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Generał Józef Kordian Zamorski
portret aut. Anna Grzesik-Juszczak.
Odsłonięty 8 kwietnia 2016 r.
podczas wydarzenia ku pamięci
generała.

W piątek  8 kwietnia 2016 r. w Sali wi-
dowiskowej GOK obok Urzędu Gminy,
celebrowano kolejną rocznicę urodzin
generała Józefa Kordiana Zamorskiego.
Ostatni przedwojenny komendant Policji

Nowy chodnik
w Rzepienniku
Biskupim

W ostatnich dniach oddano do użytku nowy, choć od tam-
tego roku wyczekiwany, odcinek chodnika przy drodze woje-
wódzkiej nr 980 w Rzepienniku Biskupim. Chodnik poprawi
wydatnie  bezpieczeństwo pieszych w okolicach szkoły pod-
stawowej w tej miejscowości.

Szczegóły na  str. 2

Generał z Kołkówki…

Państwowej pochodził z Kołkówki, gdzie
jego rodzice Konrad Zamorski i matka z
Serafinów administrowali majątkiem
ziemskim. Ten późniejszy malarz, absol-

went krakowskiej ASP i żołnierz Pierwszej
Brygady legionów Piłsudskiego, doszedł
do najwyższych szarży w Wojsku Polskim
i Policji, był generałem brygady.

Wójt Gminy Marek Karaś z młodzieżą z klas policyjnych z Gromnika i
gośćmi uroczystości upamiętniających rocznicę urodzin generała Zamor-
skiego. Fot. Piotr Rutka

Zapraszamy
na relację
(str. 6-7)
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Rodzina 500 Plus
Ruszył rządowy program rodzina 500

plus. W gminie Rzepiennik Strzyżewski
program wsparcia obejmie 1000 rodzin,
co daje 1350 wypłat.  Rocznie zamyka się
to kwotą  675 tys. złotych, która zasili do-
mowe budżety. Szczegóły uczestnictwa
pod tel. Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej, który dystrybuuje te fundusze na
naszym terenie. nr 14 653 55 20

W ostatnich dniach zakończono budo-
wę fragmentu / ponad 491 mb/ chodnika
przy drodze wojewódzkiej  nr 980 w Rze-
pienniku Biskupim. Inwestycja ta rozpo-
częła się w roku ubiegłym. Chodzi o oko-
licę tamtejszej Szkoły Podstawowej. Chod-
nik w tym miejscu wydatnie poprawi bez-
pieczeństwo pieszych, którzy na co dzień
z niego korzystają czyli głownie dzieci i
ich opiekunów. Inwestycja ta to owoc
zabiegów naszego samorządu gminnego
w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Kra-
kowie, któremu podlegają wszystkie dro-
gi wojewódzkie i usytuowane przy nich
chodniki. Poniżej kilka fotografii obrazu-
jących skalę przedsięwzięcia. Wartość tej
budowy to 367 448,86zł. Nadto w tym
roku budżetowym gmina planuje wespół
z samorządem wojewódzkim, zaprojekto-
wanie następnego fragmentu chodnika
przy tej drodze za 30 tys. złotych.

Inwestycje drogowe
na drogach gminnych

Ten rok to również poprawa nawierzch-
ni na 4 odcinkach naszych dróg gminnych.
Nasza Gmina otrzymała promesę finan-
sową od Ministra Sprawa Wewnętrznych
i Administracji na odbudowę dróg gmin-
nych w ramach usuwania skutków klęsk
żywiołowych tzw. powodziówki. Wartość
promesy to kwota ponad 600 tys. złotych.
wysokość dofinansowania z Ministerstwa
to 80% wartości zamówienia, natomiast
pozostałe 20% to wkład własny Gminny
Rzepiennik Strzyżewski. W ramach tych
pieniędzy wykonamy :

1. Odbudowę drogi gminnej „ Olszyny
w kierunku p. Gotfryda” w miejscowości
Olszyny /760 m/.

2. Odbudowę drogi gminnej „ Rzepien-
nik Suchy w  kierunku p. S. Bajorka” w
miejscowości Rzepiennik Suchy /900 m/.

3. Odbudowę drogi gminnej „ Rzepien-
nik Suchy w  kierunku p. S. Bajorka” w
miejscowości Rzepiennik Suchy /820 m/.

4. Odbudowę drogi gminnej „ Olszyny
w kierunku p. Smalarza”w miejscowości
Olszyny /600 m/.

5. Planowana jest także odbudowa mo-
stu w Rzepienniku Biskupim.

Udane inwestycje
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nej prędkości kierowców. Rada przekaza-
ła też 7 tys. na fundusz wsparcia Policji.

