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1. Ustawą z 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu 

nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych 

innych ustaw
1
 ustawodawca wprowadził istotne zmiany w zakresie dzier-

żawy gruntów rolnych z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa 

(WRSP). Rządowy projekt ustawy z 26 lutego 2010 r.
2
 był dziesiątą  

z kolei próbą wprowadzenia nowelizacji w zakresie gospodarowania nie-

ruchomościami rolnymi będącymi własnością państwową (pierwsza pod-

jęta została już w 1997 r.), jedyną, która przeszła cały proces legislacyjny, 

co można oceniać w kategorii sukcesu. Zgodnie z założeniami przedsta-

wionymi w uzasadnieniu projektu ustawy, nowelizacja służyć ma uspraw-

nieniu systemu obrotu ziemią rolniczą, ułatwieniu pozyskiwania ziemi 

przez rolników indywidualnych na powiększenie lub założenie rodzin-

nych gospodarstw rolnych, jak również szybkie rozdysponowanie grun-

tów z Zasobu WRSP. 

Celem artykułu jest próba oceny zarówno prawnych aspektów noweli-

zacji, jak i jej możliwych konsekwencji ekonomicznych. Chodzi w szcze-

gólności o wpływ nowych przepisów na status prawny dzierżawcy gruntu 

rolnego, a także o ich zgodność z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej
3
 

______________ 

1
 Dz. U. 2011, Nr 233, poz. 1382. Ustawa została podpisana przez Prezydenta Rzeczypo-

spolitej Polskiej 10 października 2011 r., a weszła w życie 3 grudnia 2011 r. (dalej jako: ustawa 

z 16 września 2011 r.). 
2
 Druk sejmowy nr 2849 (dalej jako: projekt z 26 lutego 2010 r.). 

3
 Dz. U. 1997, Nr 78, poz. 483 ze zm. 
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oraz zasadami prawidłowej legislacji. Ocenie podlegać będzie także spój-

ność wprowadzonych rozwiązań z założeniami legislacyjnymi. W rozwa-

żaniach uwzględniono zarówno punkt widzenia potencjalnego nabywcy, 

interes społeczny polegający na możliwości poprawy struktury obszaro-

wej gospodarstw rodzinnych, jak i oddziaływanie nowelizacji na stan 

finansów publicznych. 

Problematyka niniejszego artykułu jest istotna między innymi ze względu 

na dominującą po 1991 r. rolę dzierżawy w gospodarowaniu nierucho-

mościami rolnymi z Zasobu WRSP, jak również jej udział w rozdyspo-

nowaniu gruntów pozostających obecnie w dyspozycji Agencji Nieru-

chomości Rolnych (ANR). Mając na uwadze dążenia do przyspieszenia 

prywatyzacji ziemi państwowej, przeznaczenie dzierżawionych gruntów 

do sprzedaży jest dodatkowo ważne w związku z równolegle występują-

cymi w Polsce zjawiskami „głodu ziemi” oraz niezagospodarowania czę-

ści gruntów rolniczych. Prowadzone rozważania są jednocześnie ważkie  

z punktu widzenia poprawy struktury agrarnej gospodarstw rodzinnych, 

które są podstawą ustroju rolnego w Polsce. Z tego też powodu analizom 

oraz ocenom poddano również wcześniejsze projekty zmian w ustawo-

dawstwie dotyczącym dzierżawy państwowych gruntów rolnych
4
. Dodat-

kowo potrzebę oceny przepisów ustawy z 16 września 2011 r. uzasadnia 

planowane złożenie przez środowisko dzierżawców rolnych skargi do 

Trybunału Konstytucyjnego na niezgodność wprowadzonych regulacji  

z Konstytucją RP. 

 

2. Zgodnie z dotychczasowym brzmieniem art. 24 pkt 1 ustawy z 19 

października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu 

Państwa
5
, dzierżawa („oddanie na czas oznaczony do odpłatnego korzy-

stania osobom prawnym lub fizycznym”) jest jedną z form gospodarowa-

nia mieniem Zasobu WRSP przez ANR. Pozostałymi przewidzianymi  

w ustawie formami są: sprzedaż, wniesienie mienia lub jego części do 
______________ 

4
 Zob. np. P. Czechowski, Prawne aspekty projektowanych ograniczeń obszarowych dzier-

żaw rolnych gospodarujących na Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa, w: Rozprawy  

i studia. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Aleksandrowi Lichorowiczowi, Kraków 

2009, s. 67-75; A. Czyżewski, S. Stępień, Gospodarowanie gruntami rolnymi w Polsce – pro-

pozycja zmian, Ekspertyza dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, październik 2009;  

W. Czternasty, A. Majchrzak, Projected Changes in Agricultural Areas Management in Poland 

in View of the Chosen European Union Countries’ Experience, „Management” 2009, nr 2 (13),  

s. 325-339. 
5
 Tekst jedn.: Dz. U. 2007, Nr 231, poz. 107 (dalej jako: ustawa o gospodarowaniu nieru-

chomościami rolnymi SP). 
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spółek hodowli roślin uprawnych oraz hodowli zwierząt gospodarskich  

o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej, których prawa  

z akcji lub udziałów wykonuje ANR, oddanie Zasobu na czas oznaczony 

administratorowi, przekazanie go w zarząd oraz zamiana nieruchomości. 

W praktyce formami dominującymi są dzierżawa oraz sprzedaż.  

W latach 1992-2000 przeważająca część gruntów była objęta dzierża-

wą; Agencja wydzierżawiła łącznie ponad 4,2 mln ha, podczas gdy sprze-

dała około 970 tys. ha ziemi państwowej. Największy areał zagospodaro-

wany został w pierwszych latach funkcjonowania Agencji
6
. W okresie 

1992-1996 sprzedano i wydzierżawiono łącznie prawie 4 mln ha gruntów, 

podczas gdy lata 1997-1999 charakteryzowały się spadkiem zaintereso-

wania nabywaniem ziemi rolniczej. W 2000 r., po czterech latach nieko-

rzystnej koniunktury w rolnictwie
7
, zainteresowanie gruntami rolnymi,  

a w szczególności ich zakupem wzrosło
8
. Od 2003 r. można z kolei mó-

wić o systematycznym spadku roli dzierżawy gruntów rolnych na rzecz 

sprzedaży
9
. Do końca 2011 r. ANR trwale rozdysponowała ponad 2,6 mln ha, 

to jest około 55% przejętych nieruchomości, z czego około 2,1 mln ha 

(około 45% ogółu gruntów) zostało sprzedane
10

. Według stanu na koniec 

2011 r. w Zasobie WRSP pozostaje blisko 1,96 mln ha, w tym w dzierża-

wie jest 1,47 mln ha, czyli 75% powierzchni Zasobu
11

. 

Znaczny udział dzierżawy w gospodarowaniu Zasobem WRSP uza-

sadniać można między innymi brakiem środków finansowych ze strony 

gospodarstw rolnych na zakup gruntów. Właśnie umowa dzierżawy służy 

bardzo często uzupełnianiu areału uprawnego gospodarstw rolnych i cho-

ciaż nie zmienia formy własności gruntów, daje możliwość gospodarowa-

nia zgodnie z zasadami rynku. Dzierżawca uzyskuje swobodę podejmo-

wania decyzji, a jednocześnie jest w pełni obciążony ryzykiem z tym 

______________ 

 
6
 W przypadku dzierżawy należy jednak podkreślić, iż część ziem podlegała kilkukrotne-

mu zagospodarowaniu, co wynika z wygasających i zawieranych na nowo umów dzierżawy.  

 
7
 M. Kozłowska-Burdziak, Uwarunkowania rynkowe sprzedaży gruntów rolnych Skarbu 

Państwa w latach 1992-2003, „Roczniki Naukowe SERiA” 7, 2005, z. 4,  s. 193-196. 

 
8
 Zainteresowanie zakupem ziemi przed akcesją Polski do Unii Europejskiej wynikało 

również z obaw przed wzrostem cen ziemi po integracji. Jak się później okazało, obawy te były 

w pełni uzasadnione. 

 
9
 Znaczne zainteresowanie nabyciem ziemi rolnej w tym okresie związane było między 

innymi z systemem dopłat bezpośrednich do gruntów rolnych oraz uruchomieniem innych form 

wsparcia dochodów rolniczych, wynikających z objęcia polskiego rolnictwa mechanizmami 

wspólnej polityki rolnej. 
10

 Rynek ziemi rolniczej; stan i perspektywy, Raporty rynkowe, nr 14, Warszawa 2011, s. 10. 
11

 Dobry i ważny rok dla ANR, http://www.anr.gov.pl (dostęp: 16.02.2012). 
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związanym. Rolnicy preferują dzierżawę zarówno jako sposób powięk-

szania istniejących, jak i tworzenia nowych gospodarstw. Umowa ta nie 

niesie ze sobą tak wielkiego wydatku pieniężnego, jak na przykład zakup 

gruntu rolnego, co pozwala ulokować zasoby finansowe w innych niż 

ziemia środkach produkcji
12

. 

W związku z przyjętą przez ANR polityką prywatyzacji gruntów rol-

nych powierzchnia gruntów dzierżawionych w ostatnich latach sukcesyw-

nie spada. ANR z jednej strony ogranicza liczbę małych obszarowo dzier-

żaw, z drugiej zaś coraz rzadziej przedłuża dzierżawy, przeznaczając 

grunty do sprzedaży, także w ramach pierwszeństwa nabycia
13

. Proces ten 

determinowany jest zarówno przez czynniki organizacyjne, jak i przesłan-

ki ekonomiczne. Decyzje o prywatyzacji nieruchomości rolnych z Zasobu 

WRSP tłumaczone są między innymi nałożonym na ANR obowiązkiem 

znacznych wpłat do budżetu państwa, jak również preferowaniem zakupu 

ziemi przez potencjalnych kontrahentów
14

.  

