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Uprawnienia i obowiązki Agencji NieruchomoĞci
Rolnych jako wydzierĪawiającego nieruchomoĞci rolne
Skarbu PaĔstwa

1. Wybór tematu artykuäu podyktowany zostaä dwiema przyczynami, które wymagajñ uzasadnienia. Na wstöpie niezbödne jest jednak podkreĈlenie, Ĕe przedmiotem analizy prawnej nie jest wyäñcznie sama treĈè umowy dzierĔawy nieruchomoĈci rolnej zawieranej przez Agencjö NieruchomoĈci Rolnych, ale przede wszystkim
usytuowanie (pozycja) tej Agencji zarówno w samej umowie dzierĔawy, jak i w procesie jej zawierania.
Przesäanki takiego ujöcia zagadnienia sñ nastöpujñce:
Pierwsza z nich – podstawowa, to szeroko zakrojone zmiany w ustawie z dnia
19 paĒdziernika 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomoĈciami rolnymi Skarbu Paþstwa i ustawach towarzyszñcych, dokonane ustawñ nowelizujñcñ z dnia 16 wrzeĈnia 2011 r.,2 która weszäa w Ĕycie z dniem 3 grudnia 2011 r. Zmiany te w znacznej czöĈci dotyczñ równieĔ dzierĔawy mienia rolnego Skarbu Paþstwa. JuĔ w tym
miejscu naleĔy zasygnalizowaè, Ĕe proces legislacyjny, który zakoþczyä siö nowelizacjñ ustawy, byä däugotrwaäy i wywoäaä wiele kontrowersji i sporów. Ze wzglödu
na ramy tego artykuäu niecelowe wydaje siö szczegóäowe omawianie prac legislacyjnych, w dalszej czöĈci uwaga zostanie wiöc skoncentrowana na najistotniejszych
kwestiach odnoszñcych siö do analizowanej materii.
Druga przesäanka jest bardziej praktyczna, a mianowicie proces sñdowy, którego stronñ pozwanñ byäa Agencja, a który zakoþczyä siö odrzuceniem skargi kasacyjnej powoda (Agencja wygraäa ten proces z kandydatem na nabywcö nieruchomoĈci
rolnej), skäoniäo Agencjö do zmian w samej procedurze zbywania nieruchomoĈci,
ale takĔe ich wydzierĔawiania3. Sprawa sñdowa jest istotnñ kanwñ artykuäu i pro1
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Uniwersytet ĝląski.
Por. ustawa z dnia 16 wrzeĞnia 2011 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomoĞciami rolnymi Skarbu
PaĔstwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 233, poz. 1382).
NaleĪy zasygnalizowaü, Īe zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy o gospodarowaniu nieruchomoĞciami rolnymi Skarbu
PaĔstwa do nieruchomoĞci bĊdących przedmiotem dzierĪawy i najmu art. 28 stosuje siĊ odpowiednio. Dotyczy
to w szczególnoĞci obowiązku sporządzenia wykazu nieruchomoĞci i wymogów formalnych samego wykazu.
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wadzonych refleksji prawnych. Aspekty praktyczne wydajñ siö równieĔ niezwykle
istotne z punktu widzenia zmian, dokonanych cytowanñ wyĔej ustawñ nowelizujñcñ, bowiem z uwagi na ich kontrowersyjny charakter to wäaĈnie dopiero praktyka
winna wykazaè celowoĈè ich wprowadzenia.
2. Na wstöpie niezbödne jest przedstawienie podstawowych uwarunkowaþ
prawnych funkcjonowania Agencji, gdyĔ to wäaĈnie te uwarunkowania wywieraäy
i nadal wywierajñ istotny wpäyw na stosowanie przepisów ustawy o gospodarowaniu nieruchomoĈciami rolnymi Skarbu Paþstwa.
Jak podkreĈlaä od poczñtku funkcjonowania ustawy o gospodarowaniu nieruchomoĈciami rolnymi Skarbu Paþstwa S. Prutis, Agencja jako struktura organizacyjna
äñczy w sobie cechy organu administracji publicznej (podmiotu prawa publicznego)
oraz podmiotu gospodarczego, dziaäajñcego w skali kraju za pomocñ zróĔnicowanych jednostek wykonawczych (oddziaäy terenowe, ekspozytury czy gospodarstwa
skarbowe). Wskazana dwoistoĈè powoduje, Ĕe sprawñ niezwykle istotnñ jest z jednej
strony nadzór nad dziaäalnoĈciñ Agencji, z drugiej zaĈ – kryteria efektywnoĈci dziaäania jej struktur4. Model samej Agencji i zakres jej zadaþ wzbudzaä i wzbudza nadal
liczne kontrowersje. Pogäöbiäy siö one wraz z wejĈciem w Ĕycie ustawy o ksztaätowaniu ustroju rolnego, mocñ której Agencji juĔ nie WäasnoĈci Rolnej Skarbu Paþstwa,
ale Agencji NieruchomoĈci Rolnych, powierzono funkcjö organu administracji kontrolujñcej prywatny obrót ziemiñ. Jak wskazuje S. Prutis, jest to rozwiñzanie wysoce
dyskusyjne, przede wszystkim dlatego, Ĕe powierzenie kontroli prywatnego obrotu
ziemiñ paþstwowej strukturze gospodarczej i to monopoliĈcie, dziaäajñcemu w skali
caäego kraju, oznacza powrót do äñczenia w gestii jednego podmiotu wäasnoĈci i wäadzy paþstwowej (dominium i imperium), co byäo cechñ minionego ustroju5. Ten swoisty dualizm w dziaäaniu Agencji wywiera – moim zdaniem – negatywny wpäyw na
obrót ziemiñ, w tym takĔe obrót dzierĔawny, co znalazäo równieĔ odzwierciedlenie
w analizowanej sprawie sñdowej6.