Następnym niemniej ważnym punktem
w obradach była informacja wszystkich
sołtysów, która dotyczyła ich pracy w roku
2015.

Dalej rada podjęła uchwalę by w formie
darowizny przekazać budynek starej szko-
ły w Rzepienniku Suchym na potrzeby na-
szego Gminnego Ośrodka Kultury, który to
ma ambitne plany jego dalszej adaptacji i
udostępniania publicznego. O szczegółach
tej sprawy poinformujemy niebawem.

Radni uchwalili również wysokość do-
płat do wywozu ścieków realizowanych
indywidualnie przez właścicieli gospo-
darstw domowych /czyli tzw. szamba/
Stawka dopłaty uzależniona jest od zuży-
cia czyli: dopłata za 1 metr sześcienny ście-
ków odprowadzanych z gospodarstw
domowych poprzez przewóz samocho-
dem asenizacyjnym do oczyszczalni ście-
ków to 7 złotych brotto.

W piątek 18 III odbyła się XVIII se-
sja Rady Gminy Rzepiennik Strzyżew-
ski. Procedowano według porządku
obrad ustalonego wcześniej przez
Przewodniczącego rady Zbigniewa
Bajorka. Rozpoczął tradycyjnie Wójt
Gminy Marek Karaś od sprawozda-
nia ze swej działalności za ostatni
miesiąc / czyli za tzw. okres między-
sesyjny /. Po sprawozdaniu Wójta in-
formację o swej działalności złożyli
przedstawiciele NZOZ SALUBRIS Ewa
Stasiak i Dominik Lipensky. Informa-
cja dotyczyła stanu ośrodka zdrowia,
godzin otwarcia, ilości lekarzy, do-
stępności świadczeń specjalistycz-
nych oraz ilości pacjentów przyję-
tych w 2015 roku. W skali roku ośro-
dek udzielił ponad 13 tys. świadczeń,
a korzysta z jego oferty ok. 5,6 tys.
osób. W ośrodku działa też na pod-
stawie akredytacji Ministerstwa
Zdrowia punkt szkoleń lekarz POZ.
Aktualnie w szkoleniu bierze udział
jeden lekarz.

Następnym punktem sesji było zapo-
znanie rady z informacja o stanie bezpie-
czeństwa w gminie za rok 2015. Prezen-
tacji multimedialną i wyjaśnienia zapre-
zentował nowy komendant Komisariatu
Policji w Cieżkowicach asp. sztabowy
Łukasz Czeluśniak. Sprawozdanie z dany-
mi statystycznymi jest dostępne na naszej
gminnej stornie internetowej.

Wójt Marek Karaś podsumowywując
informację komendanta z Ciężkowic wy-
raził nadzieję że współpraca z nowym
komendantem w zakresie bezpieczeństwa
obywateli będzie równie dobra jak z jego
poprzednikiem. Radni zadawali nowemu
komendantowi pytania dotyczące m.in.
bezpieczeństwa pieszych na drogach,
kwestii przemocy domowej jak i nadmier-

Komendant Komisariatu Policji w
Ciężkowicach asp.szt. Łukasz
Czeluśniak

Z pracy Rady Gminy

Podjęto też uchwałę o oddaniu w na-
jem lokalu w Domu Ludowym w Turzy na
potrzeby gabinetu lekarskiego. Co wydat-
nie poprawi dostępność opieki medycz-
nej w tej miejscowości. Następnie Rada
dokonała korekt w tegorocznej uchwale
budżetowej zwiększając wydatki gminy o
445 tys. złotych głownie zwiększono wy-
datki na oświatę i gospodarkę ściekami.

