminie jednego miesiąca, licząc od dnia w którym KOWR dowiedział się 
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również na uprawnienie KOWR wynikające z art. 4 ust. 3 u.k.u.r.17. Do 
dalszych, specyficznych elementów treści takiej umowy należy zaliczyć 
oświadczenia nabywcy określone w art. 7 ust. 6 u.k.u.r., tj. w szczegól-
ności oświadczenie, że nie spełnia on warunków określonych w art. 5 i 6 
u.k.u.r., w sytuacji, gdy nie dysponuje on statusem rolnika indywidualnego, 
w którym powinien on ponadto podać łączną powierzchnię i miejsce po-
łożenia nieruchomości rolnych, których jest właścicielem, użytkownikiem 
wieczystym, dzierżawcą lub samoistnym posiadaczem18. 

Zawiadomienie KOWR o przysługującym mu prawie nabycia oznacza 
rozpoczęcie biegu terminu do skorzystania z tego prawa, który wynosi jeden 
miesiąc. Dla zachowania tego terminu wystarczające jest, że oświadczenie 
w formie aktu notarialnego o wykonaniu prawa nabycia zostanie przed jego 
upływem opublikowane na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji 
Publicznej KOWR; uważa się bowiem, że nabywca zapoznał się z treścią 
oświadczenia KOWR o wykonaniu prawa nabycia z chwilą jego publika-
cji na stronie podmiotowej (art. 3 ust 10 i 11 w zw. z art. 4 ust. 5 u.k.u.r).

Bezwarunkowy charakter umowy działowej ograniczonej prawem na-
bycia skutkujący natychmiastowym przejściem własności nieruchomości 
na nabywcę rodzi pytanie o dopuszczalność dalszego rozporządzania przez 
niego nabytą nieruchomością przed upływem terminu do skorzystania przez 
KOWR z tego prawa. Choć z teoretycznego punktu widzenia, z zastrze-
żeniem treści art. 2b ust. 1 i 2 u.k.u.r., nie ma jurydycznych przeszkód do 
dalszego rozporządzania nieruchomością przez nabywcę po doręczeniu 
KOWR zawiadomienia o umowie, to jednak, w celu ochrony uprawnionego 

o treści umowy. Por. Z. Truszkiewicz, O kilku podstawowych zagadnieniach na tle ustawy 
o kształtowaniu ustroju rolnego (część II), „Rejent” 2017, nr 11, s. 39.

17 Zgodnie z tym przepisem, jeżeli wynikająca z treści umowy cena rażąco odbiega od wartości 
rynkowej nieruchomości rolnej, KOWR wykonujący prawo nabycia może, w terminie 14 
dni od dnia złożenia oświadczenia o wykonaniu prawa nabycia, wystąpić do sądu o ustalenie 
ceny tej nieruchomości, a sąd ustala cenę odpowiadającą wartości rynkowej nieruchomości 
rolnej przy zastosowaniu sposobów określenia wartości nieruchomości przewidzianych 
w przepisach o gospodarce nieruchomościami.

18 Oświadczenia te mogą okazać się istotne w kontekście celowości skorzystania przez KOWR 
z prawa nabycia. Należy jednak jednoznacznie podkreślić, że brak tych oświadczeń lub ich 
niezgodność z rzeczywistością nie mogą prowadzić do nieważności umowy w myśl art. 9 ust 
1 pkt 3 u.k.u.r. W żadnym razie nie są to bowiem oświadczenia, w oparciu o które następuje 
nabycie nieruchomości rolnej – tj. stanowiące „podstawę jej nabycia”, tak jak ma to miejsce 
w przypadku niektórych oświadczeń składanych przez rolnika indywidualnego. Treść tych 
oświadczeń nie powinna być również wzbogacana o klauzule przewidziane w tym art. 7 
ust. 5a u.k.u.r., a dotyczące świadomości odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 
oświadczenia.
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KOWR, wskazane wydaje się powstrzymanie oddokonywania dalszych 
rozporządzeń do momentu otrzymania oświadczenia KOWR, że nie ko-
rzysta z prawa nabycia, albo upływu miesięcznego terminu do złożenia 
oświadczenia w tym przedmiocie19.

Od przytoczonej zasady, w myśl której w przypadku zawarcia jakiej-
kolwiek umowy działowej dotyczącej nieruchomości rolnej w rozumieniu 
u.k.u.r. KOWR działającemu na rzecz Skarbu Państwa przysługuje prawo 
nabycia, zachodzą istotne wyjątki, których rekonstrukcja wymaga dokonania 
drobiazgowej analizy aktualnych postanowień u.k.u.r. Pierwsza grupa tych 
wyjątków to przepisy generalnie ograniczające zakres zastosowania u.k.u.r, 
tj. art. 1a, 1b i 1c tego aktu prawnego. Należy podkreślić, że ustawa z dn. 26 
kwietnia 2019 r. nieznacznie poszerzyła katalog tych ograniczeń20. Druga grupa 
wyjątków zawarta jest w art. 4 ust. 4 u.k.u.r. Wśród przewidzianych w tym 
przepisie wyłączeń spod prawa nabycia KOWR istotne praktyczne znaczenie 
w przypadku umów działowych mogą mieć jedynie dwie sytuacje, tj.:
–  przypadek, gdy w wyniku przeniesienia własności nieruchomości rolnej 

następuje powiększenie gospodarstwa rodzinnego, jednak do powierzchni 
nie większej niż 300 ha użytków rolnych, a nabywana nieruchomość 
rolna jest położona w gminie, w której ma miejsce zamieszkania na-
bywca, lub w gminie graniczącej z tą gminą21; 

–  przypadek, gdy nabywcą jest osoba bliska zbywcy22. 

19 Por. postanowienie SN z 10 listopada 2005 r. V CK 249/05.
20 Wprowadzone jej przepisami modyfikacje szczegółowo omawia K. Maj, Nowelizacja ustawy 

o kształtowaniu ustroju rolnego obowiązująca od dnia 26 czerwca 2019 r., „Krakowski 
Przegląd Notarialny” 2019, nr 2, s. 63 i n.

21 Jest to zatem jedyna sytuacja na płaszczyźnie regulacji dotyczących umów działowych, 
gdy status rolnika indywidualnego, którym legitymuje się nabywca nieruchomości rolnej, 
zachowuje swoje znaczenie. Status ten nie stanowi jednak przesłanki nabycia nieruchomości 
rolnej, jak to miało miejsce w stanie prawnym sprzed wejścia w życie ustawy z dn. 26 
kwietnia 2019 r., a tylko eliminuje prawo nabycia po stronie KOWR, o ile zachowana zostanie 
norma powierzchniowa oraz spełnione kryterium zamieszkania nabywcy. Wyłączenie prawa 
nabycia KOWR na tej podstawie wymaga szczegółowego udokumentowania okoliczności 
spełniania przez nabywcę kryteriów składających się na definicję rolnika indywidualnego 
oraz złożenia przez niego licznych oświadczeń pod rygorem odpowiedzialności karnej – por. 
art. 7 u.k.u.r. Nie powinno jednak ulegać wątpliwości, że ewentualne zatajenie przez rolnika 
indywidualnego swojego rzeczywistego statusu, poprzez złożenie oświadczenia, że nie spełnia 
warunków przewidzianych w art. 5 i 6 u.k.u.r., pociągające za sobą zawiadomienie KOWR 
o przysługującym mu prawie nabycia, nie powinno skutkować nieważnością czynności 
prawnej. Nie jest to bowiem oświadczenie „warunkujące” lub „stanowiące podstawę” nabycia 
nieruchomości rolnej. 