W literaturze podkreĈla siö równieĔ, Ĕe ponad 20-letni okres funkcjonowania
Agencji pokazuje, Ĕe nie róĔni siö ona zasadniczo od poszczególnych centralnych
organów administracji rzñdowej, a jej powierniczy charakter pozostaä koncepcjñ
czysto teoretycznñ. Niestety, Prezes Agencji nie uzyskaä statusu organu regulacyjnego, a jego powoäywanie i odwoäywanie jest zwiñzane czösto ze zmianami gabinetów politycznych, co nie pozwala na budowanie däugofalowej polityki zagospoda4
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Por. S. Prutis, Struktury gospodarcze paĔstwowej wáasnoĞci rolniczej, (w:) Prawo rolne, pod red. A. Stelmachowskiego, wyd. 3, Warszawa 2006, s. 205 oraz tenĪe, Restrukturyzacja i prywatyzacja paĔstwowej wáasnoĞci rolniczej, (w:) Przeksztaácenia wáasnoĞciowe w Polsce. Determinanty prawne, Biaáystok 1996, s. 69 i nast., a takĪe
A. WoĞ, PaĔstwowe gospodarstwa w rolnictwie w okresie transformacji ustrojowej, „WieĞ i Rolnictwo” 1994, nr 2,
s. 29 i nast.
Ibidem, s. 207.
Kwestia ta bĊdzie przedmiotem rozwaĪaĔ w dalszej czĊĞci artykuáu.
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rowania Zasobu. Co wiöcej, na Prezesa usiäuje siö oddziaäywaè za pomocñ poleceþ
säuĔbowych i w róĔny inny, czösto niesformalizowany sposób minimalizowaè samodzielnoĈè Agencji7.
Wyrazem takiego oddziaäywania jest równieĔ proces legislacyjny, który zakoþczyä siö nowelizacjñ ustawy o gospodarowaniu nieruchomoĈciami rolnymi Skarbu
Paþstwa wspomnianñ wczeĈniej ustawñ z dnia 16 wrzeĈnia 2011 r. Zbyt krótki okres
obowiñzywania nowych rozwiñzaþ normatywnych nie uprawnia do formuäowania
ocen, naleĔy jednak zauwaĔyè, Ĕe zmiany legislacyjne – z uwagi na ich zakres –
bödñ wywieraè daleko idñce konsekwencje zarówno w sferze organizacyjnej dziaäania Agencji (likwidacja Rady Nadzorczej), jak i w sferze obrotu ziemiñ paþstwowñ,
w tym równieĔ obrotu dzierĔawnego.
Nie rozwijajñc w dalszym ciñgu wñtków prawnych dotyczñcych samej struktury Agencji, dodaè jedynie naleĔy, Ĕe z jurydycznego punktu widzenia Agencja
jest paþstwowñ osobñ prawnñ, co wywoäywaè musi konsekwencje w obrocie cywilnoprawnym, w tym równieĔ obrocie dzierĔawnym. Na temat konstrukcji prawnej
agencji paþstwowych powoäanych dla interwencji paþstwa w dziedzinie rolnictwa
wielokrotnie wypowiadaä siö A. Stelmachowski. PodkreĈlaä on wyraĒnie, Ĕe wszystkie agencje sñ osobami prawa publicznego i wyraĔajñ interes publiczny, w zwiñzku z tym muszñ dziaäaè ĈciĈle w granicach prawa i w granicach upowaĔnieþ ustawowych. Ich zwiñzanie prawem jest dalej idñce niĔ np. przedsiöbiorstw paþstwowych,
dziaäajñcych wyäñcznie w sferze prawa prywatnego. Wszystkie agencje sñ formalnie wyodröbnione z aparatu administracji rzñdowej, a z cywilistycznego punktu widzenia ze struktury wäasnoĈciowej Skarbu Paþstwa. Zatem ani Skarb Paþstwa nie
odpowiada za zobowiñzania agencji, ani teĔ agencje nie odpowiadajñ za zobowiñzania Skarbu Paþstwa8. Dotyczy to równieĔ w peänym zakresie Agencji NieruchomoĈci Rolnych.
Z punktu widzenia analizowanej materii w tym miejscu rodzi siö zasadnicze
pytanie, a mianowicie, na ile publicznoprawny charakter Agencji NieruchomoĈci
Rolnej i koniecznoĈè realizacji interesu publicznego upowaĔnia ustawodawcö do jej
uprzywilejowania w sferze obrotu cywilnoprawnego. Moim bowiem zdaniem, owo
uprzywilejowanie, nawet jeĔeli nie byäo przez ustawodawcö do koþca zamierzonym
zabiegiem, pojawia siö w praktyce dziaäania Agencji.
