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Dzier awa nieruchomo ci rolnych w woj. warmi sko-mazurskim
w opiniach dzier awców 

Agricultural property rentals in the province of Warmia and 
Mazury in tenants’ opinion 

Abstract. The paper presents main results of a surveying 161 tenants whose opinions concerned 

advantages and disadvantages of renting an agricultural property as well as their motivations for 

renting agricultural real property from the Agency of Agricultural Real Property and other sources in 

the province of Warmia and Mazury. Renting real estate belonging to the State Treasury gives an 

opportunity to enlarge a farm and to obtain the European Union subsidies. Respondents are uncertain 

about the future farming on the rented land (18,40% of responses). Moreover, the State Treasury 

agricultural land is poorly maintained (17,60%), has inefficient irrigation and drainage systems 

(17,60%) and soil in the region is rather poor (5,60%). A lack of precise settlement concerning 

investment expenditures on the rented land may result in its further degradation. Legislation in Poland 

lacks provisions for land rentals and the existing regulations referring to this subject are rather of a 

general nature. The Civil and Agricultural Codes as well as the other regulations applying  exclusively 

to agricultural rentals are in force in the Western European countries where land renting as a form of 

land management is rapidly becoming more and more popular. 
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Synopsis. W opracowaniu przedstawiono wyniki bada  dotycz ce opinii dzier awców na temat zalet i 

wad dzier awy rolniczej oraz motywów, jakimi kierowali si  respondenci wydzier awiaj c

nieruchomo ci rolne od ANR i z innych róde  w woj. warmi sko-mazurskim. Badaniami obj to 161 

dzier awców. Dzier awa pozwala rolnikom powi kszy  w asne gospodarstwo oraz umo liwia 

uzyskanie dop at unijnych. Pomimo wielu udogodnie  zwi zanych z t  form  zagospodarowania 

gruntów Skarbu Pa stwa nie jest ona wolna od wad. Badani (18,40% odpowiedzi) odczuwaj

niepewno  gospodarowania na dzier awionym gruncie. Grunty Skarbu Pa stwa s  zaniedbane 

(17,60% odpowiedzi) i posiadaj  z e melioracje (17,60%), a dodatkowo gleby na tych terenach s

do  s abe (5,60%), brak jest natomiast dok adnych ustale  odno nie nak adów inwestycyjnych na 

przedmiot dzier awy, co mo e wp yn  na dalsz  jej degradacj . W polskim ustawodawstwie wci

brakuje przepisów odnosz cych si  bezpo rednio do dzier awy, a cz  obecnych uregulowa

prawnych odnosi si  do niej do  ogólnikowo. W krajach Europy Zachodniej, w których dzier awa 

prze ywa dynamiczny rozwój, oprócz Kodeksu Cywilnego i Rolnego istniej  przepisy odnosz ce si

wy cznie do dzier awy rolniczej.

S owa kluczowe: dzier awa, dzier awca, Agencja Nieruchomo ci Rolnych  

Wst p

Dzier awa dzi ki temu, e powoduje zmian  podmiotów u ytkuj cych grunty rolne, 

uznawana jest za jedn  z form szeroko rozumianego obrotu ziemi . Z ekonomicznego 
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punktu widzenia obrót dzier awny pe ni te same funkcje co w asno ciowy, prowadzi 

bowiem do zorganizowania gospodarstwa rolnego jako jednostki produkcyjnej. Dzier awa 

rolnicza stanowi w p aszczy nie ekonomiki rolnej form  organizacyjn  gospodarstwa 

rolnego, natomiast w p aszczy nie polityki rolnej i prawa stanowi instrument prawny 

kszta towania struktury agrarnej [Ta ska-Hus 2000]. 

Dzier awa gruntów rolnych w pa stwach UE ma bardzo d ug  tradycj  i niektóre jej 

formy funkcjonuj  a  od czasów rzymskich. W du ej mierze zale  od specyfiki danego 

kraju, historycznych kryteriów i typu konstytucji [Ta ska-Hus 1998]. W wi kszo ci krajów 

europejskich przepisy dotycz ce tej formy s  bardziej precyzyjnie okre lone ni  w Polsce. 

