Luty 2009

Nowelizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leœnych

W dniu 1 stycznia 2009 r. wesz³a w ¿ycie
nowelizacja ustawy o ochronie gruntów
rolnych i leœnych, zwana dalej „Nowelizacj¹”.
G³ównym celem Nowelizacji by³o wy³¹czenie
spod obowi¹zywania ustawy o ochronie
gruntów rolnych i leœnych, zwanej dalej
„Ustaw¹”, gruntów rolnych stanowi¹cych
u¿ytki rolne, po³o¿onych w granicach
administracyjnych miast, niezale¿nie od
ich klasy.
Najwa¿niejsze zmiany:
• W stosunku do gruntów rolnych stanowi¹cych
u¿ytki rolne po³o¿one w granicach
administracyjnych miast, bez wzglêdu na
ich klasê, nie bêdzie wymagane uzyskanie
zgody na przeznaczenie ich na cele nierolnicze
lub nieleœne, ani nie bêdzie wymagane
wydanie decyzji administracyjnej o wy³¹czeniu
tych¿e gruntów z produkcji rolnej. Zmiana
zagospodarowania powy¿szych gruntów
bêdzie siê odbywaæ z uwzglêdnieniem
przepisów ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym.
• Wy³¹czanie powy¿szych gruntów z produkcji
rolniczej nie bêdzie wi¹zaæ siê z obowi¹zkiem
wnoszenia op³at.
• W stosunku do gruntów rolnych stanowi¹cych
u¿ytki rolne klas IV – VI, po³o¿onych poza
granicami miast, wy³¹czono ograniczenia
zwi¹zane z przeznaczeniem tych gruntów
na cele nierolnicze i nieleœne. Zmiany
przeznaczenia tych gruntów na te cele
mo¿e dokonaæ gmina w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego (bez
potrzeby uzyskiwania zgody marsza³ka
województwa po uzyskaniu opinii izby
rolniczej).
• Ustanowione zosta³y nowe zasady okreœlaj¹ce
tryb wy³¹czania z produkcji u¿ytków rolnych
klas IV, IVa, IVb, V i VI. Wniosek o wy³¹czenie
z produkcji rolnej tych gruntów jest wi¹¿¹cy,
a decyzja ma jedynie charakter deklaratoryjny.

Przepisy przejœciowe
Z chwil¹ wejœcia w ¿ycie Nowelizacji w dniu
1 stycznia 2009 r. umorzeniu z mocy prawa
podlegaj¹:
• wszczête i niezakoñczone postêpowania
w sprawach uzyskania zgody, o której
mowa w art. 7 ust. 2 Ustawy
• postêpowania w sprawach wydania decyzji
zezwalaj¹cych na wy³¹czenie z produkcji
u¿ytków rolnych po³o¿onych w granicach
administracyjnych miast.
Powy¿sze grunty zosta³y wyjête spod
ochrony Ustawy, zatem postêpowania
prowadzone w odniesieniu do nich stan¹
siê bezprzedmiotowe.
• niewymagalne w dniu 1 stycznia 2009 r.
nale¿noœci oraz op³aty roczne zwi¹zane
z uzyskaniem przed wejœciem w ¿ycie
Nowelizacji wy³¹czenia z produkcji
u¿ytków rolnych po³o¿onych w granicach
administracyjnych miast.
Znaczenie Nowelizacji
Grunty rolne stanowi¹ce u¿ytki rolne po³o¿one
w granicach administracyjnych miast w wyniku
Nowelizacji zosta³y uwolnione spod
obowi¹zywania ustawy dla celów inwestycyjnych.
Tym samym, po 1 stycznia 2009 r. inwestorzy,
w szczególnoœci budowlani, bêd¹ mieli wiêksze
mo¿liwoœci zagospodarowania powy¿szych
gruntów dla celów nierolniczych.
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