22 Niewątpliwie właśnie to wyłączenie będzie posiadało największe znaczenie praktyczne. 
W praktyce obrotu pewne wątpliwości może natomiast wywoływać sytuacja, gdy nie 
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W obu wymienionych wyżej przypadkach mogą powstać wątpliwości 
w zakresie kwalifikacji prawnej sytuacji, gdy w wyniku zawarcia umowy 
działowej nieruchomość rolna (lub udział w jej współwłasności) nabywana 
jest do majątku wspólnego rolnika indywidulanego lub osoby bliskiej zbyw-
cy i jego małżonka. Choć wykładnia systemowa nowo wprowadzonego do 
u.k.u.r. art. 2a ust. 3a zdawałaby się sugerować, że przewidzianą nim normę 
należy odnosić jedynie do kontroli administracyjnej obrotu nieruchomościa-
mi rolnymi, to jednak wzgląd na cel ustawy oraz konieczność zapewnienia 

wszystkie strony umowy działowej są względem siebie osobami bliskimi. Wątpliwości te mogą 
potęgować się w przypadku niektórych sposobów zniesienia współwłasności, w szczególności 
takich jak podział fizyczny nieruchomości lub zmiana wielkości dotychczasowych udziałów 
przysługujących poszczególnym współwłaścicielom (art. 1044 k.c.) Powstaje wtedy pytanie 
o przedmiot, w odniesieniu do którego KOWR może skorzystać z prawa nabycia. Interesującą 
propozycją przedstawioną w literaturze jest wyłączenie rygorów u.k.u.r. (a zatem również 
prawa nabycia KOWR) w przypadku gdy nabywca jest osobą bliską któregokolwiek ze 
współwłaścicieli (B. Swaczyna, Zniesienie współwłasności…, op. cit., s. 90). Jej zastosowanie 
w praktyce umożliwiałoby eliminację prawa nabycia KOWR w wielu wątpliwych sytuacjach, 
co mogłoby mieć nawet pożądane skutki z punktu widzenia samego KOWR, dla którego 
identyfikacja przedmiotu prawa nabycia w ramach umów działowych może być częstokroć 
kłopotliwa, a celowość skorzystania z tego uprawnienia – z punktu widzenia interesu 
publicznego – co najmniej wątpliwa. Propozycja ta opiera się jednak na założeniach koncepcji 
współwłasności jako niepodzielności wspólnego prawa, zgodnie z którą współwłaścicielom 
niepodzielnie przysługuje wspólne prawo własności, a każdy z nich jest jednocześnie 
podmiotem odrębnego prawa podmiotowego – udziału we współwłasności, występującego 
równolegle do wspólnego prawa. W świetle tej koncepcji zniesienie współwłasności w drodze 
podziału fizycznego należy uznać za specyficzne przekształcenie prowadzące od wielości 
uprawnionych do jednopodmiotowej własności, a przyznanie nieruchomości jednemu ze 
współwłaścicieli – jedynie za wyłączenie ze wspólności pozostałych (B. Swaczyna, Zniesienie 
współwłasności…, op. cit., s. 82–83). Konsekwentnie, umowy o zniesienie współwłasności 
nie należałoby traktować jako umowy przeniesienia własności, tylko jako swoisty rodzaj 
czynności rozporządzającej. (Z. Truszkiewicz, Przeniesienie własności nieruchomości rolnej 
w świetle ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (cz. I), „Rejent” 2003, nr 9, s. 50–51. 
W praktyce obrotu nieruchomościami rolnymi zdecydowanie przeważa jednak stanowisko, 
w myśl którego umowa zniesienia współwłasności to umowa przenosząca własność (E. Klat-
Górska, Ograniczenia w nabywaniu własności nieruchomości rolnych według ustawy 
o kształtowaniu ustroju rolnego (cz. I), „Rejent” 2004, nr 5, s. 65; W. Gonet, Umowne 
zniesienie…, op. cit., s. 52), będące pochodną przyjęcia dominującej w teorii koncepcji 
współwłasności jako podziału prawa. W jej świetle zniesienie współwłasności oznacza 
przeniesienie przez poszczególnych współwłaścicieli przysługujących im udziałów we 
współwłasności. Por. J. Biernat, Umowa o dział spadku, Warszawa 2008, s. 65. Teoria ta jest 
bliższa podstawowym założeniom u.k.u.r., dla której fundamentalne znaczenie mają stosunki 
zbywca – nabywca (np. zgodnie z analizowanym art. 4 ust. 4 u.k.u.r. prawo nabycia KOWR 
jest wykluczone, gdy nabywca jest „osobą bliską zbywcy”). Jej zastosowanie może prowadzić 
jednak do zasygnalizowanych wyżej trudności z właściwą indywidualizacją przedmiotu 
prawa nabycia w wielu szczegółowych sytuacjach (na istotne zróżnicowanie potencjalnych 
wariantów „nabycia” nieruchomości rolnej wskutek zawarcia umowy działowej zwraca 
uwagę W. Gonet, Umowne zniesienie…, op. cit., s. 44–47).



Umowy działowe dotyczące nieruchomości rolnych…

39

wewnętrznej spójności przyjętych w niej rozwiązań przemawiają za wyłą-
czeniem prawa nabycia KOWR w obu opisanych przypadkach.

2.  Podstawa przejścia własności na Skarb Państwa wskutek wyko-
nania przez KOWR prawa nabycia

Mocą przepisów ustawy z dn. 26 kwietnia 2019 r. dokonano nieznacz-
nej na pozór korekty regulacji poświęconych instytucji prawa nabycia 
przysługującego KOWR, o charakterze – zgodnie z treścią uzasadnienia 
do projektu ustawy23 – wyłącznie „doprecyzowującym”. Zmiana ta polega 
na generalnym zastąpieniu dotychczasowego wyrażenia „równowartość 
pieniężna”, do której zapłaty zobowiązany był KOWR w razie skorzysta-
nia z prawa nabycia, terminem „cena”. Obejmuje ona swoim zakresem 
wszystkie przypadki, w których KOWR może skorzystać z prawa nabycia, 
a zatem również zawarcie umowy działowej.

W związku z powyższą modyfikacją pojawia się pytanie o jej uzasad-
nienie oraz celowość. Jak się wydaje, dokonując jej, ustawodawca zmie-
rzał do przesądzenia, że w następstwie wykonania przez KOWR prawa 
nabycia n i e  realizują się skutki określone w art. 600 § 1 zd. 1 k.c, tzn. 
n i e  dochodzi do skutku między zobowiązanym a uprawnionym umowa 
tej samej treści, co umowa zawarta przez zobowiązanego z osobą trzecią. 
W literaturze bowiem pojawiały się głosy, że w związku z wynikającym 
z art. 4 ust. 5 u.k.u.r. nakazem odpowiedniego stosowania przepisów 
Kodeksu cywilnego o pierwokupie, art. 600 k.c. powinien mieć zastoso-
wanie również w przypadku korzystania przez KOWR z prawa nabycia. 
W konsekwencji podstawą przeniesienia własności na Skarb Państwa 
byłaby – zgodnie z art. 600 § 1 zd. 1 k.c. umowa  dochodząca do skutku 
pomiędzy zbywcą a KOWR24. W myśl tej koncepcji KOWR działający na 
rzecz Skarbu Państwa wstępowałby w sytuację prawną nabywcy z umo-
wy ograniczonej prawem nabycia, tak jak ma to miejsce w przypadku 
skorzystania przez niego z prawa pierwokupu ograniczającego sprzedaż 
nieruchomości rolnych. Podkreślenie zaś w aktualnym tekście ustawy, 
że w związku ze skorzystaniem z prawa nabycia KOWR płaci „cenę”, 
zdaje się przesądzać, że do przejścia własności dochodzi na podstawie 
zdarzenia odrębnego od umowy ograniczonej prawem nabycia. Zdarze-
niem tym nie jest wszelako odrębna umowa sprzedaży; prawo nabycia 

23 Druk sejmowy nr 3298.
24 R. Sztyk, Podstawowe zasady kształtowania ustroju rolnego, „Rejent” 2003, nr 5, s. 30.
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KOWR nie ma bowiem charakteru „roszczenia o wykup” przewidzianego 
w wielu przepisach Kodeksu cywilnego (np. art. 151 lub 231 k.c.) i ustaw 
szczególnych (np. art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie 
gruntów rolnych i leśnych25), którego realizacja polega na doprowadzeniu 
do zawarcia umowy określonego typu i treści. 