Ziemia jest dro sza, wi c alternatyw  kupna jest jej wydzier awienie [Iwonicka 2000]. W 

Polsce, wed ug danych Powszechnego Spisu Rolnego z 2002 r. 12,0 mln ha u ytków 

rolnych stanowi o w asno  u ytkownika i by o u ytkowanych przez niego. Stanowi o to 

83,2% u ytków rolnych w indywidualnych gospodarstwach rolnych. Pozosta e 15,8% (2,3 

mln ha) to grunty dzier awione i 1,0% (143,2 tys. ha) to grunty wspólne lub innego rodzaju 

u ytkownika. Zaobserwowano niewielki, tj. 0,8% udzia  u ytków rolnych 

wydzier awionych osobom trzecim w powierzchni u ytków rolnych stanowi cych 

w asno  u ytkownika. W ród u ytków rolnych dzier awionych dominuj cy udzia  mia y

grunty Skarbu Pa stwa (50,5%) i indywidualnych w a cicieli (40,9%). Najwi cej u ytków 

rolnych dzier awionych od Skarbu Pa stwa zanotowano w województwach pó nocnych i 

zachodnich [Przemiany… 2003, s. XXXII]. Jest to zwi zane z rozmieszczeniem w 

przesz o ci w tych rejonach najwi kszej liczby gospodarstw rolnych nale cych do sektora 

pa stwowego. 

W 2002 r. 1,6 mln (84,0%) u ytkowników indywidualnych gospodarstw rolnych by o

w a cicielami wszystkich u ytków rolnych, 14,4% (280,8 tys. gospodarstw) prowadzi o

gospodarstwa równie  w oparciu o u ytki rolne dzier awione, a 1,8% gospodarstw 

u ytkowa o grunty wspólne lub innego rodzaju. Wy cznie dzier awcami by o 37,9 tys. 

(1,9%) u ytkowników, a 242,9 tys. (12,4%) by o w cz ci w a cicielami, a w cz ci

dzier awcami. W woj. warmi sko-mazurskim odnotowano jeden z najwy szych (28,5%) 

udzia  liczby gospodarstw, których u ytkownicy byli dzier awcami [Przemiany… 2003, s. 

XXXII]. 

Z bada  IERiG  wynika, e w ostatnich latach wzros o zainteresowanie dzier awami, 

bowiem pomi dzy 2000 r. a 2005 r. z 12% do 17% wzrós  odsetek gospodarstw 

indywidualnych, w których cz  upraw by a prowadzona na ziemiach dzier awionych. 

Powi kszeniu uleg  tak e obszar dzier awionych gruntów. W 2000 r. rednio w tej formie 

u ytkowano oko o 4,5 ha UR, natomiast w 2005 r. ich przeci tny obszar wynosi  8 ha UR 

[Rynek… 2007]. 

W ród pa stw UE najwi kszy area  dzier awionych gruntów (95%) wyst puje w 

Czechach oraz na S owacji, gdzie w dzier awie znajduje si  80% gruntów. W innych 

krajach Europy dzier awy stanowi  odpowiednio: w Belgia 67%, we Francji 65%, w 

Niemczech 62%, w Estonii, na W grzech i Litwie od 50% do 60%, w Danii 28% oraz 

poni ej 25% na otwie i w S owenii [Dzier awa… 2005].  

Dzier awa, chocia  jest tak wa na z punktu widzenia rozwoju rolnictwa, w polskim 

ustawodawstwie zepchni ta zosta a na margines. Pomimo tego, i  przez wiele lat mia a ona 

du y udzia  w gospodarstwach indywidualnych, nie jest regulowana szczegó owymi 

przepisami. Wykorzystuj c zapisy Kodeksu Cywilnego oraz wymogi prawodawstwa 
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rolnego UE, a zw aszcza art. 220 Traktatu Rzymskiego, nale y ustanowi  nowe regulacje, 

które stworz  jasne, niepodwa alne, prawnie gwarantowane warunki gospodarowania na 

dzier awionych nieruchomo ciach. Jest to szczególnie istotne obecnie, poniewa

wprowadzenie jednolitego systemu p atno ci obszarowych w Polsce, zgodnie z dyrektyw

UE od 2009 r. wymaga uporz dkowania wszystkich spraw zwi zanych z u ytkowaniem 

gruntów rolnych, w tym dzier awy rolnej [Uzasadnienie … 2006]. 