JuĔ w tym miejscu wymaga wyraĒnego wyeksponowania, Ĕe bez wzglödu na
usytuowanie ustrojowe danego podmiotu, brak jest podstaw do tego, aby podmiot
dziaäajñcy w sferze dominium, a w zakresie obrotu nieruchomoĈciami Agencja w tej
sferze dziaäa, korzystaä ze szczególnej pozycji ustrojowej. Przyjöcie odmiennego
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Por. M. MoĪdĪeĔ–Marcinkowski, Administracja rolna, (w:) Prawo rolne, pod red. P. Czechowskiego, Warszawa
2011, s. 126.
Por. Prawo rolne, pod red. A. Stelmachowskiego, wyd. 3, Warszawa 2006, s. 430.
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stanowiska nieuchronnie prowadziè musiaäoby do konstatacji, Ĕe ponownie mamy
do czynienia z uprzywilejowaniem wäasnoĈci paþstwowej, a byè moĔe równieĔ z restytucjñ podziaäów na typy i formy wäasnoĈci. Pozostawaäoby to w sprzecznoĈci nie
tylko z przepisami kodeksu cywilnego, które nie wartoĈciujñ wäasnoĈci ze wzglödów podmiotowych, ale równieĔ z przepisami Konstytucji.
3. Dla zobrazowania aspektów praktycznych dziaäania ustawy o gospodarowaniu nieruchomoĈciami rolnymi Skarbu Paþstwa niezbödne wydaje siö skrótowe
przytoczenie najwaĔniejszych elementów stanu faktycznego i prawnego wspomnianej na wstöpie sprawy sñdowej. Sprawa toczyäa siö wprawdzie na kanwie zamiaru
sprzedaĔy nieruchomoĈci rolnej przez Agencjö NieruchomoĈci Rolnych w drodze
przetargowej, niemniej jednak w tym zakresie przepisy dotyczñce m.in. sporzñdzania wykazów nieruchomoĈci oraz samego trybu przeprowadzania przetargu stosuje
siö odpowiednio takĔe do obrotu dzierĔawnego, zatem posäuĔenie siö tym wäaĈnie
przykäadem wydaje siö w tym kontekĈcie uprawnione.
Stan faktyczny w sprawie byä przejrzysty. Agencja sporzñdziäa wykaz nieruchomoĈci przeznaczonych do sprzedaĔy, w tym nieruchomoĈci objötej przedmiotowym sporem. W dalszej czöĈci, juĔ w samym ogäoszeniu o przetargu, Agencja podaäa oznaczenie nieruchomoĈci, jej powierzchniö oraz rodzaj uĔytków oraz klasö
bonitacyjnñ wedäug stanu z ewidencji gruntów i budynków. Powodowie zapoznali siö z przedstawionymi w ogäoszeniu danymi i przystñpili do przetargu, który wygrali. JuĔ po wygraniu przetargu, a jeszcze przed zawarciem umowy, okazaäo siö, Ĕe
klasa bonitacyjna gleby na nieruchomoĈci, stanowiñcej przedmiot przetargu, byäa
znacznie niĔsza niĔ wynikajñca z ewidencji. Zostaäo to stwierdzone przez biegäego
– rzeczoznawcö z zakresu bonitacji gleby. W konsekwencji powodowie uchylili siö
od zawarcia umowy i wnieĈli o zwrot wadium.
W toku procesu sñdowego Agencja broniäa siö tym, Ĕe podaäa dane dotyczñce
m.in. klasy bonitacyjnej gleby wedäug stanu z ewidencji gruntów i budynków, tym
samym wypeäniäa zapis § 10 pkt 1 rozporzñdzenia Ministra Skarbu Paþstwa z dnia
1 sierpnia 2003 r. w sprawie szczegóäowego trybu sprzedaĔy nieruchomoĈci Zasobu WäasnoĈci Skarbu Paþstwa i ich czöĈci skäadowych, warunków rozkäadania ceny
sprzedaĔy na raty oraz stawek szacunkowych gruntów9. W toku postöpowania sñdowego okazaäo siö, Ĕe dane ewidencyjne byäy aktualizowane po raz ostatni w latach
piöèdziesiñtych XX wieku.
Sprawa ostatecznie zakoþczyäa siö odrzuceniem skargi kasacyjnej, a to z tej
przyczyny, Ĕe Sñd NajwyĔszy nie dopatrzyä siö wystñpienia istotnego zagadnienia
prawnego.
9

Dz.U. Nr 140, poz. 1350.
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Czy jednak w istocie to rozstrzygniöcie uznaè naleĔy za prawidäowe?
Jak siö wydaje, w trakcie postöpowania sñdowego wyäoniäa siö fundamentalna
kwestia, na jakiej podstawie okreĈlone dane uwidaczniane sñ w ewidencji gruntów
i budynków, a w szczególnoĈci jaki podmiot i na jakiej podstawie prawnej dane te
winien aktualizowaè.