W przypadku wykonania przez KOWR prawa nabycia, własność nie-
ruchomości rolnej przechodzi na Skarb Państwa na podstawie jednostron-
nego oświadczenia o charakterze prawno-kształtującym, nie powiązanym 
treścią z umową ograniczoną tym prawem, choć to jej zawarcie powoduje 
aktualizację prawa nabycia26. Okoliczność tę należy mieć na uwadze 
w szczególności w przypadku, gdy zdarzeniem prawnym powodującym 
aktualizację prawa nabycia KOWR jest umowa działowa. W jej ramach 
bowiem strony mogą na siebie przyjmować określone zobowiązania 
(np. zobowiązania współwłaścicieli otrzymujących nieruchomości rolne 
w naturze w zakresie uiszczenia spłat lub dopłat), które będą je obciążały 
pomimo skorzystania przez KOWR z prawa nabycia. Strony powinny być 
świadome tej okoliczności, kształtując w określony sposób swoje prawa 
i obwiązki w ramach umowy działowej27.

25 Dz. U. z 2017 r. poz. 1161
26 Oświadczenie to ma w istocie charakter i cel wywłaszczeniowy, jego złożenie bowiem 

oznacza pozbawienie właściciela przysługującego mu prawa, nawet wbrew jego woli. 
Por. G. Bieniek, Prawo pierwokupu, odkupu, wykupu i pierwszeństwo nabycia, [w:] 
Nieruchomości. Problematyka prawna, G. Bieniek, S. Rudnicki, Warszawa 2009, s. 640. 
Okoliczność ta stanowi również o różnicy pomiędzy prawem nabycia KOWR określonym 
w u.k.u.r., a prawem wykupu przewidzianym np. w nieobowiązujących już aktach prawnych, 
tj. w art. 11 ust. 3 ustawy z dn. 29 maja 1974 r. o przekazywaniu gospodarstw rolnych na 
własność Państwa za rentę i spłaty pieniężne (prawo wykupu przysługujące Państwu 
w przypadku zawarcia umowy darowizny lub zamiany budynków stanowiących odrębną 
nieruchomość, a zatrzymanych przez rolnika w przypadku przekazania gospodarstwa rolnego 
Państwu w zamian za rentę) lub w art. 35 ustawy z dn. 14 lipca 1961 r. o gospodarce terenami 
w miastach i osiedlach (prawo wykupu przysługujące Państwu w razie zawarcia umowy 
darowizny lub zamiany nieruchomości położonych na terenach objętych działaniem ustawy 
oraz zniesienia współwłasności takich nieruchomości). Odpowiednie stosowanie przepisów 
o pierwokupie do tej instytucji polegało bowiem na konieczności wzbogacenia treści 
ograniczonej nim umowy o warunek nieskorzystania z prawa wykupu przez uprawnionego. 
Por. uzasadnienie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 18 marca 2010 r., sygn. akt K 8/08. 

27 Regulacji tej można zarzucić zbyt daleko idącą dyskryminację zobowiązanego z tytułu 
prawa nabycia KOWR. Jeżeli bowiem nie zadba on o uregulowanie tej kwestii w sposób 
odmienny w umowie, może zostać zmuszony do wykonania przyjętych na siebie zobowiązań 
pomimo utraty własności nieruchomości wskutek wykonania prawa nabycia przez 
KOWR, połączonego z zapłatą „ceny”, wynikającej z umowy lub odpowiadającej wartości 
rynkowej nieruchomości rolnej określonej zasadniczo przez KOWR przy zastosowaniu 
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Sam zabieg techniczny w postaci zastąpienia wyrażenia „równowar-
tość pieniężna” wyrazem „cena” w treści przepisów dotyczących prawa 
nabycia KOWR może natomiast wywoływać wątpliwości w kontekście 
jego racjonalności. Art. 4 ust. 2 u.k.u.r. przewiduje bowiem jako zasadę, 
że „cena” nieruchomości powinna wynikać z każdej innej niż sprzedaż 
umowy prowadzącej do nabycia własności nieruchomości rolnej, w tym 
także z umowy działowej. Pod tym pojęciem należy jednak rozumieć – jak 
do tej pory – wskazanie wartości rynkowej przedmiotu czynności, a nie 
cenę, jako element przedmiotowo istotny umowy sprzedaży w rozumieniu 
art. 535 k.c. W przypadku umów działowych o skomplikowanej niejedno-
krotnie konfiguracji mogą zachodzić wątpliwości co do wartości rynkowej 
poszczególnych przedmiotów objętych prawem nabycia KOWR; brak jej 
wskazania naraża jednak nabywcę na konsekwencje przewidziane w art. 
4 ust. 2 u.k.u.r., tzn. na określenie wartości rynkowej przez sam KOWR.

3.  Kwestia wynikających z art. 2b u.k.u.r. obowiązków nabywcy 
nieruchomości rolnej na podstawie umowy działowej

W stanie prawnym sprzed wejścia w życie ustawy z dn. 26 kwietnia 
2019 r. można było na płaszczyźnie teoretycznej bronić tezy, że zawarcie 
jakiejkolwiek umowy działowej nie pociąga za sobą aktualizacji obowiąz-
ków przewidzianych w art. 2b ust 1 i 2 u.k.u.r. Opowiadając się za teorią 
niepodzielności wspólnego prawa i odmawiając w konsekwencji umowie 
działowej skutku w postaci przeniesienia własności, można było dowodzić, 
że współwłaściciel, któremu przyznano wspólne prawo, wyłączając ze 
wspólności pozostałych współwłaścicieli, nie jest „nabywcą nieruchomości 
rolnej” w rozumieniu art. 2b, a zatem norma zawarta w tym artykule nie 
znajduje do niego zastosowania28. Zwolennicy koncepcji ograniczającej 
publicznoprawną reglamentację przewidzianą w u.k.u.r. w przypadku umów 
działowych wyłącznie do instytucji prawa nabycia (art. 4 u.k.u.r.) mogli 
z kolei – z powołaniem się na metody wykładni systemowej – wskazywać, 
że skoro umowy działowe nie podlegają kontroli administracyjnoprawnej 
KOWR przewidzianej w art. 2a u.k.u.r., to nie ma również uzasadnienia 

sposobów określenia wartości nieruchomości przewidzianych w przepisach o gospodarce 
nieruchomościami, albo też ustalonej ostatecznie przez sąd, przy zastosowaniu tych samych 
metod szacowania nieruchomości. Z drugiej strony, w przypadku gdyby umowa zawierała 
postanowienia niekorzystne z punktu widzenia KOWR korzystającego z prawa nabycia (np. 
ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych określonej treści), może on je kwestionować, 
powołując się na odpowiednio stosowany art. 600 § 1 zd. 2 k.c.

28 B. Swaczyna, Zniesienie współwłasności…, op. cit., s. 82–83.
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dla stosowania do nich instrumentów przewidzianych w art. 2b – stano-
wiących konsekwencję zasad wprowadzonych w art. 2a u.k.u.r. Jednakże 
wbrew wymienionym teoretycznym argumentom, praktyka – poparta 
jednoznacznym stanowiskiem KOWR – poszła w kierunku objęcia przy-
padków nabycia nieruchomości rolnej na podstawie umów działowych 
dyspozycją normy art. 2b u.k.u.r.

Nowa treść art. 2b u.k.u.r. wydaje się sankcjonować dotychczasową 
praktykę stosowania ustawy. Stosownie do nowego art. 2b ust. 4 pkt 2 
u.k.u.r. obowiązków określonych w ust. 1 i 2 tego artykułu, tj. obowiązku 
pozytywnego, nakazu prowadzenia gospodarstwa rolnego, w skład którego 
weszła nabyta nieruchomość rolna, przez okres co najmniej 5 lat od dnia 
jej nabycia, oraz obowiązku negatywnego – zakazu zbywania lub odda-
wania w posiadanie innym podmiotom nabytej nieruchomości przez okres 
co najmniej 5 lat od dnia jej nabycia – nie stosuje się do nieruchomości 
rolnej nabytej w wyniku dziedziczenia oraz dz i a łu  spadku  lub zapisu 
windykacyjnego. Skoro zatem obowiązki te nie znajdują zastosowania do 
nieruchomości rolnej nabytej jedynie w drodze działu spadku, to a contrario, 
powinny one znaleźć zastosowanie do nieruchomości rolnych nabytych 
w drodze zniesienia współwłasności lub podziału majątku wspólnego po 
ustaniu małżeństwa29. 

