
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ

Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r.

Poz. 1669

RozpoRządzenie
MinistRa Rolnictwa i Rozwoju wsi1)

z dnia 19 grudnia 2013 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej agencji nieruchomości Rolnych 
oraz gospodarki finansowej zasobu własności Rolnej skarbu państwa

Na podstawie art. 20 ust. 6 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu 
Państwa (Dz. U. z 2012 r. poz. 1187 oraz z 2013 r. poz. 155) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad 
gospodarki finansowej Agencji Nieruchomości Rolnych oraz gospodarki finansowej Zasobu Własności Rolnej Skarbu Pań-
stwa (Dz. U. Nr 52, poz. 427, z późn. zm.2)) w § 9a po ust. 1b dodaje się ust. 1c w brzmieniu:

„1c. Roczne zobowiązanie Agencji za 2014 r. z tytułu wypłat na zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego, o któ-
rym mowa w przepisach o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi 
granicami Rzeczypospolitej Polskiej, jest obliczane jako iloczyn 25,085% powierzchni gruntów sprzedanych w prze-
targach w danym roku obrotowym i średniej ceny sprzedaży jednego hektara gruntu Zasobu Własności Rolnej Skarbu 
Państwa z jego częściami składowymi, uzyskanej w przetargach w danym roku obrotowym.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: S. Kalemba

1)  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
(Dz. U. Nr 248, poz. 1486).

2)  Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 207, poz. 1371 i Nr 250, poz. 1685, z 2011 r. Nr 284, 
poz. 1674 oraz z 2012 r. poz. 1488.