 

3. Zgodnie z uzasadnieniem projektu z 26 lutego 2010 r. celem nowe-

lizacji miało być usprawnienie systemu obrotu ziemią rolniczą, ułatwienie 

pozyskiwania ziemi przez rolników indywidualnych na powiększenie lub 

założenie rodzinnych gospodarstw rolnych oraz szybkie rozdysponowanie 

gruntów z Zasobu WRSP. Osiągnięcie tych celów możliwe będzie głów-

nie poprzez sprzedaż państwowych nieruchomości rolnych w drodze prze-

targów ograniczonych oraz w trybie pierwszeństwa zakupu. Dokończenie 

szybkiej prywatyzacji państwowej ziemi rolnej w Polsce służyć ma rów-

nież ograniczeniu w przyszłości nabywania gruntów dla celów spekula-

cyjnych, a jak najszybsze wprowadzenie zmian umożliwiających prywa-

tyzację ziemi państwowej jest motywowane gwałtownie rosnącymi 

cenami gruntów rolnych w Polsce. Opóźnienie tego procesu może spowo-

dować, że w przyszłości ceny nieruchomości będą stanowić barierę dla 

wielu gospodarstw rodzinnych do powiększenia areału. Pilna potrzeba 

przekształceń w zakresie struktury agrarnej wynika z rozdrobnionej struk-

tury gospodarstw w Polsce w stosunku do większości krajów Unii Euro-

pejskiej. Polskie rolnictwo wraz ze litewskim i słoweńskim wykazują 

bowiem najbardziej rozdrobnioną strukturę gospodarstw w Unii Europej-

skiej. W krajach tych gospodarstwa najmniejsze (1-5 ha) i małe (5-10 ha) 
______________ 

12
 A. Suchoń, Dzierżawa jako tytuł organizowania i prowadzenia gospodarstwa rolnego, 

„Roczniki Naukowe SERiA” 5, 2003, z. 4, s. 307-311. 
13

 Rynek…,  s. 2. 
14

 Ibidem, s. 2 i 30. 
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stanowią ponad 80% ogółu gospodarstw
15

. Celem reformy jest również 

przekazanie użytkownikom prawa własności gruntów rolnych, które po-

winny, według ministra właściwego do spraw rolnictwa, należeć do tych, 

którzy ją uprawiają
16

. 

Ze względu na udział ziem z Zasobu WRSP znajdujących się w dzier-

żawie rolnej ustawodawca przewidział istotne zmiany w zakresie tego 

stosunku obligacyjnego. Rządowy projekt z 26 lutego 2010 r. zakładał 

między innymi całkowite wyeliminowanie dzierżawy jako sposobu go-

spodarowania Zasobem. Co do zasady, umowy dzierżawy i umowy najmu 

zawarte przed dniem wejścia w życie ustawy miały zachowywać ważność 

przez okres, na który zostały zawarte, wygasać z upływem tego okresu  

i nie mogły być przekształcane w umowy zawarte na czas nieokreślony. 

W ostatecznym tekście nowelizacji ustawodawca złagodził jednak przed-

stawione w projekcie stanowisko względem dzierżaw. Zgodnie z art. 1 

ust. 13 lit. a ustawy z 16 września 2011 r. „oddanie (Zasobu) na czas 

oznaczony do odpłatnego korzystania osobom prawnym lub fizycznym” 

zostało utrzymane, ale na zmienionych warunkach. Równolegle ustawa 

przewiduje, że gospodarowanie państwowymi gruntami rolnymi w pierw-

szej kolejności będzie następować poprzez sprzedaż mienia w całości lub 

części. 

Zmiany w zakresie dzierżawy gruntów rolnych regulowane noweliza-

cją ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa 

dotyczą zarówno nowo zawieranych umów, jak i umów zawartych przed 

dniem wejścia w życie nowej ustawy. W pierwszym przypadku przewidu-

je się, iż w zawieranych umowach zamieszczone będą postanowienia  

o możliwości wyłączenia z dzierżawy 30% powierzchni użytków rolnych 

będących przedmiotem umowy. Z kolei w odniesieniu do umów dzierża-

wy zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy z 16 września 2011 r. 

stosunek dzierżawy trwa zgodnie z postanowieniami umownymi. Jed-

nocześnie ANR w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy 

z 16 września 2011 r. przedstawi stronom takiej umowy propozycję jej 

zmiany, polegającą na wyłączeniu 30% powierzchni użytków rolnych – 

art. 4 ustawy. 

Pozyskane przez ANR wskutek tego wyłączenia grunty mają być 

przeznaczone do sprzedaży na zasadach określonych w ustawie o gospo-
______________ 

15
 A. Fabisiak, Przemiany struktury obszarowej gospodarstw w krajach Europy Środkowej 

i Wschodniej, „Roczniki Naukowe SERiA” 7, 2005, z. 1, s. 28. 
16

 K. Bujoczek, J. Bromberek, Więcej ziemi dla rolników, „Topagrar Polska” 2008, nr 11,  

s. 30-33. 
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darowaniu nieruchomościami rolnymi SP w terminie roku od dnia doko-

nania zmiany umowy dzierżawy. Należy zauważyć, że nie ma gwarancji, 

iż przekazane użytki rolne zostaną przeznaczone do sprzedaży w pierw-

szej kolejności na rzecz rolników indywidualnych w rozumieniu przepi-

sów o kształtowaniu ustroju rolnego. Omawiana ustawa zapewnia jedynie 

tryb przetargowy oraz pierwszeństwo dzierżawcy w nabyciu nierucho-

mości z Zasobu WRSP na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy o gospodarowa-

niu nieruchomościami rolnymi SP. Brak regulacji przewidującej sprzedaż 

użytków rolnych w pierwszej kolejności w drodze przetargu ograniczone-

go adresowanego do rolników indywidualnych powoduje, że cele przewi-

dziane w projekcie z 26 lutego 2010 r. mogą nie zostać zrealizowane.  

Ze względu jednak na założenia leżące u podstaw ustawy z 16 września 

2011 r. należy się spodziewać, że w praktyce grunty będą przeznaczane  

w pierwszej kolejności do sprzedaży na rzecz rolników indywidualnych 

powiększających gospodarstwa lub osób zamierzających utworzyć gospo-

darstwo rodzinne. Dodatkowo, nieruchomość z Zasobu WRSP może być 

przedmiotem sprzedaży poza przetargiem, jeżeli przyczyni się do popra-

wienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowią-

cej własność osoby chcącej ją nabyć. 

W celu realizacji przyjętych przez ustawodawcę założeń ustawa prze-

widuje rozwiązania zachęcające dzierżawców do współpracy z ANR. 

Dzierżawcy, który wyrazi zgodę na proponowane przez ANR zmiany, 

przysługuje uprawnienie do zakupu całości lub części pozostałej po-

wierzchni będącej przedmiotem dzierżawy z zastosowaniem prawa pierw-

szeństwa, niezależnie od faktycznego czasu trwania dzierżawy, w okresie 

od 3 miesięcy do 2, 4 lub 6 lat w zależności od terminu zakończenia sto-

sunku dzierżawy, z zastrzeżeniem warunków ustawowych (w tym wspo-

mnianego limitu 500 ha). W przypadku braku decyzji dzierżawcy co do 

zakupu ziemi lub zakupu części nieruchomości pozostała część objęta 

będzie w dalszym ciągu dotychczasową umową dzierżawy jednak na 

zmienionych warunkach, z uwzględnieniem przede wszystkim odpowied-

niego zmniejszenia czynszu dzierżawnego. Ustawodawca wprowadził 

jednak ograniczenia dotychczasowych przywilejów dla dzierżawców. 

Brak zgody ze strony dzierżawcy na złożoną przez ANR propozycję spo-

woduje wyłączenie pierwszeństwa w nabyciu dzierżawionej nieruchomo-

ści przez dotychczasowego dzierżawcę (art. 29 ust. 1 pkt 3 ustawy o go-

spodarowaniu nieruchomościami rolnymi SP), jak również pozbawienie 

możliwości dalszego dzierżawienia gruntów na podstawie uprawnienia 
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wynikającego z art. 39 ust. 2 pkt 1, a więc w sposób wyłączający prze-

prowadzenie przez ANR przetargu. 

Przedstawione zasady nie dotyczą umów dzierżawy, których stroną 

są: 1) spółki hodowli roślin uprawnych oraz hodowli zwierząt gospodar-

skich o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej, których pra-

wa z akcji lub udziałów wykonuje ANR, biorąc pod uwagę strategiczne 

znaczenie spółek w postępie biologicznym w rolnictwie w zakresie ho-

dowli roślin uprawnych oraz hodowli zwierząt gospodarskich (spółki stra-

tegiczne), jak również 2) inne spółki prawa handlowego, w których Skarb 

Państwa lub instytut badawczy posiada większość udziałów lub akcji,  

a także umów, w których łączna powierzchnia użytków rolnych z Zaso-

bu WRSP dzierżawiona przez dany podmiot po dokonaniu wyłączenia nie 

przekraczałaby 300 ha, chyba że dzierżawca sam wystąpi do ANR z wnio-

skiem o wyłączenie 30% powierzchni użytków rolnych będących przed-

miotem łączącego strony stosunku zobowiązaniowego – art. 5 ust. 1 

ustawy z 16 września 2011 r. Warto w tym miejscu nadmienić, iż w projekcie 

z 26 lutego 2010 r. zakładano niestosowanie przepisów ustawy w sytuacji, 

gdy łączna powierzchnia użytków rolnych z Zasobu WRSP dzierżawiona 

przez danego dzierżawcę w dniu wejścia w życie ustawy po dokonaniu 

wyłączenia nie przekraczałaby 10 ha z możliwością złożenia odpowied-

niego wniosku do ANR, co wyraźnie wskazuje na ograniczenie zastoso-

wania uchwalonej nowelizacji w stosunku do jej zamierzeń. 

Ustawodawca zakłada, że zmiana umów dzierżawy i przeznaczenie do 

sprzedaży dzierżawionych nieruchomości stworzy dzierżawcom możli-

wość nabycia na własność większości dzierżawionych gruntów, a to  

z kolei zapewni, dzięki uzyskaniu prawa własności, stabilizację prowa-

dzonej działalności
17

. Równolegle sprzedaż ziemi gospodarstwom rodzin-

nym wpłynie na polepszenie warunków produkcji tych gospodarstw. Re-

zultatem takich działań będzie wzrost średniej powierzchni rodzinnych 

gospodarstw rolnych. 