Przyjmując zatem założenie, że nabywca nieruchomości rolnej na 
podstawie z n i e s i e n i a  w s p ó ł w ł a s n o ś c i  lub p o d z i a ł u  m a j ą t -
ku  w s pó lne go  po  u s t an i u  ma ł żeńs twa  byłby – co do zasady 
– obciążony obowiązkami wymienionymi w art. 2b ust. 1–2, rozważenia 
wymagają te sytuacje, w których będzie on jednak zwolniony zarówno 
z nakazu 5-letniego prowadzenia gospodarstwa rolnego, w skład którego 
weszła nabyta nieruchomość rolna, jak i 5-letniego zakazu zbywania tej 
nieruchomości lub oddawania jej w posiadanie innym podmiotom. Ka-
talog tych sytuacji określa znowelizowany w istotnym zakresie art. 2b 
ust. 4 u.k.u.r. Wymienione w tym przepisie wyłączenia od obowiązków 
określonych w art. 2b ust. 1 i 2 u.k.u.r., stanowią jednocześnie wyłączenia 
od wymogu uzyskania przez nabywcę nieruchomości rolnej zgody Dy-
rektora Generalnego KOWR na jej zbycie lub oddanie jej w posiadanie 

29 Konkluzja ta zachęca do sformułowania sugestii adresowanej do notariuszy, by w swej 
praktyce wnikliwie analizowali charakter dokumentowanej przez siebie umowy działowej, 
zwracając uwagę szczególnie starannie na zdarzenie leżące u podstaw wspólności. Niedbałe 
ustalenia i błędna ocena w tym zakresie mogą bowiem skutkować powstaniem wątpliwości 
co do podlegania nabywcy obowiązkom przewidzianym w art. 2b ust. 1–2 u.k.u.r.
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innym podmiotom przed upływem 5 lat od dnia przeniesienia własności 
tej nieruchomości30.

1. Umowną pierwszą grupę wyłączeń stanowiłyby sytuacje opisane 
w art. 2b ust. 4 pkt 1 u.k.u.r. Zgodnie jego treścią przepisów ust. 1 i 2 art. 
2b nie stosuje się do nieruchomości rolnej zbywane j  l ub  oddawane j 
w  pos i adan ie :
a)  osobie bliskiej;
b)  w wyniku wykonania umowy z następcą, o której mowa w art. 84 ustawy 

z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, jeżeli 
następca ten w chwili nabycia będzie rolnikiem indywidualnym;

c)  jednostce samorządu terytorialnego, Skarbowi Państwa lub działającemu 
na jego rzecz KOWR;

d)  państwowej lub samorządowej osobie prawnej, jeżeli nieruchomość 
rolna jest przeznaczona na cele publiczne określone w ostatecznej 
decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego;

e)  osobie, której została przyznana pomoc, o której mowa w art. 3 ust. 1 
pkt 6 lit. a ustawy z dn. 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obsza-
rów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020;

f)  spółce, o której mowa w art. 2a ust. 3 pkt 1 lit. ca u.k.u.r.;
g)  spółce kapitałowej lub grupie kapitałowej, o których mowa w art. 2a 

ust. 3 pkt 1 lit. cb u.k.u.r; 
h)  na podstawie art. 151 lub art. 231 k.c. 

Przytoczona treść tego przepisu dopuszcza przynajmniej dwa potencjalne 
kierunki interpretacji, które można określić odpowiednio jako stanowisko 
restrykcyjne i liberalne. Zgodnie z restrykcyjnym kierunkiem wykładni, znowe-
lizowana treść art. 2b ust. 4 u.k.u.r. oznaczałaby całkowite przewartościowanie 
dotychczasowego sposobu rozumienia wyłączeń obowiązków nabywcy, okre-
ślonych w art. 2b ust 1 i 2 u.k.u.r. W stanie prawnym sprzed wejścia w życie 
ustawy z dn. 26 kwietnia 2019 r. wyłączenia wynikające z art. 2b ust. 4 u.k.u.r. 
miały charakter ściśle podmiotowy, co oznacza, że obowiązki wynikające 
z art. 2b ust. 1 i 2 u.k.u.r. nie obciążały określonych kategorii podmiotów 
30 Znowelizowany art. 2b ust. 3 u.k.u.r. wprowadził bowiem zasadę, że zgodę na zbycie 

nieruchomości rolnej lub oddanie jej w posiadanie innym podmiotom przed upływem 5 lat 
od dnia przeniesienia własności tej nieruchomości wyraża – na wniosek nabywcy – Dyrektor 
Generalny KOWR w drodze decyzji administracyjnej, w przypadkach uzasadnionych ważnym 
interesem nabywcy nieruchomości rolnej lub interesem publicznym, co oznacza zastąpienie 
zgody sądu wydawanej po przeprowadzeniu postępowania cywilnego, zgodą Dyrektora 
Generalnego KOWR wydawaną po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego.
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(m.in. osób bliskich, jednostek samorządu terytorialnego, Skarbu Państwa lub 
działającego na jego rzecz KOWR, tzw. wyznaniowych osób prawnych oraz 
nabywców w wyniku dziedziczenia, zapisu windykacyjnego i na podstawie art. 
151 lub art. 231 k.c.)31. Decydujący wpływ na sposób rozumienia art. 2b ust. 
4 u.k.u.r. w dotychczasowym brzmieniu uzyskały ponadto tezy sformułowane 
w uchwale Sądu Najwyższego z 22 czerwca 2017 r. III CZP 24/17, zgodnie 
z którą zbycie nieruchomości rolnej przez nabywcę przed upływem okresu 
przewidzianego w art. 2b ust. 1 u.k.u.r osobie bliskiej nie wymaga zgody sądu 
wydanej na podstawie art. 2b ust. 3 u.k.u.r. W konsekwencji obrót prawny 
wewnątrz wspólnoty rodzinnej uwolniony został od ograniczeń wynikających 
z art. 2b ust. 1 i 2 u.k.u.r., a ponadto usankcjonowana została praktyka, która 
w istotnym zakresie podważyła znaczenie tych ograniczeń. Nabywca nieru-
chomości rolnej, na którym formalnie ciążyły obowiązki przewidziane w art. 
2b ust. 1 i 2 u.k.u.r., mógł lege artis zbyć tę nieruchomość przed upływem 10 
lat od jej nabycia – bez konieczności uzyskania zgody sądu – na rzecz swojej 
osoby bliskiej, której wymienione obowiązki już nie dotyczyły, a zatem mogła 
ona rozporządzić tą nieruchomością lub oddać ją w posiadanie osobie trzeciej, 
bez uwzględnienia treści art. 2b ust. 1 i 2 u.k.u.r.

W myśl interpretacji restrykcyjnej wyłączenia przewidziane w art. 2b 
ust. 4 w aktualnym brzmieniu nie mają już charakteru podmiotowego, lecz 
ściśle przedmiotowy. Dotyczą one zawsze n ie ruchomośc i  ro lne j , tyle 
że w określonych warunkach „zbywanej lub oddawanej w posiadanie” 
osobie trzeciej. W konsekwencji zmieniałaby się całkowicie dotychczaso-
wa sytuacja niektórych kategorii nabywców, dotychczas uwolnionych od 
obowiązków przewidzianych w art. 2b ust. 1 i 2, w tym w szczególności 
osób bliskich zbywcy. Znajdowałby bowiem do nich zastosowanie art. 
2b ust. 4 pkt 1 lit a u.k.u.r., co oznacza, że możliwość dalszego rozporzą-
dzania nabytą przez nich nieruchomością bez zgody KOWR ograniczona 
byłaby do sytuacji określonych w art. 2b ust. 4 w jego aktualnym brzmie-
niu. Oznaczałoby to np., że nabywca nieruchomości rolnej na podstawie 
umowy zniesienia współwłasności, mógłby bez zgody KOWR zbyć nabytą 
nieruchomość przed upływem 5 letniego terminu np. jedynie na rzecz 
swojej osoby bliskiej, na rzecz jednostki samorządu terytorialnego, Skar-
bu Państwa lub działającego na jego rzecz KOWR, w wyniku wykonania 
umowy z następcą, jeżeli następca ten w chwili nabycia będzie rolnikiem 
indywidualnym i na rzecz pozostałych podmiotów, określonych w art. 2b 
31 Por. A. Michnik, Obowiązki nabywcy nieruchomości rolnej wynikające z ustawy z dnia 

11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego, „Krakowski Przegląd Notarialny” 2017, 
nr 1, s. 93 i n.
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ust. 4 pkt 1 w jego aktualnym brzmieniu – nawet w przypadku, jeśli znie-
sienie współwłasności nastąpiło wyłącznie pomiędzy osobami bliskimi. 