Za o enia metodyczne bada

Jednym z postawionych problemów badawczych w pracy referowanej w niniejszym 

artykule by o poznanie opinii dzier awców na temat zalet i wad dzier awy rolniczej oraz 

motywów, jakimi kierowali si  rolnicy indywidualni przy wyborze tej formy 

gospodarowania. 

Wyniki bada , przedstawione w niniejszym opracowaniu, stanowi  cz  szerszego 

projektu badawczego realizowanego w Katedrze Polityki Gospodarczej i Regionalnej, 

Uniwersytetu Warmi sko-Mazurskiego w Olsztynie2. Badania przeprowadzono na 

terenie woj. warmi sko-mazurskiego, znajduj cego si  w zasi gu dzia ania 

Olszty skiego Oddzia u Terenowego Agencji Nieruchomo ci Rolnych, w II pó roczu 

2005 r. Zakres podmiotowy bada  obejmowa  161 dzier awców gruntów rolnych, z 

których 134 dzier awi o nieruchomo ci rolne pochodz ce z Agencji Nieruchomo ci 

Rolnych, a pozosta e osoby byli to dzier awcy ziemi rolniczej z innych róde  (od 

s siadów, znajomych, krewnych oraz od innych instytucji ni  ANR). Badania 

przeprowadzono metod  sonda u diagnostycznego przy u yciu kwestionariusza 

wywiadu. Oprócz bada  terenowych wykorzystano równie  technik  analizy 

dokumentów pochodz cych z ANR OT w Olsztynie. Zastosowano tabelaryczno-opisow

i graficzn  form  prezentacji danych. 

Dzier awa w wietle wyników bada

Badaniami obj to gospodarzy prowadz cych produkcj  rolnicz  na gruntach w asnych 

i dzier awionych lub jedynie na gruntach dzier awionych. W badanych gospodarstwach, ze 

wzgl du na dobór populacji, dominowa y dzier awy od ANR (30,54%) i obejmowa y one 

powierzchni  5404,288 ha. Zdarza y si  te  przypadki dzier awy, której pierwsze umowy 

podpisywane by y z PFZ, z chwil  utworzenia AWRSP by y przej te przez t  instytucj , a 

obecnie s  kontynuowane z ANR. Tego typu umowy zawar o 7 respondentów (1,63% 

odpowiedzi). Dotyczy y one cznej powierzchni 164,84 ha. Wielu gospodarzy (88 spo ród 

161 badanych) przej o ziemi  po rodzicach b d  te ciach (o cznej powierzchni 1633,18 

ha), rednio po 18,56 ha. Grunty zakupione (poprzednio wydzier awione) od ANR 

stanowi y 19,81% ( czna ich powierzchnia wynosi a 2348,26 ha), a od osób fizycznych: 

s siadów, rodziny lub innych gospodarzy 12,82%. Ich ogólna powierzchnia wynosi a 834 

2Szerzej  wyniki prezentowane s  w pracy Marks-Bielskiej, Kisiela i Danilczuk [2006].  
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ha. Niektórzy z badanych rolników nabyli od PFZ (3,03%) ziemi  o cznej powierzchni

144,41 ha ( rednio na jedno gospodarstwo 11,11 ha). W 3 przypadkach (0,70% 

odpowiedzi) respondenci dzier awili ziemi  od nadle nictwa (w sumie 7,7 ha), przy czym 

na jedn  umow  przypada a powierzchnia 2,57 ha (rys. 1). 

a

20,51%

c

30,54%

g

12,82%

h

3,03%

b

10,96%

f

19,81%

e

0,70% d

1,63%

a – po rodzicach/te ciach

b – dzier awa mi dzys siedzka

c – dzier awa od ANR 

d – dzier awa od PFZ

e – dzier awa od nadle nictwa

f  – kupno od ANR 

g – kupno od osób fizycznych 

h – kupno od PFZ

Rys. 1. G ówne ród a ziemi w gospodarstwie 

Fig. 1. Main source of land in farms 

ród o: Opracowanie w asne na podstawie wyników bada

W ród osób dzier awi cych ziemi  od ANR redni okres trwania dzier awy wynosi  8 

lat. Najkrótszy okres, na jaki zawarta by a umowa to 1 rok, najd u szy, po kilkukrotnym 

przed u eniu umowy, 20 lat. Natomiast w ród 44 osób dzier awi cych ziemi  od s siadów 

13 osób (29,55%) mia o ustalony okres dzier awy. W przypadku dzier aw

mi dzys siedzkich najkrótszy okres dzier awy, podobnie jak od ANR, wynosi  1 rok, 

najd u szy natomiast 15 lat. redni okres trwania umowy dzier awy w obrocie prywatnym 

wynosi  8,46 lat. Na uwag  zas uguje fakt, e zdecydowana wi kszo  dzier aw 

mi dzys siedzkich opiera si  na umowach nieformalnych pisemnych lub nawet ustnych. 