Przyjęty też został gminny program
opieki nad zwierzętami bezdomnymi. Na
koniec tej sesji rozpatrzono skargi na dzia-
łalności organu wykonawczego, na pod-
stawie opinii komisji rewizyjnej została
znana za bezzasadną.

Sesja zakończona była interpelacjami
radnych. Dzięki jednej z nich, Powiatowy
Zarząd Dróg zamontował lustro popra-
wiające bezpieczeństwo kierujących w
Turzy.
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członkowskich z pięciu kół. Zawsze po-
łowa pieniędzy szła do Zarządu Woje-
wódzkiego, a reszta zostawała w ko-
łach na przeróżne wydatki związane
z działalnością. Na przykład koło w
Olszynach ufundowało sobie sztandar
„Solidarności”. Siedem razy byłam też
wzywana na komisariat MO w Tarno-
wie i nigdy nie byłam przesłuchiwana
w lokalu MO, lecz w restauracjach. I
to nas dziwiło, zauważyliśmy, że druk
wezwania był milicyjny, lecz nie było
na nim żadnej pieczątki MO. Potem,
gdy dostawałam wezwania, nie zgła-
szałam się. Wtedy do naszego domu
zaczął przyjeżdżać pewien pan po cy-
wilnemu, legitymował się odznaką
milicyjną, wypytywał o różne rzeczy,
ale dowiedział się tylko o tym, co
chciałam. Po drugich odwiedzinach
wyprosiłam go z domu ( bo nie miał
żadnego nakazu). Po niedługim cza-

dobrymi patriotami). Cały czas walczy-
liśmy o lepszy byt.

Współorganizowała Pani struktury
NSZZ RI Solidarność w tej gminie.

Gdy mąż się dowiedział, że w Polsce
chłopi zakładają swoje związki NSZZ
„Solidarność” i nie mogąc nigdzie zdo-
być informacji o działalności, pojechał
do Krakowa. Tam dowiedział się, że
związek ma siedzibę w Tarnowie. W
mieście dostaliśmy informacje, różne
ulotki, broszury i deklaracje członkow-
skie, a potem zwołaliśmy zebranie w
swojej wsi. Mieszkańców to zaintere-
sowało, lidzie nam zaufali i byli chętni
do pomocy przy organizacji związku
NSZZRI Solidarność. Razem z mężem
robiliśmy zebrania w całej gminie, za-
łożyliśmy koła NSZZRI Solidarności w
pięciu wsiach. Mieliśmy bardzo dużo
członków i ustaliliśmy składkę człon-
kowska na kwotę 20 zł. Jako że mąż
rozpoczął pracę w Gorlicach, ja musia-
łam jeździć na zebrania „Solidarności”
do Tarnowa. Zostałam tam wybrana na
członka Zarządu Wojewódzkiego w
tym mieście ( wtedy byłam już prze-
wodniczącą gminnego koła). Na zebra-
niach zdobywałam informacje koniecz-
ne do działalności kół w gminie i prze-
kazywałam je członkom.

Co działo się z Waszymi strukturami
po wprowadzeniu stanu wojennego i
dalej w latach 80-tych?

Gdy ogłoszono stan wojenny, działal-
ność naszego związku została zawie-
szona. U wszystkich przewodniczących
kół wiejskich zrobili rewizje w domach
(nadmieniam, że nie mieliśmy swoje-
go lokalu) a zwłaszcza u mnie, gdyż
byłam przewodniczącą koła gminne-
go. Odebrali wszystkie dokumenty do-
tyczące działalności. Trzy dni później
zostałam wezwana na komendę wo-
jewódzką MO w Mościcach. Tam by-
łam przesłuchiwana 10 godzin przez
różnych funkcjonariuszy. Krzyczeli na
mnie, zastraszali, obiecywali że będę
internowana itd. Ja byłam niestrachli-
wa i pewna swoich racji, bo nikogo
nie oszukałam i działałam wyłącznie
w sprawie ciemiężonych chłopów o
lepszy byt. Później miałam dwie rewi-
zje w domu: zabrali mi prawie wszyst-
kie dokumenty, bo niektórych nie uda-
ło im się znaleźć, mam je na pamiąt-
kę. Wyliczyli mi pieniądze ze składek

Pani Stanisławo skąd w Waszej rodzi-
nie takie zainteresowania społeczno-
polityczne?