Rozstrzygniöcie tej kwestii wymagaäo nie tylko siögniöcia do przepisów cytowanego rozporzñdzenia, do czego ograniczyäy siö sñdy obydwu instancji, ale wymagaäo wykäadni systemowej, w ramach której konieczna byäa analiza prawna szeregu
przepisów statuujñcych uprawnienia i obowiñzki Agencji NieruchomoĈci Rolnych,
wynikajñcych z ustawy o gospodarowaniu nieruchomoĈciami rolnymi Skarbu Paþstwa oraz ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne.10 Dla
prawidäowego rozpatrzenia sprawy niezbödne byäo przede wszystkim odniesienie
siö publicznoprawnej podmiotowoĈci Agencji, z której wynikajñ nie tylko uprawnienia, ale równieĔ okreĈlone obowiñzki. W tym miejscu wskazaè równieĔ naleĔy,
iĔ obowiñzki te majñ wprawdzie charakter cywilnoprawny, ale ich Ēródäem jest takĔe prawo publiczne.11 W szczególnoĈci art. 5 ust. 1 ustawy o gospodarowaniu nieruchomoĈciami rolnymi Skarbu Paþstwa przesñdza o tym, Ĕe Agencja jako powiernik
wykonuje obowiñzki wäaĈcicielskie Skarbu Paþstwa i to bez wzglödu na to, czy ich
Ēródäem jest prawo prywatne czy publiczne. Z kolei art. 28 ust. 1 i 2 pkt 1 i 2 ustawy precyzuje obowiñzki Agencji w zakresie sporzñdzania wykazu nieruchomoĈci
przeznaczonych do sprzedaĔy i treĈci samego wykazu. Gdyby z obowiñzków tych
Agencja, dziaäajñca jako „powiernik” Skarbu Paþstwa, wywiñzywaäa siö naleĔycie,
to stan nieruchomoĈci pozostajñcych w Zasobie WäasnoĈci Rolnej Skarbu Paþstwa,
a bödñcych w dyspozycji Agencji, w tym spornej nieruchomoĈci przeznaczonej do
przetargu, w którym uczestniczyli powodowie, zostaäby prawidäowo zinwentaryzowany, równieĔ z punktu widzenia klasy bonitacyjnej gleb wchodzñcych w skäad nieruchomoĈci. Zgodnie bowiem z brzmieniem art. 22 ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, osoby, o których mowa w art. 20 ust. 2 pkt 1, sñ obowiñzane
zgäaszaè wäaĈciwemu staroĈcie wszelkie zmiany danych objötych ewidencjñ gruntów i budynków, w terminie 30 dni, liczñc od dnia powstania tych zmian. Z kolei
art. 20 ust. 2 pkt 1 do osób tych zalicza m.in. w odniesieniu do gruntów paþstwowych, osoby prawne, we wäadaniu których znajdujñ siö grunty. Nie ulega wñtpliwoĈci, Ĕe jednñ z takich osób prawnych jest Agencja NieruchomoĈci Rolnych. Zatem
w rozpatrywanej sprawie to wäaĈnie na Agencji ciñĔyä obowiñzek zaktualizowania
danych ewidencyjnych nieruchomoĈci pozostajñcych w jej wäadaniu, w szczególnoĈci zaĈ nieruchomoĈci przeznaczonych do sprzedaĔy w publicznych przetargu. Niedopeänienie tego obowiñzku przez podmiot, którego ustawodawca – jak wskazano
10
11
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Kwestie te byáy przedmiotem analizy na wstĊpie artykuáu.
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wczeĈniej – wyposaĔyä w szczególne uprawnienia i obowiñzki, takĔe o charakterze
publicznoprawnym, spowodowaäo w konsekwencji niepoinformowanie powodów
o rzeczywistej klasie bonitacyjnej gleby. Tym samym wywoäaäo u nich bäödne przekonanie co do istotnej cechy przedmiotu sprzedaĔy, wpäywajñcej na cenö. Jak siö
wydaje, naleĔyte wywaĔenie interesów obydwu stron przemawiaäo za udzieleniem
kontrahentom (powodom), którzy w niczym nie przyczynili siö do powstania bäödu, silniejszej, a oĈwiadczajñcemu (pozwanej Agencji) säabszej ochrony. W peäni
uprawnione byäoby wiöc uznanie przez sñd, iĔ bäñd zostaä wywoäany przez pozwanñ
Agencjö, albowiem wiedziaäa ona o bäödzie lub przy doäoĔeniu naleĔytej starannoĈci
powinna byäa wiedzieè, z uwagi na to, iĔ to na niej spoczywaä obowiñzek wykazania rzeczywistego stanu faktycznego w rejestrze, a w konsekwencji w wykazie nieruchomoĈci. OczywiĈcie, zgodnie z zasadñ caveat emptor, powodowie jako kupujñcy mieli takĔe obowiñzek dowiedzenia siö jak najwiöcej o przedmiocie kupna – oni
bowiem ponosili ryzyko zwiñzane z przedmiotem sprzedaĔy. Z drugiej jednak strony informacja o klasie bonitacyjnej gleby przedmiotowej nieruchomoĈci dotyczyäa
stosunku faktycznego przedmiotu sprzedaĔy. NaleĔaäo ponadto rozwaĔyè – posäugujñc siö argumentacjñ z zakresu ekonomicznej analizy prawa – w jaki sposób strony mogäy uniknñè niekorzystnej sytuacji, ponoszñc przy tym jak najmniejsze koszty
transakcyjne, tzn. która strona mogäa w taþszy sposób dostarczyè informacjö o stosunkach faktycznych i prawnych przedmiotu sprzedaĔy. Powodowie, aby uzyskaè
tö informacjö, musieli ponieĈè dodatkowe koszty opinii rzeczoznawcy z zakresu
gleboznawstwa, podczas gdy Agencja NieruchomoĈci Rolnych, która powinna byè
w posiadaniu owej informacji w chwili zawierania umowy, Ĕadnych kosztów zwiñzanych z jej uzyskaniem nie musiaäaby ponosiè. Fakt, Ĕe wskutek ujawnienia informacji, iĔ klasa bonitacyjna gleby byäa rzeczywiĈcie inna od okreĈlonej przez organizatora przetargu, nie powinno byè usprawiedliwieniem dla braku dziaäania Agencji.