W ród 136 osób dzier awi cych ziemi  od ANR w woj. warmi sko-mazurskim 

stosunkowo najwi cej d y o do kupna ziemi (67,88% odpowiedzi), a dodatkowo cz  z 

nich uzale nia a swoj  decyzj  od posiadanych w przysz o ci dochodów (23,36% 

odpowiedzi). Najmniejszy odsetek osób (8,76% odpowiedzi) nie chcia  kupi  ziemi. W ród 

42 osób, które nie chcia y zakupi  ziemi, b d  si  waha y co do tego typu decyzji, 21 

deklarowa o ch  przed u enia umowy dzier awy (15,67% odpowiedzi) (tab. 1).  

O atrakcyjno ci prawa pierwsze stwa nabycia nieruchomo ci rolnych wiadczy  mo e

fakt, i  stosunkowo du y odsetek respondentów (34,38%) b d cych ju  w posiadaniu 

w asnej ziemi w okresie przeprowadzania bada , naby o j  w a nie z tego tytu u. Najwi cej 

jednak osób zakupi o nieruchomo ci na przetargu otwartym organizowanym przez ANR 

(46,88%) (rys. 2), chocia  najwi ksze powierzchnie nabyto w ramach pierwsze stwa 

zakupu. By y to powierzchnie od 0,17 do 400 ha ( rednio 38,80 ha). W przetargach 
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najwi ksze dzia ki sprzedawano w licytacjach ograniczonych, by y to powierzchnie od 2,5 

do 135 ha ( rednio na jedn  umow  przypada o 23,78 ha), a w przetargach otwartych do 

dyspozycji zainteresowanych oddawano dzia ki o powierzchni od 1 do 100 ha ( rednio 

13,16 ha na 1 umow ).

Tabela 1. Zamierzenia rolników dotycz ce dzier awionych gruntów od ANR 

Table 1. Farmers’ intentions concerning land rented from ANR 

Zamierzenia Liczba odpowiedzi Udzia  [%] 

tak 93 67,88 

nie 12 8,76 
skorzystanie  z 

pierwsze stwa zakupu 
trudno powiedzie  32 23,36 

tak 21 15,67 

nie 89 66,42 
przed u enie umowy 

dzier awy 
trudno powiedzie  24 17,91 

ród o: opracowanie w asne na podstawie wyników bada

b

17,71%

d

1,04% a

34,38%

c

46,88%

a – w ramach pierwsze stwa nabycia 

b – w przetargu ograniczonym

c – w przetargu otwartym 

d – w inny sposób

Rys. 2. Sposoby nabycia gruntów od ANR 

Fig. 2. Ways of purchasing land from ANR 

ród o: opracowanie w asne na podstawie wyników bada

Najwi kszy wp yw na podj cie dzier awy mia a ch  powi kszenia area u

posiadanego gospodarstwa (34,47% odpowiedzi). Cz sto jednak jest to forma 

przechodnia, dzi ki której rolnicy d  do zakupienia ziemi, poniewa  w wielu 

przypadkach motywem podj cia dzier awy jest mo liwo  skorzystania z pierwsze stwa 

jej nabycia (17,39% odpowiedzi). Zach caj ce okaza o si  by  dla rolników 

powi kszenie gospodarstwa ze wzgl du na mo liwo  uzyskania dop at unijnych, co w 

20,81% by o motywem podj cia dzier awy, lub ze wzgl du na mo liwo  skorzystania 
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ze rodków pomocowych Unii na rozwój gospodarstw rolnych (6,52% odpowiedzi) oraz 

z bezzwrotnej pomocy Unii na rozpocz cie gospodarowania (3,11% odpowiedzi). W 

kilku przypadkach fakt podj cia dzier awy wi za  si  z posiadanym przez respondentów 

wykszta ceniem rolniczym (0,31% odpowiedzi) (rys. 3). 