Moja przygoda z polityką zaczęła się  od
mojego męża Edwarda, który jako mło-
dy chłopak z uwagą śledził i wsłuchi-
wał się w rozmowy ojca z jego znajo-
mymi o patriotyzmie i polityce. Dwóch
z nich było żołnierzami J. Piłsudskiego i
brali czynny udział w walce w 1920 roku
z bolszewikami pod Warszawą. Zaś
dziadek męża był żołnierzem w czasie I
wojny  światowej. Później mąż Edward
w latach 1955-1957 w WOP-ie w Ko-
szalinie i Kostrzynie nad Odrą odbywał
służbę ojczyźnie, tam nauczył się pa-
triotyzmu. Gdy na wykładach politycz-
nych poznał zafałszowaną historię,
próbował wyrażać sprzeciw i to był „na
muszce” swoich szefów. Jako że wy-
chowaliśmy się na wsi, to po ślubie w
1960 tu zostaliśmy. Ciężko nam było,
bo musieliśmy wybudować budynki i
kupić ziemię i las, by mieć z czego wy-
żyć (ja wcześniej miałam 1,6 ha ziemi
z lasem i nieużytkami). Pracowaliśmy w
wielkim trudzie i mozole. Wychowali-
śmy siedmioro dzieci (też są wszystkie

Wywiadu udzieliła nam Stanisława Kiełtyka  przewodnicząc gminnego NSZZ Rolników Indywidulanych
„Solidarność” z lat 80-tych, rozmawiał Tomasz Stelmach

Historyczny już zapewne egzem-
plarz Statutu NSZZRI Solidarność ze
zbiorów Stanisławy Kiełtyki.

Stanisława „Solidarnośc” Kiełtyka

„Kiełtyka = Solidar
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sie przyjechał pod dom radiowóz i
zabrali mnie i męża na komendę do
Rzepiennika Strzyżewskiego na prze-
słuchanie. Prowadziło nas dwóch ob-
cych milicjantów, przez nasze mia-
steczko, na postrach ludziom, którzy
to wiedzieli. Po czterech godzinach
odwieziono nas do domu gdzie cze-
kała na nas piątka nieletnich, wystra-
szonych dzieci (starsi synowie byli
poza domem). Milicjanci przychodzili
także w trakcie naszych zebrań i po
słowach „dzień dobry” szli na tył sali,
posłuchali iw wychodzili. Nie było to
przyjemne, ludzie chcieli wyjść z ze-
brania, ale ich zatrzymałam i dalej pro-
wadziłam spotkanie. Nieraz różni wro-
gowie też przychodzili zakłócać porzą-
dek zebrań, ale rzuciłam parę uwag
na ich temat, a zebrani też mi nieraz
pomagali, a wtedy wychodzili ze
spuszczoną głową. Byłam też z dele-