Sñdy obydwu instancji nie odniosäy siö do tej argumentacji. Co wiöcej, w toku postöpowania sñdowego sñd I instancji oddaliä wniosek o dopuszczenie dowodu
z opinii biegäego, podnoszñc, Ĕe Agencja w toku sporu przyznaäa, Ĕe klasa bonitacyjna gleby mogäa byè inna niĔ wskazana na podstawie nieaktualizowanej ewidencji.
Sprawa nie pozostaäa jednak bez wpäywu na dziaäania Agencji NieruchomoĈci Rolnych, bowiem w kolejnych publicznych ogäoszeniach o przetargach znalazä
siö dodatkowy zapis, iĔ kandydat na nabywcö zapoznaä siö ze stanem nieruchomoĈci
wynikajñcym z ewidencji i nie wnosi do niego zastrzeĔeþ, a Agencja nie ponosi odpowiedzialnoĈci za te dane.
W konkluzji moĔna jedynie zadaè pytanie, czy Agencja w tym przypadku jest
jedynie poĈrednikiem w obrocie nieruchomoĈciami, bez wzglödu, czy jest to obrót
wäasnoĈciowy czy dzierĔawny, czy teĔ ciñĔñ na niej dalej idñce obowiñzki wynika65
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jñce wäaĈnie z owej podmiotowoĈci publicznoprawnej. Pytanie to w Ĉwietle przytoczonych „praktyk” Agencji musi pozostaè bez odpowiedzi.
4. Z punktu widzenia uprawnieþ i obowiñzków Agencji jako wydzierĔawiajñcego paþstwowe nieruchomoĈci rolne konieczne jest równieĔ spojrzenie na przepisy, które stanowiñ podstawö skonstruowania samej umowy. OczywiĈcie w tym
zakresie znajdñ zastosowanie przepisy kodeksowe, niemniej jednak na ostateczny
ksztaät umowy wpäyw bödñ miaäy wäaĈnie przepisy szczególne ustawy o gospodarowaniu nieruchomoĈciami rolnymi Skarbu Paþstwa.
Analiza tych przepisów musi byè poprzedzona odniesieniem siö do wspomnianej na wstöpie nowelizacji ustawy o gospodarowaniu nieruchomoĈciami rolnymi
Skarbu Paþstwa. Rodzi siö bowiem zasadnicze pytanie, czy ustawodawca w istocie
nie zmierza do likwidacji dzierĔaw nieruchomoĈci paþstwowych. Kwestia ta byäa
przedmiotem szczegóäowych rozwaĔaþ P. Czechowskiego, zawartych w opinii do
projektu nowelizacji ustawy, który podniósä, Ĕe: „uzasadnione obawy z punktu widzenia projektowanych rozwiñzaþ instytucjonalno–prawnych budzi tendencja do likwidacja dzierĔawy jako jednej z form gospodarowania przez Agencjö majñtkiem
Zasobu WäasnoĈci Rolnej Skarbu Paþstwa. Z jurydycznego punktu widzenia rezygnacja z umów dzierĔawy jako formy gospodarowania majñtkiem paþstwowym przez
Agencjö jest niezgodna z ratio legis, do jakich zostaäa powoäana ANR. PowyĔsze
projektowane rozwiñzanie nie tylko destabilizuje rynek dzierĔaw odbudowywany
po okresie jego praktycznego ograniczenia w latach realnego socjalizmu, lecz równieĔ pozostawia daleko idñce wñtpliwoĈci co do racjonalnoĈci tego typu rozwiñzaþ
prawnych z punktu ustrojowej zasady bezpieczeþstwa obrotu towarowego”12.
W uchwalonej ustawie nowelizujñcej kierunek zmian zostaä doĈè jasno zarysowany i – jak siö wydaje – zmiany te zmierzajñ do likwidacji dzierĔaw nieruchomoĈci skarbowych. Uzasadnieniem postawionej tezy sñ konkretne rozwiñzania przyjöte
przez ustawodawcö. Analiza wszystkich tych rozwiñzaþ nie jest moĔliwa w ramach
jednego artykuäu. Uwaga zatem zostanie skoncentrowana na tych przepisach, które
wywoäujñ najwiöksze wñtpliwoĈci.
Przede wszystkim wskazaè naleĔy na nowelizacjö art. 24 ust. 1, w Ĉwietle której Agencja gospodaruje mieniem w pierwszej kolejnoĈci poprzez sprzedaĔ mienia
w caäoĈci lub czöĈci. Oddanie na czas oznaczony do odpäatnego korzystania na zasadach przewidzianych w rozdziale 8 nastöpuje dopiero w dalszej kolejnoĈci, jeĔeli
brak jest moĔliwoĈci sprzedaĔy. Jak siö wydaje, taka hierarchia celów gospodarowania paþstwowymi nieruchomoĈciami rolnymi potwierdza tezö, Ĕe zamiarem ustawodawcy jest przyspieszenie procesu likwidacji paþstwowej wäasnoĈci rolnej.
12
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Niepokój budziè musi równieĔ wprowadzenie do ustawy instrumentów prawnych zezwalajñcych na jednostronnñ ingerencjö w treĈè zawartych na czas oznaczony umów dzierĔawy.