Należy zakładać, że powyższy restrykcyjny kierunek wykładni uzyska 
znaczenie dominujące – przynajmniej w początkowym okresie obowiązy-
wania art. 2b ust. 4 u.k.u.r. w brzmieniu ustalonym ustawą z dn. 26 kwietnia 
2019 r. Warto jednak podkreślić, że nie jest to jedyna możliwa interpre-
tacja tego przepisu. Słaby punkt stanowiska restrykcyjnego przejawia się 
bowiem w eksponowaniu wyłącznie obowiązku z art. 2b ust. 2 (zakazu 
zbywania lub oddawania w posiadanie osobie trzeciej) kosztem obowiązku 
określonego w ust. 1 tego artykułu (nakazu prowadzenia gospodarstwa 
rolnego, w skład którego weszła nabyta nieruchomość). Nakładając na 
osobę bliską jako nabywcę nieruchomości rolnej ograniczenia w dalszym 
nią rozporządzaniu, trzeba by lege non distinguente stwierdzić, że ma ona 
również obowiązek prowadzenia gospodarstwa rolnego, w skład którego 
weszła nabyta nieruchomość32. Co więcej, takie stanowisko należałoby 
przyjąć również w odniesieniu do pozostałych podmiotów wymienionych 
w art. 2b ust. 4 pkt 1), tj. np. jednostki samorządu terytorialnego, Skarbu 
Państwa lub działającego na jego rzecz KOWR (sic!), itd. Takie zaś wyniki 
interpretacji wydają się trudne do zaakceptowania. W myśl liberalnego 
kierunku wykładni należałoby zatem uznać, że pomimo zmiany redakcji 
art. 2b ust. 4 u.k.u.r. dotychczasowy stan prawny nie ulega daleko idącej 
modyfikacji, a podmio ty  wymienione w art. 2b ust. 4 pkt. 1 u.k.u.r., na 
k tó rych  r zecz  nas t ępu je  zbyc i e  n i e ruchomośc i  ro lne j , nie 
powinny być objęte żadnym z obowiązków określonych w art. 2b ust. 1 
i 2 u.k.u.r., a tym samym powinien być wobec nich wyłączony obowiązek 
uzyskania zgody Dyrektora Generalnego KOWR na zbycie nieruchomości 
rolnej przed upływem 5-letniego okresu liczonego od dnia nabycia, jak 
również sankcja określona w art. 9 ust 3 pkt 1) u.k.u.r. 

2. Drugą umowną grupę wyłączeń stanowiłyby sytuacje określone w art. 
2b ust. 4 pkt 3 i 4 u.k.u.r odnoszące się do miejsca położenia nierucho-
mości. Zgodnie z ich treścią przepisów ust. 1 i 2 art. 2b ust 4 u.k.u.r. nie 

32 Należy bowiem pamiętać, że oba obowiązki wynikające z art. 2b ust. 1–2 u.k.u.r. należy 
ujmować i interpretować łącznie. Uzasadnieniem dla ograniczeń w dalszym rozporządzaniu 
nieruchomością rolną po jej nabyciu może być wyłącznie ustawowy obowiązek (osobistego) 
prowadzenia gospodarstwa rolnego, w skład którego weszła nabyta nieruchomość rolna, 
jako warunek „zapewnienia bezpieczeństwa publicznego i zdrowia publicznego, poprzez 
zapewnienie całemu społeczeństwu bezpieczeństwa żywnościowego, tj. zagwarantowanie 
zaspokojenia jednej z najbardziej podstawowych potrzeb człowieka”. Por. uzasadnienie do 
rządowego projektu ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności 
Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (druk sejmowy 293).
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stosuje się do nieruchomości rolnej: a/ po łożone j  w granicach admini-
stracyjnych miasta o powierzchni mniejszej niż 1ha; b/ po łożone j  na 
obszarze górniczym lub terenie górniczym w rozumieniu ustawy z dnia 
9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze. Nietrudno wskazać, 
że dla powszechnego obrotu nieruchomościami rolnymi zdecydowanie 
większe znaczenie praktyczne będzie posiadało pierwsze z powyższych 
wyłączeń. Interpretując art. 2b ust. 4 pkt 3 u.k.u.r. w kontekście umowy 
zniesienia współwłasności lub podziału majątku wspólnego po ustaniu 
małżeństwa, należy a contario uznać, że obowiązki z art. 2b ust. 1–2 
u.k.u.r. znajdują obecnie zastosowanie do nabywcy nieruchomości rolnej 
na obu wskazanych podstawach:
–  w przypadku nieruchomości o powierzchni co najmniej 0,3000 ha – jeśli 

taka nieruchomość n i e  l eży  w granicach administracyjnych miasta; 
–  w przypadku nieruchomości o powierzchni co najmniej 1 ha – jeśli taka 

nieruchomość l eży  w granicach administracyjnych miasta.
Na płaszczyźnie tej regulacji warto zwrócić uwagę na kilka wątpliwości 

interpretacyjnych, nie pretendując jednocześnie do omówienia wszelkich 
problemów związanych z wykładnią tej wysoce niedoskonałej regulacji:
a) podstawowa wątpliwość dotyczy sytuacji, gdy nabywca – w wyniku 

umowy działowej – nieruchomości rolnej o powierzchni mniejszej niż 
1 ha, położonej w granicach administracyjnych miasta, jest już właści-
cielem nieruchomości rolnych o powierzchni co najmniej 1 ha, albo 
wskutek nabycia staje się właścicielem nieruchomości o takim obsza-
rze. Interpretując restrykcyjnie przepisy u.k.u.r., należałoby przyjąć, 
że następstwem dokonania takiej czynności jest aktualizacja po stronie 
nabywcy obowiązku osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego 
wynikającego z art. 2b ust. 1, a tym samym pośrednio – rozciągnięcie 
na taką nieruchomość zakazu zbywania i oddawania jej w posiadanie 
osobom trzecim – bez zgody Dyrektora Generalnego KOWR. 
Wydaje się jednak, że restrykcyjna interpretacja nowego art. 2b ust. 4 pkt 

3 u.k.u.r. nie znajduje właściwego oparcia w obowiązującej treści tego aktu 
prawnego; przeczy jej nawet wykładnia językowa przepisów tej ustawy. 
Należy zwrócić uwagę, że art. 2b ust. 1 u.k.u.r. nakłada na nabywcę obo-
wiązek prowadzenia gospodarstwa rolnego „w skład którego weszła nabyta 
nieruchomość rolna”. Przepis ten wyraźnie stanowi, że gospodarstwo rolne 
powinno już istnieć, by nabyta nieruchomość mogła wejść w jego skład. 
W konsekwencji należałoby uznać, że jeśli nabywca nieruchomości rolnej 
położonej w granicach administracyjnych miasta o powierzchni poniżej 
1 ha nie włącza tej nieruchomości w skład gospodarstwa rolnego, bo np. 
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prowadzi działalność o całkowicie odmiennym charakterze, nie powstaje 
wobec niego obowiązek prowadzenia gospodarstwa rolnego, a tym samym 
jakiekolwiek ograniczenia w dalszym rozporządzaniu nabytą nieruchomo-
ścią. Sprzeczne z celami u.k.u.r. i zasadami kształtowania ustroju rolnego 
byłoby nakładanie na nabywcę takiej nieruchomości obowiązku prowa-
dzenia gospodarstwa rolnego, w przypadku gdy nie prowadził on do tej 
pory gospodarstwa, a zajmował się działalnością o całkowicie odmiennym 
charakterze. Trzeba ponadto przypomnieć ugruntowaną w orzecznictwie 
tezę, że samo posiadanie lub własność gospodarstwa rolnego nie mogą być 
kwalifikowane jako jego prowadzenie, jeżeli nie wiąże się z nimi wykony-
wanie działalności rolniczej, co obejmuje również podejmowanie decyzji 
dotyczących prowadzenia działalności rolniczej w tym gospodarstwie33. 
Teza ta wzmacniana jest szeregiem argumentów wysuwanych w literatu-
rze agrarystycznej, która podkreśla, że gospodarstwo rolne w rozumieniu 
u.k.u.r. to nie tylko nieruchomości rolne o powierzchni co najmniej 1 ha, 
ale w pierwszej kolejności jest to gospodarstwo rolne w rozumieniu art. 553 

k.c. Przy interpretacji tego ostatniego pojęcia należy natomiast dostrzegać 
znaczenie elementów funkcjonalnych; gospodarstwo rolne stanowi bowiem 
funkcjonalną całość gospodarczą, a jego składniki kwalifikowane są ze 
względu na funkcję, którą pełnią w procesie produkcji rolnej34.