 
4. W trakcie prac legislacyjnych nad kolejnymi projektami ustawy  

o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi SP wielokrotnie zwracano 

uwagę na niezgodność proponowanych rozwiązań z Konstytucją Rzeczy-

pospolitej Polskiej, co często było powodem ich odrzucenia. Uwagi takie 

dotyczyły również projektu z 26 lutego 2011 r. W szczególności chodziło 

o naruszenie przez przewidzianą likwidację dzierżawy nieruchomości  

______________ 

17
 Zobacz uzasadnienie projektu z 26 lutego 2010 r. 
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z Zasobu WRSP zasady wolności gospodarczej (art. 22 Konstytucji RP). 

Znaczna część dzierżawców jest bowiem również przedsiębiorcami rol-

nymi oraz pracodawcami. W dalszej kolejności opiniodawcy projektu 

zarzucali, że brak możliwości przedłużenia umowy po upływie terminu, 

na jaki została zawarta oraz brak możliwości przekształcenia tej umowy 

na czas nieokreślony, ze względu na generalne klauzule umowne, naru-

szają ustrojową zasadę bezpieczeństwa obrotu prawnego. Uzasadnieniem 

takiego poglądu było ograniczenie postanowień umownych w drodze 

ustawowych regulacji sprzecznych z istotą umowy gospodarczej. Jedno-

cześnie proponowane rozwiązanie ograniczało uprawnienia dzierżawcy 

wynikające z art. 693-695 k.c. Co więcej, sposób wyłączenia z dzierżawy 

30% powierzchni użytków rolnych uznany został za godzący w konstytu-

cyjną zasadę demokratycznego państwa prawnego zasadę ochrony praw 

majątkowych czy zasadę równości podmiotów wobec prawa
18

. 

Dwa pierwsze zarzuty należy uznać za nieaktualne, gdyż w ustawie  

z 16 września 2011 r. ostatecznie ustawodawca utrzymał możliwość wy-

dzierżawienia państwowych gruntów rolnych. Nie zamieścił także przepi-

sów dotyczących braku możliwości przedłużenia umów na czas określony 

bądź przekształcenia w umowy zawarte na czas nieokreślony. Pozostałe 

uwagi wymagają szczegółowej analizy. 

Regulując sposób wyłączenia z dzierżawy 30% powierzchni użytków 

rolnych będących przedmiotem dzierżawy, ustawodawca nie przewidział 

rozwiązań o charakterze przymusowym, nie operuje nakazem ani zaka-

zem. Zastosował natomiast instrumenty o charakterze zachęt czy bodźców 

do dokonania zmian zaproponowanych przez ANR (art. 4 pkt 7 ustawy  

z 16 września 2011 r.), a w razie nieskorzystania przez dzierżawców  

z przedstawionych propozycji przewidział jedynie ograniczenie preferen-

cji dla tych podmiotów w gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi  

z Zasobu WRSP (art. 4 pkt 11). Ograniczeniu uległy przywileje dzierżaw-

ców przewidziane w art. 29 ust. 1 pkt 3 oraz art. 39 ust. 2 pkt 1 ustawy  
______________ 

18
 P. Czechowski, Opinia prawna o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustaw o gospo-

darowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (druk 

nr 2849), Warszawa 2010, s. 4-8. Zobacz także: H. Rasz, Opinia do projektu ustawy o zmianie 

ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektó-

rych innych ustaw (druk nr 2849), Warszawa 2010; J. Lipski, Opinia prawna w przedmiocie 

projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Pań-

stwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 2849), Warszawa 2010; idem, Opinia 

prawna w przedmiocie konstytucyjności projektu ustawy i zmianie ustawy o gospodarowaniu 

nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk  

nr 2849), Warszawa 2011. 
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o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi SP, to jest pierwszeństwo  

w nabyciu nieruchomości Zasobu WRSP w przypadku jej zbycia przez 

ANR oraz wyłączenie postępowania przetargowego na umowę dzierżawy, 

gdy dotychczasowy dzierżawca złożył ANR oświadczenie o zamiarze 

dalszego dzierżawienia nieruchomości na nowych warunkach uzgodnio-

nych z Agencją. Takie rozwiązanie rodzi wątpliwości w zakresie narusze-

nia zasad: ochrony praw nabytych, bezpieczeństwa prawnego i pewności 

prawa, ochrony zaufania obywatela do państwa i stanowionego prawa, 

będących elementem zasady demokratycznego państwa prawnego. 

Wynikające z art. 29 ust. 1 pkt 3 i art. 39 ust 2 pkt 1, a więc nabyte na 

podstawie ustawy, prawa dzierżawców należy ocenić jako słusznie nabyte, 

a co więcej – stwarzające dzierżawcom podstawy do usprawiedliwionych 

oczekiwań wobec działań organów państwa. Pozbawienie dzierżawców 

tych przywilejów nie jest w tym wypadku uzasadnione zapewnieniem 

realizacji innych wartości istotnych dla systemu prawnego ani nie wynika 

z sytuacji wyjątkowych. Ponadto wprowadzona regulacja nie jest nie-

zbędna do realizacji przedstawionego w projekcie z 26 lutego 2010 r. celu 

nowelizacji ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi SP, 

przez co naruszona została również zasada proporcjonalności
19

. Tym sa-

mym omawiana regulacja stanowić może podstawę stwierdzenia niezgod-

ności przepisów ustawy z 16 września 2011 r. z Konstytucją RP
20

. Ewen-

tualne stwierdzenie przez Trybunał Konstytucyjny niezgodności art. 4 

pkt 11 ustawy z Konstytucją RP skutkować jednak będzie brakiem moż-

liwości stosowania jedynie wskazanych przepisów, natomiast nie będzie 

oddziaływało na ważność całego aktu prawnego. 

Trudno się natomiast zgodzić z zarzutem naruszenia przez postano-

wienia ustawy z 16 września 2011 r. zasady równości podmiotów wobec 

prawa. Proponowane rozwiązania dotyczą bowiem wszystkich dzierżaw-

ców, którzy zawarli umowę przed dniem wejścia w życie nowelizacji,  

w związku z czym będą oni traktowani w sposób jednolity. 

______________ 

19
 Por. Proces prawotwórczy w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego. Wypowiedzi 

Trybunału Konstytucyjnego dotyczące zagadnień związanych z procesem legislacyjnym, Warszawa 

2011, s. 21-30, http://www.trybunal.gov.pl/index2.htm (dostęp: 15.02.2012); M. Kordela, Formal-

na interpretacja klauzuli demokratycznego państwa prawnego w orzecznictwie Trybunału 

Konstytucyjnego, w: S. Wronkowska (red.), Zasada demokratycznego państwa prawnego  

w Konstytucji RP, Warszawa 2006, s. 152-155. Zob. także: A. Lichorowicz, Kwestia zgodności 

z Konstytucją ustawowego prawa odkupu Agencji Nieruchomości Rolnych, „Przegląd Prawa 

Rolnego” 2008, nr 1 (3), s. 36-39. 
20

 Zob. np. wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 10 lipca 2000 r., sygn. SK 21/99. 
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Należy w tym miejscu również zaznaczyć, iż regulacje ustawowe nie 

gwarantują gospodarowania mieniem Zasobu WRSP w formie dzierżawy, 

a jedynie przewidują taką możliwość. Mimo że dzierżawa nieruchomości 

rolnych z Zasobu WRSP jest stosunkiem uregulowanym w sposób szcze-

gólny w ustawie o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi SP, pozo-

staje ona umownym stosunkiem zobowiązaniowym zawieranym pomię-

dzy podmiotami prywatnymi a ANR. Wszelkie zmiany dotyczące kształtu 

tego stosunku będą następowały również w drodze porozumienia stron, do 

której w razie braku woli przynajmniej jednego z partnerów nie musi 

dojść. Jednocześnie, dzierżawa ulega zakończeniu zgodnie z postanowie-

niami umownymi, jej przedłużenie nie jest prawnie zagwarantowane,  

a przepisy prawa i postanowienia umowne jedynie taką możliwość prze-

widują, pod warunkiem porozumienia stron. Tym samym należy podkreślić, 

że brak przedłużenia dzierżawy nie powoduje utraty praw nabytych ani 

praw majątkowych. Trzeba również zaakcentować, że zmiany w zakresie 

dzierżawy nieruchomości rolnych Skarbu Państwa są zgodne z duchem 

art. 23 Konstytucji RP, który stanowi, że podstawą ustroju rolnego w Pol-

sce są gospodarstwa rodzinne. 

Rozpatrując proces projektowania oraz uchwalania ustawy z 16 wrześ-

nia 2011 r. z punktu widzenia zasad prawidłowej legislacji, zarzucić mu 

można przede wszystkim brak szczegółowego przeanalizowania skutków 

wprowadzonej nowelizacji. Należy także zastanowić się nad poprawno-

ścią zamieszczenia w ustawie z 16 września 2011 r. poszczególnych przepi-

sów. Postanowienia art. 1-3 są przepisami zmieniającymi, odpowiednio, 

ustawę o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi SP, ustawę z 20 grud-

nia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników
21

 oraz ustawę z 11 kwietnia 

2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego
22

, a dotyczącymi stanów nowych. 

Regulacje z art. 7-11 stanowią przepisy przejściowe, natomiast art. 12 jest 

przepisem końcowym. Zamieszczenie powyższych regulacji jest prawi-

dłowe z punktu widzenia techniki legislacyjnej. 

Wątpliwości budzą natomiast postanowienia zawarte w art. 4-6. Są to 

przepisy regulujące postępowanie w przypadku umów dzierżawy zawar-

tych przed dniem wejścia w życie omawianej ustawy (dotyczą stanów 

dotychczasowych), jednak nie spełniają one zasad dotyczących przepisów 

przejściowych ani dostosowujących przewidzianych w rozporządzeniu 

Prezesa Rady Ministrów z 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki 

______________ 

21
 Dz. U. 2008, Nr 50, poz. 291 z póź. zm. 

22
 Dz. U. 2003, Nr 64, poz. 592 z póź. zm. 
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prawodawczej”
23

, a tylko takie przepisy, obok uchylających, zastępują-

cych i uzupełniających przepisy ustawy zmienianej, może zawierać usta-

wa zmieniająca (§ 93 pkt 1). Przepisy art. 4-6 ustawy z 16 września 2011 r. 

nie dotyczą kształtowania organów lub instytucji (§ 35 Rozporządzenia), 

sposobu zakończenia postępowań będących w toku, utrzymania w mocy 

instytucji prawnych zniesionych przez nowe przepisy, zachowania upraw-

nień i obowiązków oraz kompetencji powstałych w czasie obowiązywania 

uchylanych przepisów ani utrzymania w mocy przepisów wykonawczych 

(§ 30). Nie służą one również uniknięciu luki w prawie (§ 93 ust. 3). Choć 

przepisy dostosowujące i przejściowe mogą zawierać również inne posta-

nowienia, regulacje art. 4-6 ustawy z 16 września 2011 r. stanowią raczej 

samodzielne przepisy merytoryczne, a umieszczenie w ustawie zmieniają-

cej takich przepisów jest niepoprawne. Narusza to bowiem zasady po-

prawnej legislacji, stwarzając swego rodzaju pułapkę dla adresatów takich 

przepisów
24

. 