b

4,35%c

5,59%
d

17,39%

e

4,66%

g

6,52%

h

3,11%

j

2,80%

i

0,31%

f

20,81%

a

34,47%

a –  powi kszenie area u posiadanego gospodarstwa 

b – mo liwo  skorzystania z ubezpieczenia w KRUS 

c – zabezpieczenie na wypadek utraty pracy poza rolnictwem  

d – mo liwo  skorzystania w przysz o ci z pierwsze stwa nabycia gruntu 

e – mo liwo  skorzystania ze zwolnienia z czynszu dzier awnego

f –  mo liwo  uzyskania dop at unijnych (obszarowych, ONW, produkcyjnych) 

g – mo liwo  skorzystania ze rodków pomocowych UE na rozwój gospodarstw rolnych 

h – mo liwo  skorzystania z bezzwrotnej pomocy UE na rozpocz cie gospodarowania 

i –  wykszta cenie rolnicze 

j  – blisko   w asnej dzia ki

Rys. 3. Motywy, jakimi kierowali si  rolnicy przy podj ciu dzier awy 

Fig. 3. Motives of renting land 

ród o: opracowanie w asne na podstawie wyników bada

Najwi ksz  zalet  dzier awy w opiniach respondentów okaza o si  by  prawo 

pierwsze stwa wykupu nieruchomo ci (24,35%). Wielu badanych wypowiedzia o si , i

stwarza ona mo liwo  ta szego ni  przy kupnie pozyskania ziemi na cele produkcyjne 

(21,74%) lub po prostu czasami by  to jedyny sposób powi kszenia gospodarstwa w 

rejonach, w których jest niewiele ziemi rolnej na sprzeda  (11,30%). Dla m odych 

rolników, zaczynaj cych prowadzi  w asne gospodarstwo, by  to cz sto jedyny sposób na 

jego utworzenie (9,57%). Zalet  okaza o si  by  dla respondentów (8,70%) to, i

dzier awi c ziemi  mog  stara  si  równie , jak w przypadku jej kupna, o dop aty unijne, a 

w razie braku op acalno ci produkcji rolniczej zawsze mog  zrezygnowa  z dzier awy 

(8,70%) (rys. 4). 

Badani zauwa yli równie  wiele wad zwi zanych z t  form  zagospodarowania 

gruntów. Pomimo tego, i  czynsz dzier awny w woj. warmi sko-mazurskim nie by  wysoki 

w porównaniu ze rednim krajowym, wielu respondentów wskazywa o, i  jest on 

najwi kszym mankamentem dzier awy (32,80%). Swoje opinie uzasadniali m.in. tym, e

czynsz ustala si  na przetargu i w przypadku, gdy zg osi si  du o ch tnych na dan

nieruchomo  jest on wysoki.  
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a

24,35%

c

21,74%

g

6,09%

b

9,57%

f

8,70%

i

11,30%h

7,83%

d

1,74%

e

8,70%

a – pierwsze stwo nabycia gruntów 

b – mo liwo  utworzenia gospodarstwa 

c – ta sza forma gospodarowania ni  zakup 

d – proste procedury  

e – zwolnienie z podatku

f – mo liwo  rezygnacji 

g – mo liwo  pozyskania dop at unijnych 

h – blisko  w asnej dzia ki  

i – mo liwo  powi kszenie area u gospodarstwa

Rys. 4. Zalety dzier awy okre lone przez rolników 

Fig. 4. Advantages of land renting as perceived by farmers 

ród o: pracowanie w asne na podstawie wyników bada
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17,60%
c

5,60%

f

0,80%

e

0,80%

d

17,60%

h

1,60%

g

4,80%

a

32,80%

i

18,40%

a – czynsz 

b – z a melioracja 

c – s abe gleby 

d – zaniedbana ziemia 

e – brak zwrotu kosztów w razie niemo no ci

wykupu z przyczyn losowych

f – remonty budynków na koszt w asny

g – komplikacje odno nie inwestycji i remontów

h – mo liwo  wy czenia cz ci gruntów na 

podstawie klauzul w umowie 

i – niepewno  gospodarowania

Rys. 5. Wady dzier awy okre lone przez rolników 

Fig. 5. Disadvantages of lease defined by farmers 

ród o: Opracowanie w asne na podstawie wyników bada
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Podsumowanie

Obecnie w krajach Europy Zachodniej dzier awa jest popularnym sposobem 

zagospodarowania ziemi i przyczynia si  do przemian w strukturze obszarowej rolnictwa. 