Przyjęcie restrykcyjnego stanowiska prowadziłoby ponadto do nieuza-
sadnionych ograniczeń w dalszym rozporządzaniu taką nieruchomością 
– skoro jej nabywca na okres 5 lat powinien ją uczynić składnikiem prowa-
dzonego przez siebie gospodarstwa rolnego. Skutkowałoby zatem istotnym 
rozszerzeniem kompetencji Dyrektora Generalnego KOWR wynikających 
z art. 2b ust. 3 u.k.u.r. Racjonalność takiego rozwiązania, ujmowanego 
w kategoriach antidotum na potencjalną spekulację nieruchomościami 
rolnymi, można także kwestionować, zważywszy na okoliczność, że nad 
obrotem tymi nieruchomościami KOWR zachowuje kontrolę, z uwagi na 
przysługujące mu prawo nabycia.
b) Powyższy kierunek wykładni należy konsekwentnie odnieść do 

przypadku, gdy w wyniku umowy działowej nieruchomość rol-
ną o powierzchni mniejszej od 1 ha położoną poza granicami 

33 Por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 24 kwietnia 2014 r. II SA/
Po 93/14. 

34 Por. np. J. Bieluk, Działy specjalne produkcji rolnej. Problemy prawne, Białystok 2013, s. 46; 
P. Czechowski, A Niewiadomski, Gospodarstwo rolne jako masa majątkowa, „Studia Iuridica 
Agraria” 2009, t. VIII, s. 47 i n.; K. Stefańska, Model indywidualnego gospodarstwa rolnego 
w świetle znowelizowanego kodeksu cywilnego, „Państwo i Prawo” 1992, nr 3, s. 32.
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administracyjnymi miasta nabywa osoba, która nie jest właścicielem 
jakichkolwiek nieruchomości rolnych. W dotychczasowej praktyce 
obrotu, wynikającej również z konsekwentnego stanowiska KOWR, 
przyjęło się, że do takiej osoby znajduje zastosowanie wyłącznie 
obowiązek wynikający z art. 2b ust. 2 u.k.u.r.; osoba taka nie ma 
natomiast obowiązku określonego w art. 2b ust. 1 u.k.u.r., bowiem 
nie można w jej przypadku nawet potencjalnie założyć, że nabywana 
nieruchomość wchodzi w skład gospodarstwa rolnego35. Tymczasem 
należy wskazać, że skoro nabywana nieruchomość rolna nie wchodzi 
w skład gospodarstwa rolnego nabywcy, to odpada nie tylko obowią-
zek 5-letniego (osobistego) prowadzenia gospodarstwa rolnego, ale 
również 5-letni zakaz zbywania tej nieruchomości i oddawania jej 
w posiadanie, dla którego nakaz prowadzenia gospodarstwa rolnego 
stanowi jedyne celowościowe uzasadnienie. Utrzymywanie zakazu 
zbycia i oddawania w posiadanie innym podmiotom nieruchomości, 
względem której nie zachodzi lub odpadł obowiązek uczynienia jej 
składnikiem gospodarstwa rolnego prowadzonego przez nabywcę, 
jest bowiem nieracjonalne w świetle fundamentalnych zasad u.k.u.r. 
oraz konstytucyjnej zasady poszanowania własności36.
Analizując skomplikowaną kwestię określonych w art. 2b ust. 1 i 2 

u.k.u.r. obowiązków nabywcy nieruchomości rolnej, należy odnieść się 
jeszcze do problemów intertemporalnych, związanych ze stosowaniem 
znowelizowanego art. 2b ust 4 u.k.u.r. do nabywców nieruchomości rolnych, 
w przypadku gdy stanowiąca podstawę nabycia umowa działowa została 
zawarta po dniu 30 kwietnia 2016 r.37, a przed dniem 26 czerwca 2019 r. 

Jak się wydaje, w odniesieniu do nabywców objętych obowiązkami 
wynikającymi z art. 2b ust. 1 i 2 u.k.u.r. uzasadnione jest stosowanie zasady 
bezpośredniego działania ustawy nowej. W konsekwencji dopuszczalność 
zbycia przez nich nieruchomości rolnej lub oddania jej w posiadanie 

35 Gospodarstwo rolne w rozumieniu u.k.u.r. to gospodarstwo rolne w rozumieniu Kodeksu 
cywilnego, w którym powierzchnia nieruchomości rolnej albo łączna powierzchnia 
nieruchomości rolnych jest n i e  m n i e j s z a  n i ż  1  h a .

36 Za przyjęciem tego stanowiska przemawia również wynik wykładni systemowej art. 2b 
u.k.u.r. Pojęcie „nieruchomość”, którym posługuje się ustawodawca w art. 2b ust. 2, należy, 
zgodnie z zasadami tej wykładni, konsekwentnie odnosić do nieruchomości, o której mowa 
w ust. 1 tego przepisu.

37 Tj. po dniu wejścia w życie ustawy z dn. 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży 
nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych 
ustaw (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 869), mocą której wprowadzono aktualny reżim obrotu 
nieruchomościami rolnymi. 
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osobom trzecim należałoby oceniać w oparciu o aktualne brzmienie art. 
2b ust. 4 u.k.u.r. 

Powyższej zasady nie powinno się jednak stosować do tych kategorii 
nabywców, których stosownie do art. 2b ust. 4 u.k.u.r. w dotychczasowym 
brzmieniu obowiązki wynikające z art. 2b ust 1 i 2 u.k.u.r. nie dotyczyły (tj. 
w szczególności osób bliskich). Przyjęcie odmiennego poglądu stanowiłoby 
bowiem naruszenie wynikającej z art. 3 k.c. zasady nieretroakcji, poprzez 
nałożenie na te kategorie podmiotów ograniczeń (w postaci nie tylko zakazu 
zbywania nabytej nieruchomości rolnej, ale i nakazu prowadzenia gospo-
darstwa rolnego, w skład którego nieruchomość ta weszła), których do tej 
pory byli pozbawieni. Trudno natomiast znaleźć wystarczające argumenty 
merytoryczne, przemawiające za tym, że cel u.k.u.r. lub ustawy z dn. 26 
kwietnia 2019 r. uzasadnia przyjęcie odmiennego stanowiska.

4. Umowy działowe a pozostałe umowy prowadzące do nabycia 
nieruchomości rolnej inne niż umowa sprzedaży

Charakterystyczną modyfikacją w modelu publicznoprawnej kontroli 
obrotu nieruchomościami rolnymi, którą przyniosła ustawa z dn. 26 kwietnia 
2019 r., jest stworzenie odrębnego reżimu reglamentacji obrotu odbywa-
jącego się na podstawie umów działowych. Dotychczas, zgodnie z prze-
ważającym w praktyce stanowiskiem, umowy te podlegały analogicznym 
ograniczeniom, jak pozostałe – inne niż sprzedaż – umowy prowadzące do 
nabycia nieruchomości rolnej, a przeciwne poglądy w tym zakresie miały, 
jak wskazywano, przede wszystkim teoretyczny charakter. Nowelizując 
u.k.u.r. ustawą z dn. 26 kwietnia 2019 r., ustawodawca wyszedł do pewnego 
stopnia naprzeciw postulatom doktrynalnym, tworząc odrębny reżim prawny 
dla umów działowych. Jurydyczne różnice pomiędzy nimi a pozostałymi – 
innymi niż sprzedaż – umowami prowadzącymi do nabycia nieruchomości 
rolnej są widoczne przede wszystkim na etapie zawierania umowy.