 

5. Oddziaływanie ustawy z 16 września 2011 r. jest zróżnicowane 

względem różnych podmiotów (art. 4 oraz art. 5 ustawy z 16 września 

2011 r. w związku z art. 28a ust. 1 ustawy o gospodarowaniu nieruchomo-

ściami rolnymi SP). Mając to na uwadze, można dokonać następującej 

klasyfikacji dzierżawców gruntów rolnych z Zasobu WRSP:  

1. Spółki hodowli roślin uprawnych oraz hodowli zwierząt gospo-

darskich o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej, których 

prawa z akcji lub udziałów wykonuje ANR, biorąc pod uwagę strategicz-

ne znaczenie spółek w postępie biologicznym w rolnictwie w zakresie 

hodowli roślin uprawnych oraz hodowli zwierząt gospodarskich, jak rów-

nież inne spółki prawa handlowego, w których Skarb Państwa lub instytut 

badawczy posiada większość udziałów lub akcji. W tym przypadku 

umowny stosunek zobowiązaniowy, jakim jest dzierżawa gruntów rol-

nych, pozostaje na warunkach przewidzianych w umowie. 

2. Dzierżawcy, którzy przed dniem wejścia w życie omawianej no-

welizacji dzierżawili od ANR użytki rolne o powierzchni nieprzekraczają-

cej 428,57 ha, a tym samym w przypadku których ewentualne wyłączenie 

30% powierzchni użytków rolnych będących przedmiotem umowy spo-
______________ 

23
 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techni-

ki prawodawczej”, Dz. U. 2002, Nr 100, poz. 908. 
24

 G. Wierczyński, Komentarz do zał. § 93 rozporządzenia w sprawie „Zasad techniki 

prawodawczej”, w: idem, Redagowanie i ogłaszanie aktów normatywnych. Komentarz, Oficy-

na, Warszawa 2009.  
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woduje, że łączna powierzchnia użytków rolnych z Zasobu WRSP dzier-

żawiona przez danego dzierżawcę nie przekraczałaby 300 ha. Tacy dzier-

żawcy nie podlegają postanowieniom ustawowym dotyczącym obowiązku 

przedstawienia przez ANR propozycji zmian w umowie dzierżawy pole-

gającej na wyłączeniu z dzierżawy 30% powierzchni użytków rolnych 

będących przedmiotem dzierżawy, a tym samym, co do zasady, dzierżawa 

będzie kontynuowana na dotychczasowych warunkach. 

Dzierżawcy uzyskali jednocześnie uprawnienie do złożenia wniosku 

do ANR o takie wyłączenie w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w ży-

cie omawianej nowelizacji. Ustawa nie określa jednak, czy wniosek jest 

dla ANR wiążący. W razie pozytywnego rozpatrzenia wniosku dzierżaw-

cy uzyskują uprawnienie do zakupu użytków rolnych niepodlegających 

wyłączeniu w całości lub (za zgodą ANR) w części, jeżeli w wyniku tej 

transakcji łączna powierzchnia użytków rolnych będących własnością 

nabywcy nie przekroczy 500 ha. Tym samym dla podmiotów będących 

właścicielami użytków rolnych o powierzchni 500 ha i więcej wyłączenie 

na wniosek dzierżawców jest nieracjonalne, gdyż nie prowadzi do po-

większenia gruntów stanowiących przedmiot tytułu własności. 

3. Dzierżawcy, którzy przed dniem wejścia w życie ustawy z 16 wrześ-

nia 2011 r. dzierżawili od ANR użytki rolne o powierzchni od 428,57 do 

714,28 ha, a więc w przypadku wyłączenia 30% gruntów powierzchnia 

dzierżawy będzie odpowiednio wynosiła od 300 do 500 ha. Jeżeli pod-

mioty te przyjmą zaproponowane przez ANR zmiany umowy dzierżawy, 

będzie im przysługiwało uprawnienie do zakupu całości lub (za zgodą 

ANR) części nieruchomości, która pozostanie przedmiotem dzierżawy na 

zasadach określonych w ustawie o gospodarowaniu nieruchomościami 

rolnymi SP, a więc również z zastrzeżeniem art. 28a ust. 1.  

Dzierżawca, którego własnością są użytki rolne o powierzchni prze-

kraczającej 500 ha, gdy wyrazi on zgodę na dokonanie wyłączenia 30% 

powierzchni dzierżawionych od ANR użytków rolnych, gospodarować 

będzie na zmniejszonej powierzchni zasobów w okresie przewidzianym  

w umowie, a po zakończeniu dzierżaw nie uzyska możliwości zakupu grun-

tów ze względu na powołane zastrzeżenie. Będzie mu jednak przysługiwać 

uprawnienie (jeżeli przewiduje je umowa) do wystąpienia z wnioskiem  

o przedłużenie umowy dzierżawy, która zostanie przedłużona, jeśli strony 

uzgodnią istotne jej postanowienia. Dla dzierżawcy oznacza to ryzyko, że 

w razie niewypracowania wspólnego stanowiska umowa dzierżawy zosta-

nie zakończona. Z punktu widzenia nowego brzmienia art. 24 ust. 1 pkt 1 
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ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa
25

 

oraz założeń leżących u podstaw wprowadzonej nowelizacji, polegających 

na przyspieszeniu trwałego rozdysponowania państwowych nieruchomo-

ści rolnych w formie sprzedaży, można przewidywać, że poprzez podej-

mowane działania ANR będzie dążyła do nieprzedłużania umów dzierża-

wy. Na skutek takiego rozwiązania w zagospodarowaniu pozostanie 70% 

powierzchni użytków rolnych dzierżawionych przez dany podmiot z Za-

sobu WRSP w okresie od przyjęcia zmian umowy do czasu zakończenia 

stosunku dzierżawy przewidzianego w umowie pierwotnej. 

Można także rozważać sytuację, w której po zakończeniu dzierżawy 

ANR przeznaczy nieruchomość z Zasobu WRSP do dalszej dzierżawy, co 

spowoduje, że dotychczasowy dzierżawca będzie mógł złożyć ANR 

oświadczenie o zamiarze dalszego dzierżawienia nieruchomości na nowych 

warunkach. W konsekwencji ANR nie przeprowadzi przetargu na dzierża-

wę danego gruntu. Jednak ze względu na wspomniane nowe brzmienie 

art. 24 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi SP niewąt-

pliwie nastąpi przerwa w wykorzystaniu gruntu na cele produkcji rolnej, 

której czas jest nie do przewidzenia. Obejmie on między innymi okres 

niezbędny do przeprowadzenia procedury zmierzającej do sprzedaży nie-

ruchomości (w tym również najprawdopodobniej procedury przetargowej) 

oraz procedury prowadzącej do wydzierżawienia zasobu. 

Natomiast w wypadku gdy dzierżawca nie wrazi zgody na wyłączenie 

30% powierzchni dzierżawionych od ANR użytków rolnych, będzie on 

gospodarował na całości dzierżawionych od ANR użytków rolnych do 

zakończenia umowy, przy czym utraci prawo do złożenia wniosku o prze-

dłużenie dzierżawy. Nie utraci natomiast prawa do wzięcia udziału w ewen-

tualnym przetargu na dzierżawę dotychczas dzierżawionego gruntu. 

Należy zatem podkreślić, że przyjmując założenie, iż dzierżawione 

użytki rolne zostaną przeznaczone do sprzedaży, z punktu widzenia dzier-

żawcy, który jest właścicielem użytków rolnych o powierzchni co naj-

mniej 500 ha, racjonalnym będzie odrzucenie zaproponowanych przez 

ANR warunków zmiany umowy dzierżawy. 

4. Dzierżawcy, którzy przed dniem wejścia w życie omawianych re-

gulacji dzierżawili od ANR użytki rolne o powierzchni powyżej 714,28 ha. 

Jako że po wyłączeniu 30% powierzchni użytków rolnych będących 

przedmiotem dzierżawy pozostała powierzchnia użytków rolnych będzie 

______________ 

25
 „Agencja gospodaruje Zasobem w drodze: 1) w pierwszej kolejności sprzedaży mienia  

w całości na zasadach określonych w rozdziale 6”. 
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przekraczała 500 ha, podmioty te nie będą mogły (ze względu na posta-

nowienia art. 28a ust. 1 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rol-

nymi SP) nabyć pozostałych dzierżawionych gruntów w całości, a jedynie 

w części do 500 ha, która będzie dodatkowo umniejszona o powierzchnię 

użytków rolnych będących własnością potencjalnego nabywcy. Oznacza 

to, że w sytuacji gdy podmiot jest właścicielem użytków rolnych o po-

wierzchni 500 ha lub większej i jednocześnie dzierżawi użytki rolne od 

ANR oraz wyrazi zgodę na zmianę umowy w zakresie wyłączenia 30% 

powierzchni dzierżawionych użytków rolnych uprawnienie do zakupu 

nawet części nieruchomości, która pozostała przedmiotem dzierżawy, nie 

będzie skuteczne. Nieruchomość będąca przedmiotem dzierżawy po wy-

łączeniu 30% powierzchni użytków rolnych stanowić będzie przedmiot 

dotychczasowej umowy dzierżawy, z uwzględnieniem odpowiedniego 

zmniejszenia czynszu dzierżawnego oraz zmian dotyczących działek ewi-

dencyjnych, które zostały wyłączone w całości lub części. Dla właścicieli 

gospodarstw o powierzchni gruntów własnych powyżej 500 ha konse-

kwencje wyrażenia (bądź nie) zgody na wyłączenie 30% powierzchni 

użytków rolnych stanowiących przedmiot dzierżawy od ANR są takie 

same jak wskazane w poprzednim punkcie. 