Przykäadem takiej ingerencji jest przewidziana w art. 39 ust. 5 ustawy moĔliwoĈè wypowiedzenia umowy dzierĔawy, takĔe zawartej na czas oznaczony. MoĔe to
nastñpiè, jeĔeli nieruchomoĈè jest niezbödna na cele publiczne w rozumieniu przepisów ustawy o gospodarce nieruchomoĈciami.
Znacznie kontrowersje musi wywoäaè równieĔ regulacja prawna, przewidziana w art. 39 ust. 6 znowelizowanej ustawy. Zgodnie z aktualnym brzmieniem tego
przepisu, jeĔeli Agencja zbywa czöĈè wydzierĔawionej nieruchomoĈci osobie, która nie jest jej dzierĔawcñ, umowa dzierĔawy przeksztaäca siö w odröbne umowy
dzierĔawy. WydzierĔawiajñcym zbywanej czöĈci nieruchomoĈci staje siö jej nabywca na warunkach okreĈlonych w dotychczasowej umowie dzierĔawy zawartej przez
Agencjö, z wyjñtkiem wysokoĈci czynszu, którego wysokoĈè jest proporcjonalna
do powierzchni nabytej czöĈci nieruchomoĈci. WysokoĈè czynszu przysäugujñcego Agencji jest proporcjonalna do powierzchni czöĈci nieruchomoĈci, która nie zostaäa zbyta.
Tak skonstruowany przepis musi rodziè stan niepewnoĈci po stronie dzierĔawcy. ZauwaĔyè naleĔy, iĔ poprzez zbycie czöĈci nieruchomoĈci dochodzi do podziaäu
przedmiotu dzierĔawy, gdyĔ obok dotychczasowego wydzierĔawiajñcego – Agencji NieruchomoĈci Rolnej, która ma status podmiotu prawa publicznego, pojawia
siö osoba trzecia. Wprawdzie z formalnoprawnego punktu widzenia zachowana jest
ochrona dzierĔawcy, gdyĔ warunki umów dzierĔawy pozostajñ niezmienione, a jedynie dochodzi do „podziaäu” czynszu pomiödzy wydzierĔawiajñcych, trudno jednak w takiej sytuacji zapewniè spójne i jednolite gospodarowanie nieruchomoĈciñ
rolnñ przez jej dotychczasowego dzierĔawcö.
Jeszcze wiöksze kontrowersje prawne wzbudzaè musi dodany ustawñ nowelizujñcñ art. 38 ust. 1a, który zezwala Agencji jako wydzierĔawiajñcemu na wprowadzenie w zawieranej, takĔe na czas oznaczony, umowie dzierĔawy nieruchomoĈci rolnej, postanowienia umoĔliwiajñcego wypowiedzenie przez Agencjö umowy
dzierĔawy w zakresie wyäñczenia 30% powierzchni uĔytków rolnych bödñcych
przedmiotem dzierĔawy.
JuĔ w tym miejscu zasadne jest pytanie, czy Agencja w ramach tego uprawnienia sama bödzie decydowaè, której konkretnie czöĈci nieruchomoĈci dotyczyè bödzie
wypowiedzenie, czy ewentualnie moĔe to byè przedmiotem negocjacji stron. Wydaje siö, Ĕe takie brzmienie przepisu prowadzi raczej do konstatacji, Ĕe wybór w tym
zakresie naleĔeè bödzie do Agencji. MoĔe równieĔ okazaè siö, Ĕe tak „pomniejszona” nieruchomoĈè stanowiñca przedmiot umowy dzierĔawy straci dla dzierĔawcy
znaczenie gospodarcze. Czy wówczas bödzie mu przysäugiwaäo prawo do Ĕñdania
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rozwiñzania umowy w odniesieniu do caäej nieruchomoĈci, czy teĔ cel gospodarczy
umowy nie miaä dla ustawodawcy Ĕadnego znaczenia i prawo dzierĔawcy zostaje
wyäñczone? Bez wzglödu na to, jak w tym zakresie uksztaätowana zostanie praktyka i jaka wykäadnia zostanie zaprezentowana w orzecznictwie sñdowym, juĔ w tym
miejscu nasuwa siö wniosek, Ĕe równoĈè stron w umowie dzierĔawy paþstwowej
nieruchomoĈci rolnej zostaäa po raz kolejny wyraĒnie zakäócona, co prowadzi do
utrwalenia monopolistycznej pozycji Agencji w stosunkach cywilnoprawnych.
NaleĔy zauwaĔyè, Ĕe z przepisem art. 38 ust. 1a ustawy Ĉcisäe koresponduje
przepis art. 4 ustawy nowelizujñcej ustawö o gospodarowaniu nieruchomoĈciami
rolnymi Skarbu Paþstwa. O ile art. 38 ust. 1a odnosi siö do umów zawieranych po
wejĈciu w Ĕycie ustawy nowelizujñcej, o tyle art. 4 zezwala na ingerencjö w treĈè
umów juĔ obowiñzujñcych. Przepis art. 4 ustawy nowelizujñcej rozszerza uprawnienia Agencji w stosunkach dzierĔawnych w ten sposób, Ĕe Agencja w terminie 6 miesiöcy od dnia wejĈcia w Ĕycie ustawy przedstawia dzierĔawcom, w formie pisemnego zawiadomienia, „propozycjö” dokonania zmian tej umowy w zakresie wyäñczenia
z dzierĔawy 30% powierzchni uĔytków rolnych bödñcych przedmiotem dzierĔawy.