gacją na strajku robotniczo-chłopskim
w Mościcach. Staliśmy cztery godziny
na polu przy trzydziestostopniowym
mrozie. Byłam też jako delegat z ra-
mienia Zarządu Wojewódzkiego „So-
lidarności” na strajku robotniczo-
chłopskim w Ustrzykach Dolnych przez
dwa dni. Był 40-stopniowy mróz, nie
było czym wrócić, bo paliwo zamarz-
ło w autobusie i staliśmy w szczerym
polu kilka godzin. Po tym zdarzaniu
zachorowałam na zapalenie żył w no-
gach. Po długim leczeniu w domu wy-
lądowałam w końcu w szpitalu i mia-
łam operację obu nóg. Te wszystkie
wydarzenia odbiły się na moim zdro-
wiu i dostałam stałą rentę inwalidzką.
Stan wojenny zastraszył wielu dzia-
łaczy związkowych i musiałam stele
szukać nowych, co zajmowało mi wie-
le czasu. Ale też dodało nam siły do
dalszej walki. To dzięki mnie, moje-
mu mężowi i także dzieciom wygrali-
śmy wybory parlamentarne 4 czerw-
ca 1989 r. w komisjach obwodowych
naszej gminy. Już w komisjach mieli-
śmy swoich członków i męża zaufa-
nia. Później tez uczestniczyliśmy w
wyborach do samorządów 1990, wy-
borach parlamentarnych w 1991 roku
oraz prezydenckich w 25 listopada
1995. Robiliśmy to wszystko z mężem
i dziećmi bezinteresownie, nie biorąc
za to ani grosza, dokładając z wła-
snej kieszeni- na papier, klej, pinezki
itd. Dzieci nocami pomagały nam pi-
sać ulotki, malować plakaty, rozno-
sić instrukcje o sposobie głosowania,
często używały swoich bloków rysun-
kowych i swoich kredek. Potem roz-
nosiły to po mieszkańcach gminy, bo
brakowało ludzi (byli zastraszeni). Za
tą działalność dzieci nasze zostały na-
zwane „Solidarność” – tak zwracali
się do nich koledzy a nawet i nauczy-
ciele. Bardzo to na początku przeży-
wały, ale później, gdy im wszystko
wytłumaczyliśmy, już się tego prze-
zwiska nie wstydziły, były nawet
dumne. My też dostaliśmy przydomek
„Solidarność”- jeżeli ktoś chciał do
nas trafić, to dostawali odpowiedź:

Medal Stanisławy Kiełtyki, wydany na XX lecie Komitetów Obywatelskich
w 2009 r.

rność”
aha, to do „Solidarności”. Myślę że
długo to przy nas zostanie.

A „legendarna” sprawa 10 tys. skonfi-
skowanych pieniędzy związkowych  w
czasie stanu wojennego?

Na wszystkie wydatki musieliśmy mieć
pokwitowania. Po obliczeniach okaza-
ło się, że zostało 10 180 zł, które ka-
zali mi oddać następnego dnia do UG
w Rzepienniku Strzyżewskim. Tak też
zrobiłam i w obecności komendanta
MO oraz sekretarza UG, kierownika
GSR spisano protokół i zapewniono, że
pieniądze te będą na koncie Urzędu
Gminy i gdy tylko wznowią zawieszoną
działalność związkową, zostaną mi
zwrócone. Niestety nigdy tych pienię-
dzy nie dostałam. Został mi tylko pro-
tokół i odcinek od wpłaty.

Czy było warto?
Nie żałujemy tego zaangażowania w
„Solidarność”. Tamte wydarzenia to
było coś rewelacyjnego, a nawet rewo-
lucyjnego ! Był to czas wiary w to, że
ówczesne przemiany doprowadzą do
powstania niepodległej Polski. Nieste-
ty później rząd Polski zapomniał o tych
którzy kosztem czasu  i zdrowia, po-
turbowani psychicznie walczyli o wolną
Polskę - za to medalami i wysokimi ren-
tami uhonorowali wrogów naszej oj-
czyzny.

Jak Pani ocenia obecna sytuację w Pol-
sce?

Nawet teraz, gdy doczekaliśmy się
prawdziwie polskiego rządu i więk-
szość Polaków się z tego cieszy i po-
piera obecna władzę, to jest jeszcze tylu
wrogów, których skaził komunizm, lub
zostali odsunięci od władzy nad Pola-
kami, próbują zbałamucić, przestraszyć
i okłamać tych niezdecydowanych. Całą
siłą walczą i chcą utrudnić rządowi PiS
realizację wspaniałych planów dla do-
bra Polski i Polaków. Calym sercem
chcemy wspierać rząd i życzymy im :
„Alleluja i do przodu”, aby Pan Bóg dał
im siły i zdrowie do walki o dobro oj-
czyzny i Polaków. Zwyciężymy.
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W piątek 08 kwietnia 2016 r. w Sali
widowiskowej GOK obok Urzędu
Gminy celebrowano kolejną rocznicę
urodzin generała Józefa Kordiana
Zamorskiego. Ostatni przedwojenny
komendant Policji Państwowej po-
chodził z Kołkówki, gdzie jego rodzi-
ce Konrad Zamorski i matka z Serafi-
nów administrowali majątkiem ziem-
skim. Ten późniejszy malarz, absol-
went krakowskiej ASP i żołnierz
Pierwszej Brygady legionów Piłsud-
skiego, doszedł do najwyższych szar-
ży w Wojsku Polskim i Policji, był ge-
nerałem brygady.