W przypadku pozostałych innych niż sprzedaż umów prowadzących 
do nabycia nieruchomości rolnej istotne znaczenie ma bowiem kryterium 
powierzchniowe; odrębny reżim kontroli publicznoprawnej obowiązuje 
w odniesieniu do nieruchomości o powierzchni co najmniej 1 ha i nie-
ruchomości o powierzchni od 0,3000 ha do 0,9999 ha – bez względu na 
miejsce ich położenia. W przypadku tej drugiej kategorii nieruchomości, 
reglamentacja obrotu nimi odbywa się na podobnych zasadach, jak w przy-
padku umów działowych; w razie ich zawarcia zasadą jest prawo nabycia 
przysługujące KOWR, wynikające z art. 4 ust. 1 u.k.u.r. Nabywca takiej 
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nieruchomości nie musi natomiast legitymować się zgodą Dyrektora Gene-
ralnego KOWR na jej nabycie; nie obowiązuje również w odniesieniu do 
niego zasada wynikająca z art. 2a ust. 1, zastrzegająca formalnie możność 
nabycia nieruchomości rolnej dla rolników indywidualnych. 

Sytuacje, w których umowa nie będzie ograniczona prawem nabycia 
KOWR, określa z kolei art. 4 ust. 4 u.k.u.r. Niewątpliwie najważniejsze 
znaczenie praktyczne posiada wypadek, gdy nabywcą jest rolnik indywi-
dualny powiększający gospodarstwo rodzinne, jednak do powierzchni nie 
większej niż 300 ha użytków rolnych, a nabywana nieruchomość rolna jest 
położona w gminie, w której ma miejsce zamieszkania nabywca, lub w gmi-
nie graniczącej z tą gminą, oraz gdy nabywcą jest osoba bliska zbywcy38.

Odmienne reguły obowiązują natomiast w odniesieniu do nieruchomo-
ści rolnych o powierzchni co najmniej 1 ha. W ich przypadku utrzymane 
zostały dotychczasowe zasady reglamentacji obrotu. Nabywcą takich 
nieruchomości może być wyłącznie rolnik indywidualny (art. 2a ust. 
1 u.k.u.r.), z wyłączeniem sytuacji, gdy nabycie następuje przez podmioty 
i w warunkach określonych w art. 2a ust. 3 u.k.u.r., lub w oparciu o zgodę 
Dyrektora Generalnego KOWR, wyrażoną w drodze decyzji administracyj-
nej (art. 2a ust. 4 u.k.u.r.). Praktyka dotychczasowego stosowania u.k.u.r. 
przejawiająca się m.in. w stosunkowo nierestrykcyjnym podejściu KOWR 
do udzielania zgód na nabycie nieruchomości pozwala jednak sformu-
łować powyższą za sadę  nieco inaczej: nabywcą nieruchomości rolnej 
38 Wydaje się, że pewne znaczenie praktyczne może mieć również sytuacja gdy nabywcą jest 

osoba dysponująca zgodą, o której mowa w art. 2a ust. 4, albo zgodą, o której mowa w art. 29a 
ust.3 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 19 października 1991r. o gospodarowaniu nieruchomościami 
rolnymi Skarbu Państwa (art. 4 ust. 4 pkt 2 lit a u.k.u.r.) Oczywistym jest, że w odniesieniu do 
nieruchomości o powierzchni od 0,30 ha do 0,9999 ha zgoda Dyrektora Generalnego KOWR 
na ich nabycie nie jest już wymagana. Potwierdza to także treść art. 6 ustawy z dn. 26 kwietnia 
2019 r., zgodnie z którą postępowania w sprawach dotyczących wyrażenia zgody przez 
Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na nabycie nieruchomości 
rolnych o powierzchni mniejszej niż 1 ha wszczęte i niezakończone ostateczną decyzją przed 
dniem wejścia w życie niniejszej ustawy umarza się. Jak się jednak wydaje, wyłączenie prawa 
nabycia KOWR na tej podstawie powinno znaleźć zastosowanie do tych przypadków nabycia 
nieruchomości rolnej, które dochodzą do skutku na podstawie decyzji Dyrektora Generalnego 
KOWR, która uostateczniła się przed wejściem w życie ustawy z dn. 26 kwietnia 2019 r. (tj. 
przed 26 czerwca 2019 r.), także gdy dotyczy ona nieruchomości o powierzchni mniejszej 
niż 1 ha. Z uwagi na zasadę trwałości decyzji administracyjnej (art. 16 k.p.a.) decyzje 
ostateczne obowiązują dopóty, dopóki nie zostaną usunięte z obrotu w sposób przewidziany 
w ustawie (np. art. 155, 162 kpa). Skoro zatem przepis art. 4 ust. 4 pkt 2 lit. a u.k.u.r. nadal 
stanowi podstawę do wyłączenia prawa pierwokupu KOWR, w przypadku gdy do nabycia 
dochodzi w oparciu o decyzję Dyrektora Generalnego KOWR, sama zmiana stanu prawnego 
dotycząca zasad obrotu nieruchomościami o powierzchni od 0,30 ha do 0,9999 ha, przy braku 
jednoznacznych przepisów przejściowych, nie daje podstaw do pominięcia takiej decyzji. 
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o powierzchni co najmniej 1 ha może być każdy podmiot, pod warunkiem, 
że uzyska zgodę Dyrektora Generalnego KOWR, wyrażoną w drodze 
decyzji administracyjnej. Z obowiązku uzyskania tej zgody zwolnieni są 
rolnicy indywidualni oraz nabywcy, o których mowa w art. 2a ust. 3 u.k.u.r. 
Konstatacja ta pozwala na uwypuklenie znaczen ia  i n s t rumen tów 
kon t ro l i  admin i s t r acy jnop rawne j , sprawowanej przez KOWR 
w ramach obrotu nieruchomościami rolnymi o powierzchni co najmniej 
1 ha – zasadniczo bez względu na położenie tych nieruchomości.

W konsekwencji, podobnie jak miało to miejsce na płaszczyźnie do-
tychczas obowiązującej regulacji, prawo nabycia nieruchomości rolnej 
o powierzchni co najmniej 1 ha, przysługujące formalnie KOWR, będzie 
miało stosunkowo skromne znaczenie praktyczne. Wynika to z treści 
i zakresu wyłączeń od prawa nabycia przewidzianych w art. 4 ust. 4 
u.k.u.r. W szczególności należy podkreślić znaczenie art. 4 ust. 4 pkt 2 
lit a u.k.u.r., zgodnie z treścią którego prawo nabycia nie przysługuje 
KOWR, gdy nabycie nieruchomości rolnej następuje za zgodą Dyrektora 
Generalnego KOWR, o której mowa w art. 2a ust. 4 u.k.u.r., albo za zgodą, 
o której mowa w art. 29a ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy z dn. 19 października 
1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. 
Kolejne ważne wyłączenie przewiduje art. 4 ust. 4 pkt 1 u.k.u.r., zgodnie 
z którym prawo nabycia nie przysługuje KOWR, gdy nabywcą jest rolnik 
indywidualny, na powiększenie gospodarstwa rodzinnego, a nabywana 
nieruchomość jest położona w gminie, w której rolnik indywidualny ma 
miejsce zamieszkania lub w gminie graniczącej z tą gminą.