Nieprzyjöcie owej „propozycji” obwarowane zostaäo bardzo dotkliwñ dla dzierĔawcy sankcjñ, jest bowiem równoznaczne z pozbawieniem dzierĔawcy uprawnienia
do zakupu nieruchomoĈci z zastosowaniem prawa pierwszeþstwa, o którym mowa
w art. 29 ustawy13. WñtpliwoĈci budzi równieĔ charakter prawny samej „propozycji”. MoĔna jedynie domniemywaè, Ĕe – skoro dzierĔawa jest stosunkiem cywilnoprawnym – to „propozycjö” tö naleĔy kwalifikowaè jako ofertö zmiany umowy
lub ofertö zawarcia umowy innej treĈci. NaleĔy jednak zauwaĔyè, Ĕe ustawodawca
w odniesieniu do tej „propozycji” zastosowaä tryb administracyjnoprawny, gdyĔ –
zgodnie a art. 4 ust. 2 ustawy zmieniajñcej – Agencja wraz z pisemnym zawiadomieniem, o którym mowa w ust. 1, przesyäa dzierĔawcy projekt zmiany umowy, okreĈlajñcy dziaäki ewidencyjne lub ich czöĈci, które „proponuje” wyäñczyè z dzierĔawy.
Przy doröczaniu zawiadomieþ ustawodawca nakazuje stosowaè przepisy kodeksu
postöpowania administracyjnego. Regulacja ta podwaĔa cywilnoprawny charakter
caäej konstrukcji prawnej. MoĔna bowiem wnioskowaè, Ĕe w tym zakresie pojawiäa
siö konstrukcja prawna o charakterze „mieszanym”, odwoäujñca siö do aparatury pojöciowej wäaĈciwej prawu cywilnemu, z jednoczesnym zastosowaniem do niej przepisów administracyjnoprawnych. Nawet jednak w tej ostatniej sferze ustawodawca
nie jest konsekwentny, bowiem dzierĔawca, który w trybie k.p.a. otrzymaä takie zawiadomienie wraz z propozycjñ zmiany umowy, w terminie 3 miesiöcy moĔe zäoĔyè
oĈwiadczenie w formie pisemnej bñdĒ o przyjöciu zaproponowanych przez Agencjö
zmian umowy dzierĔawy, bñdĒ o ich odrzuceniu. Jak siö wydaje, do oceny prawnej
skutecznoĈci oĈwiadczenia dzierĔawy, a takĔe dotrzymania terminu jego zäoĔenia
13
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zastosowanie winny znaleĒè przepisy kodeksu cywilnego14. Jest do kwestia prawnie
doniosäa, gdyĔ zgodnie z art. 4 ust. 4 ustawy nowelizujñcej, w przypadku niezäoĔenia przez dzierĔawcö oĈwiadczenia w terminie 3 miesiöcy, uznaje siö, Ĕe dzierĔawca
odrzuciä zaproponowane przez Agencjö zmiany umowy dzierĔawy. Takie „przemieszanie” konstrukcji cywilnoprawnych z administracyjnoprawnymi powoduje, Ĕe nie
jest moĔliwe ustalenie charakteru prawnego tego terminu. W szczególnoĈci nie sposób przesñdziè, czy jest to termin prawa materialnego, którego przekroczenie pozbawia dzierĔawcö uprawnienia do Ĕñdania jego przywrócenia, czy moĔe termin ten ma
inny charakter prawny, umoĔliwiajñcy jego przywrócenie w przypadku wykazania,
Ĕe przekroczenia terminu nie nastñpiäo z wyniku zawinienia dzierĔawcy. Powstaje
równieĔ pytanie, w jaki sposób dzierĔawca ma zäoĔyè pisemne oĈwiadczenie. Czy
np. nadanie jego treĈci w urzödzie pocztowym za zwrotnym poĈwiadczeniem odbioru w ostatnim dniu terminu jest równoznaczne z jego dochowaniem, czy teĔ oĈwiadczenie to musi dojĈè do drugiej strony przed upäywem trzymiesiöcznego terminu?
JuĔ w tym miejscu nasuwa siö wniosek, Ĕe taka redakcja przepisów ustawy nowelizujñcej podwaĔa pewnoĈè obrotu cywilnoprawnego. Nie wydaje siö teĔ moĔliwe
wypracowanie – nawet w däuĔszej perspektywie czasowej – takich reguä interpretacyjnych, które tö pewnoĈè obrotu zagwarantujñ. Zasadne jest wiöc sformuäowanie
postulatu uporzñdkowania tej regulacji prawnej. W szczególnoĈci naleĔy postulowaè, aby stosunki o charakterze cywilnoprawnym, a do takich stosunków zalicza siö
umowa dzierĔawy, nawet gdy jednñ z jej stron jest agencja paþstwowa, podlegaäy
w sprawach nieuregulowanych w ustawie szczególnej regulacjom kodeksu cywilnego. W przeciwnym bowiem wypadku Agencja NieruchomoĈci Rolnej przeksztaäca
siö w organ quasi–administracyjny, który uprawniony jest do jednostronnej ingerencji w stosunki umowne, bez naleĔytej ochrony drugiej strony.