Postać generała została upamiętniona
w dwóch patriotycznych formach. Część
historyczno-artystyczna poprzedzona była
mszą świętą za duszę oryginalnego i barw-
nego generała. Po nabożeństwie nastą-
pił uroczysty marszowy przemarsz pod-
oddziałów w tym kompani reprezenta-
cyjnej z Komendy Miejskiej Policji w Tar-
nowie oraz oddziału rekonstruktorów hi-
storycznych ze Stowarzyszenia „Rodzina
Policyjna 1939”. Odwiedzili nas i wspo-
mogli w organizacji przedstawiciele Ko-
mendanta Głównego Policji z nadkomi-
sarzem Zbigniewem Bartosiakiem na cze-
le. Oficer ten jest jednocześnie Naczelni-
kiem Wydziału Historii Policji i Edukacji
Społecznej Gabinetu Komendanta Głów-
nego Policji.

Pierwszym sympatycznym i efektowym
zarazem akcentem tego spotkania, był
pokaz musztry paradnej klas policyjnych z
Gromnika. Młodzież z powiatowego Ze-
społu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana
Pawła II zrobiła duże wrażenie na policjan-
tach z Krakowa i Warszawy.

Następnie po odśpiewaniu hymnu pań-
stwowego i uczczeniu minutą ciszy poli-
cjantów zamordowanych w 1940 roku w
Katyniu, nastąpiła cześć oficjalna tych uro-
czystości. Pierwszy głos zabrał gospodarz
gali, Wójt Gminy Rzepiennik Strzyżewski
Marek Karaś.  Wprowadził on wszystkich
zgromadzonych w tematykę spotkania i
ideę upamiętnienia znanych w całym Kra-
ju  a pochodzących z naszej gminy posta-
ci. Jest to bowiem pierwsza impreza z pla-

Generał z Kołkówki…
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nowanego cyklu. Wójt powitał wszystkich
przybyłych gości na czele z oficerami po-
licji. Powitał też samorządowców z nasze-
go subregionu w tym: wicestarostę tar-
nowskiego Zbigniewa Karcińskiego, człon-
ka Zarządu Powiatu Jacka Hudymę, rad-
nego wojewódzkiego Wojciecha Skrucha
oraz Wójtów z Szerzyn i Pleśnej. Następ-
nie włodarz naszej gminy zaprosił do wy-
głoszenia okolicznościowego wykładu hi-
storycznego nadkomisarza Zbigniewa Bar-
tosiaka.  Policyjny historyk z Komendy
Głównej, zaprezentował wykład historycz-
ny o kadrach policyjnych w czasach II
Rzeczpospolitej czyli czasach gdy w Policji
służył Józef Kordian Zamorski. Po wysłu-
chaniu kilku pieśni naszego gminnego chó-
ru mieszanego pod dyrekcją Piotra Burko-
ta, nastąpiła długo wyczekiwana ceremo-
nia odsłonięcia portretu generała, który
planowo zawiśnie w holu głównym Urzę-
du Gminy. Autorką tego bardzo udanego
artystycznie konterfektu, jest malarka
pochodząca z naszej gminy, pani Anna
Grzesik-Juszczak. Odsłonięcia dokonali
wójt Gminy Marek Karaś, wicestarosta tar-
nowski Zbigniew Karciński oraz przedsta-
wiciel Komendanta Wojewódzkiego Poli-
cji  komisarz Z. Gawlik.  Na spotkaniu moż-
na było obejrzeć autentyczne eksponaty z
epoki oraz pamiątki po generale Zamor-
skim. Większość z nich udostępnionych
zostało przez Izbe Tradycji Komendy Miej-
skiej Policji z Tarnowa dzięki uprzejmości
komendanta tarnowskiej policji inspekto-
ra Mirosława Moryla. Były też pamiątki po
„granatowej” przedwojennej policji udo-
stępnione przez  rekonstruktorów z Ko-
mendy Miejskiej Policji w Krośnie.   Po za-
kończeniu części oficjalnej spotkania, wy-
stawa tych autentycznych w dużej mierze
przedmiotów, cieszyła się dużym zainte-
resowaniem przybyłych. Podziękowano też
wówczas rekonstruktorom historycznym
pod dowództwem Michał Krzysztofa Wy-
kowskiego oraz Krzysztofa Musielaka. Duże
ukłony od organizatorów otrzymał też spo-
łecznik z Turzy Andrzej Maczuga, którym
swym prywatnym transportem wspomógł
wydatnie organizację tych 126 urodzin na-
szego kołkowskiego a zmarłego w 1983 r.
na emigracji w Londynie rodaka.  General
w odróżnieniu do nas nie doczekał wolnej
Polski ale etos wzorowego policjanta, któ-
ry w latach 30-tych XX wieku stworzył w
postaci „14 przykazań policjanta” pozostał
i jak mówili sami policjanci, jest w ich
współczesnym szkoleniu wdrażany.
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Jeżeli nabywana nieruchomość rolna albo
jej część ma wejść w skład wspólności
majątkowej małżeńskiej wystarczające jest,
gdy rolnikiem indywidualnym jest jeden z
małżonków. Natomiast powierzchnia na-
bywanej nieruchomości rolnej wraz z po-
wierzchnią nieruchomości rolnych wcho-
dzących w skład gospodarstwa rodzinne-
go nabywcy nie może przekraczać po-
wierzchni 300 ha użytków rolnych ustalo-
nej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11
kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju
rolnego (Dz. U. z 2012r. poz. 803).