Wp yn a na zmniejszenie liczby gospodarstw i wzrost ich redniej powierzchni. 

Unormowania prawne dotycz ce tej formy zagospodarowania s  tam bardziej precyzyjnie 

okre lone ni  w Polsce. Oprócz regulacji w Kodeksie Cywilnym i Rolnym istniej  przepisy 

dotycz ce wy cznie dzier awy. 

W Polsce w okresie transformacji ustrojowej po 1989 r., dzier awa sta a si

instrumentem przekszta ce  w asno ciowych w rolnictwie. Wraz z utworzeniem Agencji 

W asno ci Rolnej Skarbu Pa stwa dzier awa zacz a nabiera  coraz wi kszego znaczenia 

w obrocie ziemi . Obecnie nadzorowana jest przez Agencj  Nieruchomo ci Rolnych, która 

zarz dza maj tkiem Zasobu Skarbu Pa stwa. Istnieje potrzeba okre lenia statusu prawnego 

dzier awy rolniczej dostosowanego do aktualnych realiów, cz cego tradycj  polskich 

rozwi za  prawnych, jak i rozwi za  z innych krajów UE, w których dzier awa ma du e

znaczenie w obrocie nieruchomo ciami. Stworzenie odr bnych przepisów odno nie 

dzier awy mog oby w wi kszym stopniu wp yn  na znaczenie tej formy 

zagospodarowania obszarów po by ych PGR. Przez t  instytucj  mo na bowiem, przy 

relatywnie niskich kosztach, stworzy  gospodarstwo konkurencyjne na rynku UE. 

Niew tpliwie wiadczy  o tym mog  do wiadczenia innych krajów europejskich, w których 

dzier awa w wielu gospodarstwach stanowi g ówne ród o ziemi wykorzystywanej w 

produkcji rolniczej. 

Wyniki bada  przeprowadzonych w ród rolników dzier awi cych ziemi  w woj. 

warmi sko-mazurskim na terenie dzia ania Oddzia u Terenowego Agencji Nieruchomo ci

Rolnych w Olsztynie wskazuj , e g ównym motywem podj cia dzier awy przez 34,47% 

respondentów by a ch  powi kszenia gospodarstwa, a dla 17,39% mo liwo  skorzystania 

w przysz o ci z pierwsze stwa nabycia gruntu. wiadczy to o du ej determinacji 

respondentów w d eniu do wykupu ziemi. Du e znaczenie dla 20,81% badanych mia a

równie  mo liwo  skorzystania z dop at unijnych. W kilku przypadkach fakt podj cia 

dzier awy wi za  si  z posiadanym przez respondentów wykszta ceniem rolniczym (0,31% 

odpowiedzi).  

Cz  osób (32,80%) mia a zastrze enia do sposobu ustalania czynszu dzier awnego. 

Nie zawsze bowiem ich zdaniem warto  miernika naturalnego (pszenicy) jest adekwatna 

do cen innych produktów rolnych, ponadto nale no ci ustalane s  w ramach przetargu, a 

wysoko  czynszu mo e w niektórych przypadkach by  zawy ona. Du e wahania cen 

pszenicy i p atno ci wykonywane z do u sprawiaj , i  przy ustaleniu czynszu gospodarz nie 

jest do ko ca wiadomy jego rzeczywistej warto ci. Do podstawowych wad dzier awy

zaliczono tak e niepewno  co do przysz o ci gospodarowania na dzier awionych gruntach 

(18,40% odpowiedzi), wynikaj c  m.in. z mo liwo ci wy czenia przez ANR cz ci

dzier awionych gruntów na podstawie zawartych w umowach klauzul. 