5. Analiza kolejnych przepisów ustawy nowelizujñcej, ingerujñcych w stosunki
dzierĔawne, prowadziè moĔe jedynie do pogäöbiania wñtpliwoĈci, co nie moĔe byè
jedynym zaäoĔeniem niniejszego artykuäu. W tym miejscu zasadne wydaje siö postawienie pytania o ratio legis wprowadzonych w ustawie zmian. Jak wczeĈniej zostaäo podkreĈlone, ustawodawca stopniowo dñĔy do likwidacji dzierĔaw paþstwowych nieruchomoĈci rolnych i kierunek ten zostaä wyraĒne zarysowany. Wydaje siö
jednak, Ĕe celem nowelizacji jest takĔe próba unifikacji przepisów ustawy o gospodarowaniu nieruchomoĈciami rolnymi Skarbu Paþstwa z przepisami ustawy z dnia
11 kwietnia 2003 r. o ksztaätowaniu ustroju rolnego15. Cel ten jest uzasadniony o tyle, Ĕe „wykonawcñ” obydwu ustaw jest Agencja NieruchomoĈci Rolnych. Zasadnicze wñtpliwoĈci budziè musi jednak przyjöta metoda regulacji, utrwalajñca w prak14
15
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terminów.
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tyce monopolistycznñ pozycjö Agencji. W szczególnoĈci wñtpliwe jest dñĔenie do
ujednolicenia normy obszarowej gospodarstw rolnych w obydwu ustawach. NaleĔy zauwaĔyè, Ĕe ustawa o ksztaätowaniu ustroju rolnego wyznaczajñca maksymalnñ
normö obszarowñ – 300 hektarów uĔytków rolnych, odnosi siö do gospodarstw rodzinnych, podczas gdy ustawa o gospodarowaniu nieruchomoĈciami rolnymi Skarbu Paþstwa odnosi siö do róĔnego typu skarbowych gospodarstw rolnych, których
powierzchnia powinna byè zróĔnicowana ze wzglödu wäaĈnie na ich róĔnorodny
charakter i cel prowadzonej dziaäalnoĈci rolniczej. Tymczasem art. 5 ustawy nowelizujñcej wyäñcza stosowanie art. 4, umoĔliwiajñcego opisanñ wyĔej ingerencjö
w stosunki dzierĔawne w odniesieniu do gospodarstw rolnych, w których äñczna powierzchnia uĔytków rolnych Zasobu WäasnoĈci Rolnej Skarbu Paþstwa, dzierĔawiona przez jednego dzierĔawcö, po dokonaniu wyäñczenia nie przekraczaäaby 300 ha16.
Intencja ustawodawcy w tym zakresie wydaje siö oczywista – stworzenie docelowego modelu gospodarstwa rolnego z górnñ normñ obszarowñ 300 ha uĔytków rolnych. Nawet jeĔeli jest to element polityki rolnej Paþstwa, to zasadnicze wñtpliwoĈci budzi przyjöte dla realizacji tej polityki instrumentarium prawne. Moim zdaniem
brak jest uzasadnionych powodów, aby wprowadzanie poĔñdanych przez ustawodawcö kierunków zmian odbywaäo siö z zastosowaniem rozwiñzaþ prawnych, ingerujñcych w stosunki umowne, których cechñ winna byè trwaäoĈè. Niewñtpliwie dzierĔawca paþstwowej nieruchomoĈci rolnej, w przypadku umowy zawartej
na czas oznaczony, powinien korzystaè z daleko idñcej ochrony prawnej nie tylko o charakterze obligacyjnym, ale równieĔ prawnorzeczowym. Tylko bowiem taka
ochrona gwarantuje realizacjö celu gospodarczego i umoĔliwia trwaäoĈè gospodarowania na dzierĔawionym gruncie.

16

70

Chyba Īe dzierĪawca sam záoĪy Agencji wniosek o wyáączenie z dzierĪawy 30% powierzchni uĪytków rolnych,
w terminie 3 miesiĊcy od dnia wejĞcia w Īycie ustawy.
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Rights and obligations of the Agricultural Property Agency
as the lessor of the agricultural properties owned
by the Treasury

Key words: Agricultural Property Agency, lease agreement, agricultural
property
The principle of this article was not only the legal analysis of the content of
the agricultural property lease agreement concluded by Agricultural Property
Agency but, above all, positioning of this Agency in the process of concluding the
abovementioned agreement. The necessity of looking into this matter again resulted
from large scale changes in the Act dated 19 October 1991 on the management of
agricultural properties owned by the Treasury and accompanying acts, introduced
by the amending Act dated 16 September 2011 which came into effect as of 3
November 2011. The changes largely concerned the lease of agricultural properties
owned by the Treasury. The basis of the article constituted also a lawsuit, during
which the Agency was a party. The lawsuit caused changes in the property sale and
lease procedure.
The article also presents the basic legal requirements for the functioning of
Agricultural Property Agency. The introduced legislative changes exposed the
monopolistic position of the Agency. The statutory tendency to liquidate lease of
the state–owned agricultural properties was also clearly presented, what met with
criticism in the doctrine. Moreover, concerns were also aroused due the fact that the
amended Act on the management of agricultural properties owned by the Treasury
introduced legal instruments which allow for the unilateral interference in the content
of lease agreements concluded for a definite period of time.
Undoubtedly, the tenant of the state–owned agricultural property, in case of
the agreement concluded for a definite period of time, should receive a far–reaching
legal protection. Only this type of protection guarantees achievement of the economic
objective and allows for the permanence of management of the land held under lease.
The amended act questions this permanence.
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