Zmiany w zakresie dzierżawy państwowych gruntów rolnych w spo-

sób szczególny dotkną również zagraniczne spółki dzierżawiące w Polsce 

ziemię z Zasobu WRSP. W przeciwieństwie do polskich dzierżawców, 

bez pozwolenia MSWiA do 2016 r. nie będą one mogły nabyć nawet  

500 ha z dotychczas dzierżawionej powierzchni użytków rolnych. Jedno-

cześnie w wypadku gdy spółki te zgodzą się na dokonanie wyłączeń 30% 

powierzchni dzierżawionych użytków rolnych, a przed 2016 r. umowy 

dzierżawy zostaną zakończone, nie będzie im przysługiwało prawo pierw-

szeństwa zakupu. To powoduje, że również w wypadku tej grupy podmio-

tów niewyrażenie zgody na wyłączenie 30% powierzchni dzierżawionych 

użytków rolnych będzie rozwiązaniem korzystniejszym dla dzierżawcy. 

 

6. Z punktu widzenia ochrony dzierżawcy wątpliwości budzi fakt, że 

to ANR zaproponuje działki ewidencyjne lub ich części, które będą pod-

legały wyłączeniu z dzierżawy. W ramach przeprowadzonych konsultacji 

wcześniejszych projektów ustawy liczne środowiska proponowały, aby 

obszar ten wskazywał dzierżawca. Ustawodawca nie przyjął jednak takie-

go rozwiązania, pozostawiając jednak dzierżawcy prawo odrzucenia za-

proponowanych przez ANR zmian umowy dzierżawy. Odrzucenie będzie 

się jednak wiązało się z niekorzystnymi konsekwencjami dla dzierżawcy, 
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przez co wywiera się na niego pewnego rodzaju presję. Kompromiso-

wym rozwiązaniem mogłoby być przewidzenie w ustawie, w przypadku 

odrzucenia zamian zaproponowanych przez ANR, możliwości wyzna-

czenia przez dzierżawcę obszaru podlegającemu omawianemu wyłącze-

niu, a negatywne konsekwencje uzależnić od braku akceptacji przez ANR 

przedstawionej przez rolnika propozycji. Wątpliwość co do wprowadze-

nia w ustawie sztywnej procedury ustalania działek podlegających wyłą-

czeniu zasygnalizowano również w opinii prawnej dotyczącej projektu 

nowej ustawy
26

, wskazując, że spowoduje ona brak możliwości zawarcia 

pomiędzy stronami porozumienia innej treści, chociażby w drodze nego-

cjacji na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego. 

Rola ANR w określeniu działek, które zostaną wyłączone z dzierża-

wy, jest niezwykle istotna. Polega ona na tym, by wyłączenia dokonać  

w taki sposób, aby przeznaczenie gruntów do sprzedaży nie doprowadziło 

do nadmiernej parcelacji gospodarstw rodzinnych. Czynnikiem ogranicza-

jącym rozwój gospodarstw rolnych w Polsce jest bowiem fakt, że jedynie 

mniej niż połowa gospodarstw dysponuje gruntami o zwartym rozłogu. 

Występująca powszechnie szachownica ziemi rolniczej niekorzystnie 

wpływa na jakość tych terenów, ograniczając prowadzenie produkcji 

intensywnej
27

. Wyłączenie 30% powierzchni użytków rolnych z gospo-

darstwa o powierzchni dzierżawionej przekraczającej 428 ha, a takie pod-

legają obowiązkowemu wyłączeniu, oznacza przekazanie do zagospoda-

rowania przez ANR działek o powierzchni łącznej minimum 128 ha.  

W celu sprzedaży takiej powierzchni na rzecz powiększenia gospodarstw 

rodzinnych niezbędne będzie dokonanie podziału na wiele nieruchomości 

o stosunkowo niewielkiej powierzchni, którym jednocześnie powinien 

zostać zapewniony odpowiedni – bezpośredni lub pośredni – dostęp do 

drogi publicznej lub styczność z działką nabywcy. Należy mieć to rów-

nież na uwadze w odniesieniu do nieruchomości rolnych, wobec których 

umowy dzierżawy zostały zakończone, a które będą dzielone w celu 

sprzedaży. 

Istotnym elementem dzierżawy gruntów rolnych jest trwałość stosun-

ku dzierżawy, która gwarantuje dzierżawcy pewność gospodarowania na 

______________ 

26
 Por. J. Lipski, Opinia prawna w przedmiocie projektu…, s. 8. 

27
 W. Dzun, Gospodarowanie zasobami ziemi rolniczej w Polsce, „Wieś i Rolnictwo” 2007, 

nr 2 (135), s. 55; o szachownicy gruntów rolnych w Polsce por. także B. Głębocki, Struktura 

agrarna – zmiany po 12 latach restrukturyzacji polskiego rolnictwa (1990-2002),  

w: B. Głębocki (red.), Struktura przestrzenna rolnictwa Polski u progu XXI wieku, Poznań 

2005, s. 60-84. 
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dzierżawionym gruncie. Możliwe jest wówczas przeprowadzenie rachun-

ku ekonomicznego prowadzonej działalności, w tym określenie opłacal-

ności i okresu zwrotu inwestycji w jakość gleby czy otoczenie infrastruk-

turalne. W wyniku nowelizacji z 16 września 2011 r. nie następuje 

władcza ingerencja bezpośrednio w trwałość stosunku dzierżawy, wynika 

to z dokonywania ewentualnych zmian w formie umowy ANR z dzier-

żawcą, a dodatkowo z możliwości odrzucenia przez dzierżawcę propozy-

cji złożonej przez Agencję. Stosunki dzierżawy będą trwały w kształcie 

dotychczasowym lub zmienionym odnośnie do powierzchni lub wysoko-

ści czynszu, zgodnie z postanowieniami umownymi. Należy przy tym 

podkreślić, że skutkiem wprowadzonych zmian jest trwałe rozdyspono-

wanie gruntów z Zasobu WRSP, co nastąpi przede wszystkim w formie 

sprzedaży ziemi. Tym samym dzierżawcy nie będą mogli oczekiwać prze-

dłużenia stosunku dzierżawy, choć taka ewentualność zazwyczaj przewi-

dziana była w umowach. Uzależniona ona jednak była od porozumienia 

stron, tak więc nie była w pełni zagwarantowana. Należy zatem uznać,  

że dzierżawcy byli świadomi przewidzianego czasu trwania dzierżawy,  

w związku z czym ich nieprzedłużenie nie jest oddziaływaniem na czas 

trwania tego stosunku.  

Trzeba natomiast podkreślić, że wyłączenie części dzierżawionych 

gruntów godzi w rachunek ekonomiczny dzierżawcy pomimo odpowied-

niego obniżenia czynszu dzierżawnego przez ANR. Wprowadzone uregu-

lowania nie przewidują bowiem dla dzierżawców rekompensat strat z tytułu 

poniesionych nakładów czy utraconego zysku – lucrum cessans – w sto-

sunku do użytków rolnych podlegających wyłączeniu z dzierżawy. Jest to 

tym bardziej istotne, że wyłączenie części dzierżawionej powierzchni  

z przedmiotu dzierżawy przed zakończeniem umowy może zagrażać 

dzierżawcom w spłacie zaciągniętych kredytów inwestycyjnych, których 

spłata była często przewidziana z uwzględnieniem przedłużenia umów 

dzierżawy, co nie będzie miało miejsca w zakresie sprzed wejścia w życie 

ustawy z 16 września 2011 r. Natomiast korzyścią płynącą z ustawy,  

w zamian za wyrażenie zgody na wyłączenie 30% powierzchni użytków 

rolnych, jest uprawnienie, po spełnieniu określonych warunków, do naby-

cia części dzierżawionych gruntów, co zgodnie z poprzednim uregulowa-

niem prawnym w okresie obowiązywania umowy dzierżawy nie było 

możliwe. Trudno jednak takiemu uprawnieniu przyznać znamiona od-

szkodowawcze. Z punktu widzenia dzierżawcy należy jednocześnie żywić 

nadzieję, że omawiane wyłączenie nie wpłynie negatywnie na zdolność 

produkcyjną pozostałej części dzierżawionego gruntu rolnego.  
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Można również wyobrazić sobie sytuację, w której dotychczasowy 

dzierżawca ziemi z Zasobu WRSP po zakończeniu umowy dzierżawy  

z ANR i sprzedaży ziemi prywatnym podmiotom będzie kontynuował 

gospodarowanie daną nieruchomością na podstawie prywatnych umów 

dzierżawy. W tym przypadku ochrona prawna dzierżawcy wynikać będzie 

z postanowień umownych, które w stosunku dzierżawy pomiędzy pod-

miotami prywatnymi są często wzorowane na rozwiązaniach przewidzia-

nych umowami zawieranymi przez ANR. Niewątpliwą różnicą jest jednak 

wysokość czynszu dzierżawnego. W przypadku dzierżawy prywatnej co 

do zasady przewyższa ona poziom czynszu uzyskiwanego z nieruchomo-

ści rolnych z Zasobu WRSP. Jednocześnie odmienny jest również sposób 

ustalania czynszu, który w obrocie prywatnym najczęściej przyjmuje stałą 

wartość pieniężną, podczas gdy w umowach dzierżawy z ANR wyrażony 

jest sumą pieniężną lub częściej jako równowartość określonej ilości pro-

duktów rolnych, a zatem uzależniony jest od kształtowania się cen ryn-

kowych na te produkty. Tym samym jest on powiązany z opłacalnością 

produkcji, co dla dzierżawcy jest rozwiązaniem niewątpliwie korzystniej-

szym. Równocześnie z punktu widzenia prywatnego właściciela nieru-

chomości rolnej trudno sobie wyobrazić uwzględnienie w umowie możli-

wości obniżenia czynszu, co również było przewidziane w odniesieniu do 

dzierżawionej ziemi z Zasobu WRSP
28

. Tym samym dla dzierżawcy 

umowy dzierżawy gruntów państwowych są umowami korzystniejszymi. 