Prawidłowa rekonstrukcja sytuacji, gdy KOWR będzie przysługiwa-
ło prawo nabycia nieruchomości rolnej o powierzchni co najmniej 1 ha 
wymaga zatem zestawienia ze sobą i porównania przepisów art. 4 ust. 4 
u.k.u.r. z regulacjami art. 2a ust 1 i – w szczególności – 2a ust. 3, u.k.u.r., 
określającymi przypadki, gdy na nabycie nieruchomości rolnej nie jest 
wymagana zgoda Dyrektora Generalnego KOWR. Analiza tych przepisów 
pozwala zatem wskazać między innymi następujące pozytywne sytuacje, 
gdy inna niż sprzedaż umowa prowadząca do nabycia nieruchomości rolnej 
będzie ograniczona prawem nabycia KOWR:
1) gdy nabywcą jest rolnik indywidualny, ale nabywana nieruchomość 

rolna nie jest położona w gminie, w której ma miejsce zamieszkania 
nabywca, lub w gminie graniczącej z tą gminą;

2) gdy nabywcą jest wyznaniowa osoba prawna, ale zbywcą nie jest osoba 
prawna tego samego Kościoła lub związku wyznaniowego;

3) gdy nabywcą jest park narodowy na cele związane z ochroną przyrody;
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4) gdy nabywcą jest osoba, która zbyła nieruchomość rolną na cele zwią-
zane z realizacją inwestycji lub inwestycji towarzyszącej w rozumieniu 
ustawy z dn. 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym39 
– w okresie 3 lat od dnia zawarcia umowy – albo została z niej wy-
właszczona na te same cele;

5) gdy nabywana jest nieruchomość rolna położona na obszarze górniczym 
lub terenie górniczym w rozumieniu ustawy z dn. 9 czerwca 2011 r.  
– Prawo geologiczne i górnicze;

6) gdy nabywcą jest jednostka samorządu terytorialnego;
7) gdy do nabycia dochodzi na podstawie art. 151 lub art. 231 k.c.

Nietrudno dojść do wniosku, że znaczenie praktyczne wyżej wymienio-
nych sytuacji, w których będzie się aktualizowało prawo nabycia KOWR 
w przypadku zawarcia innej niż sprzedaż umowy prowadzącej do nabycia 
nieruchomości rolnej o powierzchni co najmniej 1 ha, jest co najmniej 
ograniczone. 

W zakresie stosowania do nabywcy nieruchomości rolnej obowiązków 
wynikających z art. 2b ust. 1 i 2 u.k.u.r. sytuacja nabywcy na podstawie 
innej niż sprzedaż umowy prowadzącej do nabycia nieruchomości rolnej 
przedstawia się analogicznie jak wyżej wymieniona sytuacja nabywcy 
na podstawie umowy zniesienia współwłasności lub podziału majątku 
wspólnego po ustaniu małżeństwa.

Podsumowanie i wnioski

Kierunek zmian wprowadzonych ustawą z dn. 26 kwietnia 2019 r. 
w zakresie prawnej reglamentacji umów działowych dotyczących nieru-
chomości rolnych w rozumieniu u.k.u.r. należy ocenić generalnie pozytyw-
nie. Pomijając jego oczywistą racjonalność z czysto praktycznego punktu 
widzenia, prowadzi on jednocześnie do eliminacji szeregu dotychczaso-
wych wątpliwości teoretycznych poprzez jednoznaczną akceptację wielu 
uzasadnionych postulatów wysuwanych w doktrynie. 

Wypada jednak zwrócić uwagę, że ustawa z dn. 26 kwietnia 2019 r. 
przyniosła także kilka rozwiązań kontrowersyjnych, do których w pierw-
szej kolejności trzeba zaliczyć nowelizację art. 2b ust. 4 u.k.u.r. Aprobata 
przedstawionej w toku dotychczasowych rozważań wykładni restrykcyjnej 
tego przepisu, która zapewne – przynajmniej początkowo – dominować 
będzie w praktyce, oznacza, że kontrola administracyjnoprawna obrotu 

39 Dz. U. z 2018 r. poz. 1089.
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nieruchomościami rolnymi została nie tyle ograniczona, co raczej odmiennie 
rozłożono jej akcenty. Z jednej strony eliminuje się ją bowiem całkowicie 
na etapie zawierania umów działowych40, z drugiej natomiast zwiększa się 
kompetencje administracyjne KOWR przy dalszym zbywaniu (lub odda-
waniu w posiadanie innym podmiotom) nieruchomości nabytej w wyniku 
umowy działowej (z wyłączeniem umowy o dział spadku). Rozwiązanie 
to może przynieść istotne niebezpieczeństwa dla uczestników obrotu, 
z uwagi na sygnalizowane powyżej trudności z ustaleniem zakresu i treści 
obowiązków nabywcy rolnej wynikających z art. 2b ust. 1 i 2 u.k.u.r.

W związku z prowadzonymi w niniejszej pracy rozważaniami uza-
sadnione wydaje się sformułowanie wniosków de lege ferenda co do 
dalszych kierunków zmian przewidzianej w u.k.u.r. publicznoprawnej 
reglamentacji umów działowych dotyczących nieruchomości rolnych. 
Pogłębionej refleksji wymaga przede wszystkim redakcja obowiązku 
prowadzenia gospodarstwa rolnego, generalnie obciążającego nabywcę na 
podstawie umowy zniesienia współwłasności i podziału majątku wspól-
nego po ustaniu małżeństwa, który de lege lata służy w rzeczywistości 
jedynie jako (wątpliwe) uzasadnienie dla zakazu rozporządzania nabytą 
nieruchomością. W szczególności należałoby jednoznacznie przesądzić, 
że sam fakt, iż w wyniku zawarcia umowy działowej nabywca staje się 
właścicielem nieruchomości o łącznej powierzchni co najmniej 1 ha, nie 
oznacza jeszcze, że ma on obowiązek prowadzenia gospodarstwa rolnego 
na tych nieruchomościach, o ile jego działalność nie wykazuje jakichkol-
wiek związków z rolnictwem. Ponadto samo wyrażenie „prowadzenie 
gospodarstwa rolnego” nastręcza istotne wątpliwości interpretacyjne: o ile 
bowiem osobiste prowadzenie gospodarstwa rolnego przez osoby fizyczne 
zostało w u.k.u.r. (w sposób daleki od doskonałości) zdefiniowane, o tyle 
brak takiej definicji w odniesieniu do „prowadzenia gospodarstwa rolnego” 
przez jednostki organizacyjne. Bardziej racjonalne wydaje się zastąpienie 
40 Warto zwrócić uwagę, że przyjęcie restrykcyjnej wykładni art. 2b u.k.u.r. sprawia, że 

powyższe stwierdzenie może okazać się nie do końca prawdziwe. Bez wątpienia nie jest 
bowiem wymagana zgoda na nabycie nieruchomości rolnej, wyrażana w drodze decyzji 
administracyjnej Dyrektora Generalnego KOWR, w przypadku gdy do nabycia dochodzi na 
podstawie umowy działowej. Z drugiej strony zgoda na nabycie nieruchomości (art. 2a ust. 
4 u.k.u.r.) może zostać zastąpiona koniecznością uzyskania zgody na jej zbycie, wyrażanej 
również przez Dyrektora Generalnego KOWR w formie decyzji po przeprowadzeniu 
postępowania administracyjnego (art. 2b ust. 3 u.k.u.r.). Ilustruje to przykład podziału majątku 
wspólnego po ustaniu małżeństwa, w przypadku gdy przedmiotem działu jest nieruchomość 
rolna nabyta przed upływem 5 lat przez rolnika indywidualnego i jego małżonka, a zgodnie 
z wolą uczestniczących w czynności stron nieruchomość ta przypaść ma małżonkowi rolnika 
indywidualnego. 
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tego obowiązku obowiązkiem prowadzenia działalności rolniczej, z za-
strzeżeniem pogłębionej refleksji nad tym ostatnim pojęciem. 

Rozważania wymagałby również charakter sankcji za uchybienie obo-
wiązkowi zawiadomienia KOWR o przysługującym mu prawie nabycia 
w przypadku zawarcia umowy działowej. Jak wskazywano powyżej, 
w literaturze podnosi się, że w przewidziana w art. 9 ust. 1 pkt 1 u.k.u.r. 
sankcja bezwzględnej nieważności jest sankcją „niezrozumiałą”. Być 
może należałoby jednoznacznie wyjść naprzeciw postulatom doktryny, 
sugerującym zastąpienie jej bezskutecznością nabycia prawa41.

 

41 Więcej na ten temat: Z. Truszkiewicz, O kilku podstawowych zagadnieniach na tle ustawy 
o kształtowaniu ustroju rolnego (część II), Rejent 2017, nr 11, s. 37–39.