Z przeprowadzonych bada  wynika, e dzier awa jest form  zagospodarowania 

popegeerowskiej ziemi prowadz c  do pe nych przekszta ce  w asno ciowych, a 

mianowicie zakupu ziemi przez obecnych dzier awców, m.in. w ramach pierwsze stwa 

nabycia gruntu po wyga ni ciu umowy dzier awy. Pomimo faktu, e w ostatnich latach 

coraz wi cej gruntów by o zakupywanych przez rolników, dzier awa jest do  powszechn

form  zagospodarowania popegeerowskiego mienia w woj. warmi sko-mazurskim. W 

2006 r. po raz pierwszy wi kszy odsetek gruntów Skarbu Pa stwa, którymi dysponuje OT 
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ANR w Olsztynie zosta  sprzedany (40,7%) ni  wydzier awiony (31,3%). W 2007 r. 

dysproporcje te powi kszy y si , bowiem gruntów sprzedanych by o 53,9%, a w dzier awie 

znajdowa o si  29,9%. Na wi ksze zainteresowanie nabywaniem ziemi od ANR w 

ostatnich latach mia a niew tpliwie wp yw integracja Polski z Uni  Europejsk . W obawie 

przed znacznym wzrostem cen gruntów oraz potrzeb  dostosowania powierzchni 

gospodarstw do wymogów unijnych wielu rolników przyspieszy o decyzj  o powi kszeniu 

gospodarstwa. Cz  producentów rolnych na zakup ziemi rolniczej przeznaczy a te rodki 

pozyskane w ramach dop at bezpo rednich. Obserwuje si  tendencje powi kszania area u

ziemi uprawnej przez w a cicieli gospodarstw rozwojowych, którzy swoj  ekonomiczn

przysz o  wi  z produkcj  rolnicz .

Dzier awa jest tak e sposobem zagospodarowania ziemi przez rolników 

indywidualnych w sytuacji, gdy w a ciciele nie mog  zajmowa  si  jej upraw . Dzier awa 

ta jednak ma obecnie o wiele mniejsze znaczenie ni  dzier awa gruntów od Agencji 

Nieruchomo ci Rolnych. Bior c jednak pod uwag  fakt, i  ilo  oferowanych gruntów 

pa stwowych zmniejsza si  z roku na rok (w wyniku wykupywania przedmiotu dzier awy), 

w przysz o ci wi ksz  warto  mo e mie  dzier awa od osób prywatnych. Jednak po to, 

aby to by o mo liwe, nale a oby ujednolici  prawo i stworzy  przepisy dotycz ce zarówno 

dzier aw mi dzys siedzkich jak i dzier aw od ANR lub innych instytucji. Zapewnienie 

wi kszej stabilno ci gospodarowania opartej na jasnych regu ach mog oby przyczyni  si

do trwa o ci tej formy zagospodarowania gruntów. Z uwagi na fakt, e tendencja wzrostu 

cen ziemi w Polsce, zarówno na rynku prywatnym, jak i pa stwowym, utrzymuje si , nale y

przypuszcza , e w nied ugim czasie dzier awa rolnicza w Polsce, tak jak w wi kszo ci

pa stw Europy Zachodniej, b dzie nabiera a coraz wi kszego znaczenia. 

Literatura

Dzier awa nieruchomo ci rolnych z ANR. Agro Serwis. [2005]. Zespó  Gospodarowania Zasobem ANR, 15-16, 

ss. 46-47. 

Iwonicka J. [2000]: Dzier awa w Polsce i Unii. Formy u ytkowania gruntów rolnych. Przegl d nr 26, ss. 23.

Marks-Bielska R., Kisiel R., Danilczuk J. [2006]: Dzier awa jako podstawowa forma zagospodarowania 

popegeerowskiego mienia. Wyd. O rodek Bada  Naukowych im. Wojciecha K trzy skiego w Olsztynie, 

Olsztyn, ss. 113. 

Przemiany agrarne 2002. Narodowy Spis Powszechny Ludno ci i Mieszka . Powszechny Spis Rolny. [2003]. 

GUS i US w Olsztynie, Olsztyn.  

Rynek ziemi rolniczej. Stan i perspektywy. [2007]. IERiG , Analizy rynkowe, grudzie . Warszawa. 

Ta ska-Hus B. [1998]. Dzier awa gruntów w pa stwach Unii Europejskiej. Top Agrar Polska nr 12, ss. 14-15. 

Ta ska-Hus B. [2000]: Dzier awa rolnicza jako instrument przekszta ce  strukturalnych w rolnictwie. Zeszyty 

Naukowe Akademii Rolniczej we Wroc awiu nr 383, Rozprawy CLXX. 

Uzasadnienie do projektu ustawy o dzier awie nieruchomo ci rolnych. [2005]. Rolnik Dzier awca. Biblioteka 

Prawna, Warszawa.