 

7. Założone przyspieszenie prywatyzacji ziemi państwowej prze-

prowadzone ma zostać poprzez sprzedaż ziemi z Zasobu WRSP, która 

jest obecnie przez ANR niezagospodarowana, jak również ziemi będącej  

w dzierżawie. Dotychczas ANR pozyskiwała grunty, między innymi  

w celu ich sprzedaży, korzystając z klauzul zamieszczonych w zawartych 

wcześniej umowach dzierżawy nieruchomości. Pozwalają one Agencji na 

wyłączenie z dzierżawy do 20% obszaru. Tym samym nowe regulacje 

ustawowe przewidują zwiększenie obszaru podlegającego wyłączeniu  

z dotychczasowego zagospodarowania. Co więcej, nie oznacza to, że 

przepisy ustawowe powodują wyłączenie postanowień umownych. Skut-

kuje to możliwością łącznego wyłączenie 30% powierzchni użytków rol-

nych oraz do 20% gruntów. Różnica polega jednak między innymi na 

tym, że w wypadku wyłączenia przewidzianego w ustawie dzierżawca 

______________ 

28
 Dzierżawcy przysługuje natomiast żądanie obniżenia czynszu za dany okres gospodar-

czy na podstawie art. 700 k.c. 
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będzie mógł w formie oświadczenia przyjąć lub odrzucić przedstawioną 

przez ANR propozycję.  

Kwestię tę nieco odmiennie reguluje Zarządzenie Prezesa Agencji 

Nieruchomości Rolnych z 24 listopada 2011 r.
29

 Zgodnie z załącznikiem 

nr 2: „jeżeli w treści umowy dzierżawy podlegającej wyłączeniu znajduje 

się już uregulowanie dotyczące wyłączeń gruntów (tj. § 3 ust. 3 pkt 1 

wzoru umowy tzw. »klauzula 20%«), postanowienia dotyczące wyłączeń 

wynikających z ustawy z dnia 16.09.2011 r. wprowadza się w ich miejsce 

[…]”. Oznacza to, że ANR nie będzie korzystała z obu możliwości wyłą-

czeń gruntów z dzierżawy. Nieuregulowana pozostaje jednak sytuacja,  

w której na mocy postanowień umownych Agencja wyłączyła z dzierża-

wy część użytków rolnych przed wejściem w życie ustawy z 16 września 

2011 r. Na podstawie obowiązujących przepisów należy wnioskować, iż 

w takim przypadku ANR przedstawi dzierżawcom propozycję wyłączenia 

dodatkowych 30% użytków rolnych. 

Ustawa nie przewiduje jednak, w jaki sposób rozdysponowane zosta-

ną grunty, które mogą być wyłączane na podstawie art. 38 ust. 1a ustawy 

o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi SP, wprowadzonego usta-

wą z 16 września 2011 r., z nowo zawieranych umów dzierżawy. Tym 

samym ANR będzie mogła pozyskać grunty zarówno w celu ich sprzeda-

ży, ponownej dzierżawy na zmienionych warunkach bądź na inne cele. 

Biorąc jednak pod uwagę omawiane niżej postanowienia ustawy, wydaje 

się, że brak tej regulacji jest pozostawioną przez ustawodawcę luką praw-

ną. W celu jej wyeliminowania, należałoby omawiany przepis interpreto-

wać w zgodzie z celami przewidzianymi w projekcie ustawy oraz pozosta-

łymi jej regulacjami, co oznacza, że pozyskane grunty w pierwszej 

kolejności powinny zostać sprzedane w trybie przetargów ograniczonych 

w celu powiększenia lub utworzenia nowych gospodarstw rodzinnych. 

Należy jednak wyraźnie zaznaczyć, iż prywatyzacja będzie dotyczyć nie 

tylko ziemi wyłączonej z dzierżawy, lecz również pozostałej ziemi, którą 

będzie mógł nabyć dotychczasowy dzierżawca. W tym zakresie ustawa 

nie wprowadza kryterium gospodarstwa rodzinnego, ograniczeniem jest 

natomiast art. 28a pkt 1 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami 

rolnymi SP. 

Dokończenie prywatyzacji rolniczej ziemi państwowej w Polsce po-

winno wiązać się z uregulowaniem kwestii zabezpieczenia roszczeń re-

______________ 

29
 Zarządzenie nr 43/11 Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych z 24 listopada 2011 r.  

w sprawie wyłączenia z umów dzierżawy 30% powierzchni użytków rolnych, http://www.anr. 

gov.pl (dostęp: 16.02.2012). 
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prywatyzacyjnych na wypadek ich wymagalności. Intuicyjnym wydaje się 

przeznaczenie na ten cel środków uzyskanych z prywatyzacji, brak jed-

nak, jak dotąd, regulacji określających sposób ustalenia wartości roszczeń. 

Propozycja unormowania tego zagadnienia znajdowała się w ustawie  

o reprywatyzacji, która jednakże nie weszła w życie. Z kolei projekt usta-

wy o świadczeniach pieniężnych przyznawanych niektórym osobom, któ-

rych dotyczyły procesy nacjonalizacji, mimo że jest przygotowany, ze 

względów ekonomicznych (m.in. z powodu dużych obciążeń finansowych 

Skarbu Państwa wynikające z tej ustawy) nie może być przeprowadzo-

ny
30

. Należy jednocześnie zaznaczyć, iż w procesie legislacyjnym nie 

dokonano analizy skutków regulacji dla kwestii roszczeń byłych właści-

cieli. W sytuacji gdy sprzedaż gruntu z Zasobu WRSP nastąpi przed uzy-

skaniem przez byłych właścicieli decyzji o zwrocie nieruchomości (wy-

dawanej w toku dochodzenia swoich praw przez byłych właścicieli na 

drodze indywidualnej na podstawie obowiązujących przepisów), przysłu-

giwać im będzie odszkodowanie od państwa za szkodę wyrządzoną wcześ-

niejszym bezprawnym odebraniem własności oraz jej nieuprawnionym 

zbyciem, co może w sposób niekorzystny oddziaływać na stan finansów 

państwa
31

.  

Należy również zaznaczyć, że ustawa z 16 września 2011 r. nie regu-

luje wtórnego obrotu nieruchomościami rolnymi nabytymi pierwotnie od 

ANR, jak również nie zapewnia sprzedaży ziemi przez ANR w pierwszej 

kolejności w trybie przetargów ograniczonych. Tym samym nie ma gwa-

rancji, że ziemia dotychczas dzierżawiona, a wyłączona z dzierżawy, zo-

stanie przeznaczona na powiększanie gospodarstw rodzinnych
32

. Oznacza 

to, iż ustawa nie wprowadza wprost regulacji mających na celu ograni-

czenie nabywania gruntów w celach spekulacyjnych, a sama prywatyzacja 

będzie przeciwdziałała temu zjawisku jedynie wtedy, gdy nabywcami 

będą rolnicy prowadzący gospodarstwa rodzinne. Powoduje to, że ustawa 

w sposób częściowy tylko służy realizacji celu przewidzianego w uzasad-

nieniu projektu z 26 lutego 2010 r., jakim jest ograniczenie spekulacyjne-

go obrotu nieruchomościami rolnymi. Ograniczeniu takich transakcji  

w większym stopniu służy pozostawienie ziemi w rękach Skarbu Państwa. 

______________ 

30
 Informacja na temat prac nad projektem ustawy o świadczeniach pieniężnych przyzna-

wanych niektórym osobom, których dotyczyły procesy nacjonalizacji, Ministerstwo Skarbu 

Państwa, http://www.msp.gov.pl/portal/pl/48/14834/Informacja_na_temat_prac_nad_projektem 

_ustawy_o_swiadczeniach_pienieznych_przyzn.html (dostęp: 16.11.2011). 
31

 J. Lipski, Opinia prawna w przedmiocie konstytucyjności…, s. 10. 
32

 M. Felińska, Teraz rozporządzenia, „Rolnik Dzierżawca” 2011, nr 11 (176), s. 5. 

http://www.msp.gov.pl/portal/pl/48/14834/Informacja_na_temat_prac_nad_projektem
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Z drugiej jednak strony warto przytoczyć tezę, a w opinii autora należy się 

z nią w pełni zgodzić, że w państwie, w którym podstawą ustroju jest 

własność prywatna i gospodarka rynkowa, pozostawanie nieruchomości  

w rękach państwa powinno być wyjątkiem, a nie regułą
33

. 

 

8. Propozycja, by poprzez prywatyzację państwowych gruntów rol-

nych umożliwić gospodarstwom rodzinnym powiększenie posiadanego 

areału, a w konsekwencji zwiększenie efektywności produkcji rolnej, 

wydaje się jednak trudna do realizacji w odniesieniu do większości go-

spodarstw rodzinnych, biorąc pod uwagę sytuację dochodową w polskim 

rolnictwie. Wiele gospodarstw indywidualnych pracuje bowiem głównie 

w celu zaspokojenia własnych potrzeb
34

. Co więcej, według przeprowa-

dzonych badań dotyczących sytuacji dochodowej na wsi, 62,4% badanych 

wskazało na brak możliwości pokrycia z własnych środków nieoczekiwa-

nego wydatku w wysokości 500 zł
35

. Warto więc w pierwszej kolejności 

dokonać oceny możliwości zakupu ziemi przez rolników prowadzących 

gospodarstwa rodzinne.  