Wskazany wyżej ograniczeniom w ob-
rocie nie podlega nabycie nieruchomości
rolnej:

a) przez osobę bliską zbywcy, przez co
należy rozumieć zstępnych, wstępnych,
rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, małżon-
ka, osoby przysposabiające i przysposobio-
ne oraz osobę, która pozostaje ze zbywcą
faktycznie we wspólnym pożyciu,

b) przez jednostkę samorządu terytorial-
nego,

c) Skarb Państwa lub działającą na jego
rzecz Agencji Nieruchomości Rolnych,

d) przez osoby prawne działające na pod-
stawie przepisów o stosunku Państwa do
Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej
Polskiej, o stosunku Państwa do innych ko-
ściołów i związków wyznaniowych oraz o
gwarancjach wolności sumienia i wyznania,

e) jeżeli nabycie nastąpiło w wyniku dzie-
dziczenia oraz zapisy windykacyjnego,

f) jeżeli nabycie nastąpiło na podstawie
przepisów art. 231 lub art. 151 Kodeksu
cywilnego, czyli sytuacji, gdy doszło do
zabudowy na cudzym gruncie, a więc gdy
budynek lub inne urządzenie zostały w
całości wzniesione na gruncie nie stano-
wiącym własności samoistnego posiada-
cza. Jak również w przypadku przekrocze-
nie granicy przy wznoszeniu budynku lub
innego urządzenia bez winy umyślnej,

g) w toku postępowania restrukturyza-
cyjnego w ramach postępowania sanacyj-
nego, czyli w ramach czynności prawnych

Dnia 30 kwietnia 2016 roku wcho-
dzi w życie ustawa z dnia 14 kwiet-
nia 2016 r. o wstrzymaniu sprzeda-
ży nieruchomości Zasobu Własności
Rolnej Skarbu Państwa oraz zmienia
niektórych ustaw. Zasadniczym ce-
lem uchwalonej ustawy jest wzmoc-
nienie ochrony ziemi rolniczej w Pol-
sce przed jej spekulacyjnym wyku-
pywaniem przez osoby krajowe i za-
graniczne, które nie gwarantują
zgodnego z interesem społecznym
wykorzystania nabytej ziemi na cele
rolnicze. Ponadto ustawa ma urze-
czywistniać zasady wyrażone w art.
23 Konstytucji, zgodnie z którym
podstawą ustroju rolnego państwa
jest gospodarstwo rodzinne.

Najistotniejszą zmianą jest niewątpliwie
wprowadzenie ograniczeń podczas prze-
niesienia własności nieruchomości rolnej
lub nabycia własności nieruchomości rol-
nej w wyniku dokonania czynności praw-
nej lub orzeczenia sądu albo organu ad-
ministracji publicznej, a także innego zda-
rzenia prawnego. Powyższe ograniczenia
nie dotyczą nabywania nieruchomości
rolnych o powierzchni mniejszej niż 0,3
ha. W praktyce dotyczyć będzie do dzia-
łek, które już zostały wydzielone geode-
zyjnie przed dniem wejścia powyższej
ustawy, gdyż podział nieruchomości po-
łożonych na obszarach przeznaczonych w
planach miejscowych na cele rolne, a w
przypadku braku planu miejscowego wy-
korzystywanych na cele rolne, powodu-
jący wydzielenie działki gruntu o po-
wierzchni mniejszej niż 0,3000 ha, jest
dopuszczalny, pod warunkiem że działka
ta zostanie przeznaczona na powiększe-
nie sąsiedniej nieruchomości lub dokona-
na zostanie regulacja granic między są-
siadującymi nieruchomościami, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997
r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.
Dz.U. 2015 poz. 1774 ze zm.).

Zgodnie z założeniem uchwalonej usta-
wy nabywcą nieruchomości rolnej może
być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba
że ustawa stanowi inaczej. Za rolnika in-
dywidualnego w rozumieniu ustawy uwa-
ża się osobę fizyczną będącą właścicielem,
użytkownikiem wieczystym, samoistnym
posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomo-
ści rolnych, których łączna powierzchnia
użytków rolnych nie przekracza 300 ha,
posiadającą kwalifikacje rolnicze oraz co
najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie,
na obszarze której jest położona jedna z
nieruchomości rolnych wchodzących w
skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą
przez ten okres osobiście to gospodarstwo.

Obrót ziemią rolną
na nowych zasadach

i faktycznych, które zmierzają do poprawy
sytuacji ekonomicznej dłużnika i mają na
celu przywrócenie dłużnikowi zdolności do
wykonywania zobowiązań, przy jednocze-
snej ochronie przed egzekucją.

Poza wskazanymi wyżej przypadkami za
zgodą Prezesa Agencji, wyrażoną w dro-
dze decyzji administracyjnej, nabyć nieru-
chomość będą mogły także inne podmio-
ty, jeżeli zbywca wykaże, że nie było moż-
liwości przeniesienia własności nierucho-
mości na rzecz ww. podmiotów, oraz na-
bywca daje rękojmię należytego prowadze-
nia działalności rolniczej, jak również w
wyniku nabycia nie dojdzie do nadmiernej
koncentracji gruntów rolnych. W przypad-
ku niewyrażenia zgody Agencja na żąda-
nie zbywcy, złożone w terminie miesiąca
od dnia, w którym decyzja o niewyrażeniu
zgody stała się ostateczna, obowiązana jest
do nabycia nieruchomości za zapłatą rów-
nowartości pieniężnej określonej przez
Agencję przy zastosowaniu sposobów
ustalania wartości nieruchomości przewi-
dzianych w przepisach o gospodarce nie-
ruchomościami. W przypadku, kiedy zbyw-
ca kwestionuję dokonaną przez Agencje
wycenę służy mu prawo wystąpienia do
sądu o ustalenie równowartości pienięż-
nej wartości rynkowej zbywanej nierucho-
mości. Może również złożyć pisemne
oświadczenie o cofnięciu żądania nabycia
nieruchomości przez Agencję

Osoba nie spełniająca jeden z ww. prze-
słanek nie będzie mogła nabyć żadnej nie-
ruchomości składającej się z działki ozna-
czonej symbolem klasoużytków „R”, która
nie zostanie wyłączona z produkcji rolnej
oraz nie znajdzie się na obszarze przezna-
czonych w planach zagospodarowania
przestrzennego na cele inne niż rolne.

Ustawa z dnia 14 kwietnia 2016 r. o
wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości
Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa
oraz zmienia niektórych ustaw wraz z
uzasadnieniami i informacjami organów
władzy publicznej.