Ustawa z 16 września 2011 r. przewiduje możliwość sprzedaży ziemi 

na preferencyjnych warunkach. Należności będą mogły być rozłożone 

przez ANR na roczne lub półroczne raty na okres do 15 lat, pod warun-

kiem pokrycia pierwszej wpłaty w wysokości 10% ceny oraz przedsta-

wienia zabezpieczenia spłaty kwoty rozłożonej na raty, o ile sytuacja fi-

nansowa nabywcy pozwoli na uregulowanie tej należności w przyszłości 

(art. 1 ust. 19). W takiej sytuacji roczna wysokość należności z tytułu 

zakupu będzie się kształtować na poziomie 6% ceny nieruchomości po-

większonej o odsetki, które ustalone będą w stosunku rocznym na po-

ziomie nie niższym niż stopa dyskontowa stanowiąca stopę bazową 

ogłaszaną w komunikacie Komisji Europejskiej, powiększona o 1%
36

. Od 

1 stycznia 2012 r. stopa bazowa ma wartość 4,91%
37

. Zakładając mini-
______________ 

33
 J. Lipski, Opinia prawna w przedmiocie konstytucyjności…, s. 4. 

34
 L. Staszyński, Chłopi a przyszłość Polski, Warszawa 2008, s. 14 i 24. 

35
 Ibidem, s. 11. 

36
 Na podstawie zmiany od 1 lipca 2008 r. metody ustalania stóp referencyjnych i dyskon-

towych, ogłoszonej w Komunikacie Komisji Europejskiej z 19 stycznia 2008 r., Dz. Urz. UE C 

14/6, wykorzystywanych do obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w takich for-

mach, jak: pożyczka, odroczenie terminu płatności, rozłożenie płatności na raty, jak również do 

dyskontowania pomocy, należy uznać, iż ustawodawcy chodziło nie o 1%, a o 1 punkt procen-

towy. 
37

 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, http://www.uokik.gov.pl/stopa_referencyjna 

_i_archiwum.php (dostęp: 2.01.2012). 
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malne możliwe oprocentowanie, roczne raty, 15-letni okres spłaty należ-

ności oraz średnią cenę ziemi rolniczej z Zasobu WRSP z III kwartału 

2011 r. równą 17 114 zł/ha
38

, okazuje się, że łączny koszt inwestycji wy-

niesie ponad 140% wartości ziemi, a więc prawie 24 500 zł/ha
39

. Wyso-

kość pierwszej wpłaty wyniesie średnio w Polsce 1711 zł/ha, a w ujęciu 

wojewódzkim – średnio od około 1100 zł/ha (w województwie lubelskim) 

do 2500 zł/ha (w województwie kujawsko-pomorskim). W przypadku 

gospodarstw opartych wyłącznie na dzierżawie, które zdecydują się na 

zakup 500 ha użytków rolnych od ANR, wartość niezbędnego kapitału 

na pokrycie pierwszej wpłaty wyniesie odpowiednio od blisko 550 tys. zł 

do ponad 1 mln 270 tys. zł, a średnio w kraju – około 856 tys. zł. Nato-

miast łączny koszt inwestycji będzie stanowił średnio w Polsce 12,2 mln zł, 

a w ujęciu wojewódzkim, odpowiednio, od 7,85 do 18,1 mln zł
40

. 

Innym rozwiązaniem, z którego skorzystać mogą rolnicy, jest kredyt 

preferencyjny na zakup użytków rolnych. Rodzi się pytanie, w jakim 

stopniu jego uzyskanie ułatwi rolnikom prowadzącym gospodarstwa ro-

dzinne nabycie nieruchomości rolnych. Warunki takiego kredytu są dla 

nabywcy bardziej restrykcyjne niż sposób finansowania przewidziany 

ustawą z 16 września 2011 r., poza tym przewidują wysokość pierwszej 

wpłaty na poziomie 20% ceny nabywanej nieruchomości. Kredyt prefe-

rencyjny mimo wszystko stwarza korzystniejsze warunki finansowania 

pozostałej części należności. Przy analogicznych założeniach (tj. rozłoże-

niu należności na 15 lat oraz średniej cenie ziemi rolnej z Zasobu WRSP  

z III kwartału 2011 r.) łączny koszt zakupu 1 ha gruntu kształtuje się na 

poziomie nieco ponad 19 300 zł/ha (tj. blisko 113% ceny gruntu). Różnica 

ta wynika nie tylko z wysokości pierwszej wpłaty, ale również z poziomu 

______________ 

38
 Dane ze stron internetowych Agencji Nieruchomości Rolnych, http://www.anr.gov.pl 

(dostęp: 16.11.2011). 
39

 Są to obliczenia szacunkowe dla średniej ceny sprzedaży gruntów rolnych Zasobu WRSP. 

W związku z odmiennym kształtowaniem się cen ziemi różnej jakości oraz cen ziemi w poszcze-

gólnych województwach, niezbędne jest przeprowadzenie analogicznego rachunku ekonomiczne-

go dla poszczególnych transakcji. Jeżeli umowa zakupu zostanie zawarta do 31 grudnia 2013 r. 

w okresie od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2013 r. przy rozłożeniu należności na roczne 

lub półroczne raty, ANR stosuje oprocentowanie, które nie może być w stosunku rocznym 

niższe niż 2% i nie może być wyższe niż stopa dyskontowa stanowiąca stopę bazową ogłaszaną 

w komunikacie Komisji Europejskiej, powiększona o 1%. Por. art. 9 ustawy z 16 września 2011 r. 

o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz z zmianie 

niektórych innych ustaw, Dz. U. 2011, Nr 233, poz. 1382. Tym samym przedstawione kwoty 

mogą ulec zmniejszeniu. 
40

 Obliczenia własne autora. 
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oprocentowania, które w wypadku kredytów preferencyjnych na zakup 

gruntów wynosi dla kredytobiorcy 2%
41

. Należy przy tym jednak pamię-

tać, że nadzwyczajna pomoc władz polskich przeznaczona na kredyty na 

zakup nieruchomości rolnych, zgodnie z prawem Unii Europejskiej, może 

być przyznawana jedynie do 31 grudnia 2013 r.
42

 

Biorąc pod uwagę możliwe do uzyskania przez rolników płatności 

bezpośrednie, które w 2011 r. według szacunków mogą wynieść maksy-

malnie do 223,57 euro/ha
43

, co jest równoważne kwocie 984,78 zł/ha
44

, 

okazuje się, że nie pokryją one należności z tytułu zakupu ziemi, a tym 

samym nabywcy będą musieli zaangażować dodatkowy kapitał, tym bar-

dziej że nie ma pewności, iż zakupiony grunt będzie stanowił wystarcza-

jące źródło dochodów rolniczych. Przy kwotach przyjętych do powyż-

szych szacunków dochody z tytułu płatności bezpośrednich wyrównają 

koszty inwestycji dopiero po prawie 25 latach w wypadku rozłożenia na-

leżności na raty przez ANR, a po ponad 19 latach w wypadku kredytów 

preferencyjnych. Szansą dla nabywców jest uzyskanie płatności uzupeł-

niających uzależnionych od kierunku produkcji. Choć kwota dopłat bez-

pośrednich, zgodnie z propozycjami Komisji Europejskiej w sprawie re-

formy wspólnej polityki rolnej na lata 2014-2020, w następnych latach  

w Polsce wzrośnie, należy mieć również na uwadze stale i intensywnie 

(nawet o 20% w 2009 r. względem 2008 r.) rosnące ceny ziemi rolniczej  

z Zasobu WRSP. Oznacza to, że obciążenia z tytułu zakupu ziemi od 

ANR będą w rzeczywistości wyższe. Należy jednak zauważyć, że rosnące 

ceny gruntów rolnych, jak również utrzymująca się w dalszym ciągu róż-

nica w cenie ziemi państwowej oraz prywatnej gwarantują, iż środki po-

niesione na inwestycje w grunty rolne w razie ich późniejszej ewentualnej 

odsprzedaży zostaną zwrócone z nadwyżką. 
______________ 

41
 Wysokość oprocentowania płaconego przez kredytobiorców, http://www.arimr.gov.pl 

/pomoc-unijna-i-krajowa/pomoc-krajowa/pomoc-krajowa-po-01052007.html (dostęp: 10.11.2011). 
42

 Por. Decyzja Rady z 20 listopada 2009 r. w sprawie przyznania przez władze Rzeczypo-

spolitej Polskiej pomocy państwa na zakup nieruchomości rolnych w okresie od 1 stycznia 2010 r. 

do 31 grudnia 2013 r., Dz. Urz. UE L 4/89 z 8 stycznia 2010 r.; zob. także art. 9 ustawy z 16 września 

2011 r. 
43

 Jako wysokość płatności obszarowej przyjęto sumę jednolitej płatności obszarowej (JPO) 

oraz uzupełniającej krajowej płatności bezpośredniej do powierzchni upraw podstawowych 

(UPO). Por. Koperty finansowe i szacunkowe kwoty płatności bezpośrednich za 2011 r., Agencja 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/platnosci-

bezposrednie/koperty-finansowe-i-szacunkowe-kwoty-platnosci-bezposrednich-za-2011-r.html 

(dostęp: 9.11.2011). 
44

 Por. projekt rozporządzeń Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi określających wysokość 

dopłat za 2011 r. opublikowanych 3 października 2011 r. 

http://www.arimr.gov.pl/
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Niekorzystnie z punktu widzenia finansowania nabycia gruntów rol-

nych z Zasobu WRSP przedstawia się również sytuacja, w której nabywca 

nieruchomości nie gospodarowałby ziemią samodzielnie, lecz w celu po-

zyskania niezbędnego kapitału wydzierżawiłby ją w obrocie międzysą-

siedzkim. Mając na uwadze, że według danych za 2009 r. średnia wyso-

kość czynszu dzierżawnego w Polsce w obrocie prywatnym kształtowała 

się na poziomie niespełna 3% średniej ceny ziemi z Zasobu WRSP
45

, 

uzyskany czynsz nie pokryłby nawet połowy rocznej należności głów-

nej. Tym samym proponowane rozwiązanie finansowania zakupu pań-

stwowej ziemi będzie w przypadku wielu gospodarstw nieosiągalne lub 

przyczyni się do znacznego pogorszenia ich płynności finansowej oraz 

warunków ekonomicznych. Na zbyt wysokim poziomie kształtować się 

będzie zarówno wysokość pierwszej wpłaty, jak i poszczególnych rat. 

Biorąc bowiem pod uwagę dochodowość produkcji rolnej, proponowane 

rozwiązanie powoduje, że przewidywana średnia wysokość rocznych 

należności może okazać się wyższa od średniego dochodu uzyskanego  

z 1 ha gruntu
46

.  

Na powyższe kwestie uwagę zwróciły również podmioty, z którymi 

konsultowane były wcześniejsze projekty ustawy. Sugerowano między 

innymi, że okres, na który należność za nabywaną nieruchomość została-

by rozłożona, powinien wynieść co najmniej 20 lat. Zmiana taka nie zo-

stała jednak wprowadzona ze względu na możliwy jej skutki – zmniejsze-

nie wpływów do budżetu państwa z tytułu sprzedaży nieruchomości  

z Zasobu WRSP w poszczególnych latach. Tym samym okazuje się, że 

rozwiązania przyjęte w ustawie są korzystne jedynie dla części gospo-

darstw rodzinnych. Dotyczy to podmiotów, które posiadają oszczędności 

oraz zapewniają rozszerzoną reprodukcję. Według szacunków dotyczy to 

około 15% gospodarstw o powierzchni 30-100 ha, jak również gospo-

darstw większych obszarowo, które dzięki ustawie będą mogły powięk-

szyć posiadane zasoby ziemi rolniczej. 

Powyższe rozważania wskazują, że rozwiązania wprowadzone ustawą 

z 16 września 2011 r. w zakresie wyłączenia części gruntów z dzierżawy 

będą miały w praktyce ograniczone zastosowanie. Potwierdzają to rów-

nież dane z ANR, według których gospodarstwa o wielkości ponad 428 ha, 

a więc te, wobec których ANR złoży propozycję zmian w umowie, dzier-

żawione są na podstawie jedynie 600 umów. Natomiast szacunki Ministra 

______________ 

45
 Obliczenia własne na podstawie: Rynek…, op. cit. 

46
 A. Czyżewski, S. Stępień, op. cit. 
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Rolnictwa i Rozwoju Wsi wskazują, że po wyłączeniach z dzierżaw 30% 

powierzchni użytków rolnych do sprzedaży trafi około 150 tys. ha grun-

tów rolnych, to jest 10% ziemi wydzierżawianej przez ANR na koniec 

2011 r.
47

 Mając na uwadze, że w 2010 r. areał użytków rolnych w gospo-

darstwach rolnych wyniósł 15,5 mln ha
48

, w Polsce do obrotu zostanie 

przeznaczony niespełna 1% powierzchni użytków rolnych.  

Należy jednocześnie wyraźnie podkreślić, że oddziaływanie ustawy 

będzie zróżnicowane regionalnie, co wynika z faktu, iż najwięcej ziemi 

zostanie przeznaczone do nabycia przez gospodarstwa rodzinne w woje-

wództwie zachodniopomorskim (około 30 tys. ha) i wielkopolskim (około 

28 tys. ha), a najmniej w małopolskim (około 200 ha) i świętokrzyskim 

(około 150 ha)
49

. Co więcej, w pierwszych latach od wejścia w życie 

ustawy z 16 września 2011 r. wolumen ziemi przeznaczonej na powięk-

szenie lub utworzenie nowych gospodarstw rodzinnych będzie prawdopo-

dobnie dodatkowo zmniejszony przez działania podejmowane przez osoby 

prawne. W przypadku bowiem, gdy dzierżawcami wielkoobszarowych 

nieruchomości rolnych są spółki osiągające dochody spodziewać się moż-

na procesów ich podziału w celu obejścia limitu 500 ha użytków rolnych, 

które może nabyć jeden podmiot. Spowoduje to sztuczny wzrost liczby 

dużych i bardzo dużych podmiotów gospodarujących w rolnictwie w Pol-

sce, a w konsekwencji, zwiększy powierzchnię ziemi, która będzie trwale 

rozdysponowana pomiędzy osoby prawne. Każda z osób prawnych po-

wstałych po podziale spółek będzie bowiem mogła nabyć od ANR po 

500 ha użytków rolnych. 

Z punktu widzenia państwa prywatyzacja gruntów rolnych z Zasobu 

WRSP spowoduje napływ środków finansowych do budżetu. Ponieważ 

płatności najczęściej rozłożone będą na raty, środki te zasilać będą budżet 

stopniowo, jednak roczne wpływy przewyższą otrzymywane przez ANR 

należności z tytułu dzierżaw. Należy jednak zauważyć, że w razie sprze-

daży nieruchomości z Zasobu WRSP roszczenia reprywatyzacyjne byłych 

właścicieli nie będą mogły być zaspokojone w naturze. Rodzą się więc 

uzasadnione obawy, że ewentualne odszkodowania pieniężne wypłacane  

z budżetu państwa będą wyższe niż dochody uzyskane ze sprzedaży tych 

nieruchomości. 

______________ 

47
 M. Felińska, Poczekają i przetrwają?, „Rolnik Dzierżawca” 2011, nr 10 (175), s. 9-11. 

48
 Powszechny spis rolny 2010. Raport z wyników, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 

2011, s. 31. 
49

 A. Sawa, Własność czy dzierżawa?, „Topagrar Polska” 2012, nr 12, s. 36-39. 
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9. Jak wykazano powyżej, ustawa z 16 września 2011 r. wprowadza 

istotne zmiany w zakresie dzierżawy gruntów rolnych z Zasobu WRSP. 

Ograniczają one między innymi zakres ochrony prawnej dzierżawcy, 

przede wszystkim poprzez naruszenie trwałości gospodarowania na dzier-

żawionej nieruchomości. Należy jednak wyraźnie podkreślić, że wszelkie 

zmiany w stosunkach dzierżawy uzależnione będą od zgody dzierżawcy. 

Mimo tego rozwiązania, przepisy ustawy budzą jednak zastrzeżenia co do 

zgodności z Konstytucją, ze względu na naruszenie przez art. 4 pkt 11 

zasady ochrony praw nabytych. Jednocześnie zamieszczenie w ustawie 

przepisów art. 4-6, które należy uznać za samodzielne regulacje, stanowi 

naruszenie zasady prawidłowej legislacji. 

Przeprowadzona analiza wskazuje, że nowe przepisy nie zapewniają 

w pełni realizacji założonych przez ustawodawcę celów, a stwarzają jedy-

nie ku temu warunki. Pozyskanie ziemi przez rolników indywidualnych 

niebędących dzierżawcami ziemi państwowej zależne będzie bowiem od 

działań podejmowanych przez ANR, w tym sprzedaży pozyskanych grun-

tów w drodze przetargów ograniczonych. Równolegle szansę nabycia 

zasobów ziemi uzyskają rolnicy prowadzący rodzinne gospodarstwa rolne 

dzierżawiące ziemię z Zasobu WRSP. Będą mogli oni nabyć ziemię po 

dokonaniu przewidzianego w ustawie wyłączenia 30% powierzchni użyt-

ków rolnych stanowiących przedmiot dzierżawy. Z kolei ograniczenie 

spekulacyjnego obrotu gruntami rolnymi uzależnione zostało od tego, 

jakie podmioty nabędą grunty przeznaczone do prywatyzacji. 

Przewidziane w ustawie warunki finansowania zakupu ziemi z Zasobu 

WRSP sprawiają, że wprowadzone regulacje będą korzystne przede 

wszystkim dla gospodarstw rodzinnych posiadających oszczędności oraz 

zapewniających rozszerzoną reprodukcję, a więc przede wszystkim dla 

podmiotów o powierzchni powyżej 30 ha. Należy także podkreślić, iż  

w związku z regionalnym zróżnicowaniem w zakresie rozmieszczenia 

dzierżaw państwowych gruntów rolnych cele zamierzone w ustawie będą 

mogły być zrealizowane jedynie w niektórych województwach, w tym 

przede wszystkim kujawsko-pomorskim i wielkopolskim, a więc tam 

gdzie występuje największy głód ziemi. Nie jest również jednoznaczne, 

czy stworzone warunki przyczynią się do usprawnienia systemu obrotu 

ziemią rolniczą. 

Jednocześnie należy wskazać, że prywatyzacja ziemi z Zasobu WRSP 

nastąpi w znacznie węższym zakresie, niż wynikałoby to z projektu usta-

wy. W razie braku zgody dzierżawców na dokonanie proponowanych 

przez ANR wyłączeń 30% dzierżawionych z Zasobu WRSP użytków 
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rolnych rozdysponowanie ziemi pozostającej we władaniu państwa będzie 

możliwe przede wszystkim w momencie, gdy zakończone zostaną dotych-

czasowe dzierżawy. Poza tym sprzedaż gruntów rolnych po wygaśnięciu 

dzierżawy mogła być przeprowadzona również na podstawie poprzedniego 

brzmienia ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi SP. Nie-

mniej pełna ocena realizacji celów przewidzianych w projekcie w warun-

kach regulowanych ustawą z 16 września 2011 r. możliwa będzie dopiero 

po zakończeniu procesów prywatyzacyjnych. 
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lature. Thus the final effects will depend on the actions taken by the Agency for Agricul-

tural Property as well as by the tenants who will rent agricultural land from the Agency’s 

Resources. What is sure though, is the regional differentiation of the impact that the 

amended law will have throughout the country.  

 

 

ASPETTI GIURIDICO-ECONOMICI DELLE MODIFICHE  

ALLE NORME IN MATERIA DI LOCAZIONE DI IMMOBILI AGRICOLI 

DALL’AGENZIA DELLE RISORSE AGRICOLE DI PROPRIETÀ  

DELLO STATO  
 

R r i a s s u n t o  

 

La legge del 16 settembre 2011, che apporta modifiche alla legge sulla gestione degli 

immobili agricoli del Tesoro ed anche ad alcune altre leggi, ha introdotto modifiche impor-

tanti nell’ambito della locazione di terreni agricoli gestiti dall’Agenzia delle Risorse Agri-

cole di proprietà dello Stato. Lo scopo delle considerazioni è di valutare se e in che misura 
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i cambiamenti effettuati mettono in atto i principi legislativi relativi alla gestione degli 

immobili agricoli dello Stato. L’autore prende in considerazione sia gli aspetti giuridici sia 

quelli economici delle soluzioni introdotte. Concludendo, egli afferma che il legislatore 

non ha previsto soluzioni di carattere obbligatorio, e che le norme della legge sulla loca-

zione di terreni agricoli esaminata sono in conformità con la Costituzione della Repubblica 

di Polonia. Manca, tuttavia, una piena coerenza tra le nuove regolazioni e le intenzioni del 

legislatore. I risultati finali dipenderanno sia dalle attività intraprese dall’agenzia degli 

Immobili Agricoli sia dai locatari di terreni agricoli gestiti dall’Agenzia delle Risorse 

Agricole. Indubbia è invece la differenziazione regionale dell’impatto della legge.  
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