
Szkodliwej nowelizacji ciąg dalszy

Ostatnie dwie wersje kontrowersyjnego projektu o zmianie ustawy o gospodarowaniu 
nieruchomościami  rolnymi  Skarbu  Państwa  i  niektórych  innych  ustaw  pochodzą  ze 
stycznia i lutego 2010 r. i zostały skierowane na ścieżkę legislacyjną. Od tamtej pory nie 
ukazała się nowa wersja ustawy – nie wiadomo jeszcze czy i kiedy nowelizacja zostanie 
ostatecznie uchwalona przez Sejm. 

Obserwując ponad dwuletni przebieg prac nad ustawą należy zauważyć, że zaproponowane w 
ostatnich  projektach  rozwiązania  różnią  się  znacząco  od  wcześniejszych  propozycji  i 
wprowadzają  szereg  nowych rozwiązań  prawnych.  W szczególności  nie  mówią  wprost  o 
„wypowiedzeniach”  umów  dzierżawy,  których  istnienie  stanowiło  przez  wiele  miesięcy 
główny i – do czasu – dość skuteczny argument dla przeciwników ustawy.

Likwidacja dzierżaw 

Ostatnie  projekty  zakładają  uchylenie  całego  rozdziału  8  ustawy  gospodarowaniu 
nieruchomościami  rolnymi  Skarbu  Państwa.  Tym  samym  skasowaniu  ulegną  przepisy 
stanowiące podstawę do zawierania umów dzierżawy. Autorzy nie przewidują zatem w ogóle 
zawierania nowych umów! Te jeszcze obowiązujące będą sukcesywnie wygasać, natomiast 
nowych nie  będzie  się  zawierać  (!).  Utracą  też  moc  przepisy  dopuszczające  przedłużenia 
umów dzierżawnych. Podobnie przewiduję się likwidacje instytucji administrowania gruntami 
rolnymi Skarbu Państwa. 

Wyjątkowo można będzie  przedłużyć  dzierżawę  –  ale  tylko,  gdy będzie  to  niezbędne  do 
przyjęcia szeroko pojętej pomocy finansowej UE, lub konieczne do wykonania obowiązków 
związanych w wypełnieniem warunków przyznani pomocy UE. Dotyczy to przede wszystkim 
programów  i  procedur  realizowanych  przez  Agencję  Restrukturyzacji  i  Modernizacji 
Rolnictwa.  Przedłużenia  będą dokonywane się  tylko na uzasadniony wniosek dzierżawcy, 
który będzie musiał dołączyć szereg różnych dokumentów.
 
Ustawa przewiduje możliwość przedłużania dzierżaw, ale tylko w odniesieniu do spółek w 
których Skarb Państwa lub jednostka badawczo rozwojowa posiada większość udziałów lub 
akcji  oraz  ewentualnie  spółek  o  szczególnym  znaczeniu  dla  gospodarki  narodowej 
określonych wykazem ministra.

„Dobrowolne” zmiany

Artykuł 6 nowelizacji  ma na celu dobrowolne wprowadzenie zapisów o możliwości zmian w 
umowie dzierżawy, dotyczących wyłączenia 30 % powierzchni  użytków rolnych. Agencja 
będzie przesyłać  zmiany do umowy,  które dzierżawca może zaakceptować albo odrzucić. 
Niemniej,  to  ANR wskaże,  które  działki  będą  przeznaczone  do  wyłączenia,  a  rolnik  nie 
będzie  miał  na  to  wpływu.  Za  to  w  projekcie  ani  słowa  o  „wypowiedzeniach”  umów 
dzierżawnych.  Zarówno  po  wyłączeniu  albo  zakończeniu  dzierżawy  Agencja  przeznaczy 
grunty do sprzedaży.

Nowe prawo zakupu

Jeśli  dzierżawca  dobrowolnie  akceptuje  zmiany  umowne  i  dojdzie  do  wyłączenia  30  % 
powierzchni,  to  wtedy  przysługiwać  mu  będzie  prawo  do  zakupu  całości  lub  części 



pozostałych  gruntów  będących  przedmiotem  dzierżawy.  Uprawnienie  to  będzie  można 
wykonywać najpóźniej z upływem okresu na jaki umowa została zawarta, zgodnie z zasadami 
określonymi ustawą (z zachowaniem pierwszeństwa, ale niezależnie od faktycznego czasu 
trwania umowy).

Wybór dla dzierżawców

Jeżeli  dzierżawca  zaakceptuje  proponowane  zmiany  w  umowie  dzierżawy  i  dojdzie  do 
wyłączenia części gruntów, a potem w konsekwencji wykonania prawa zakupu pozostałych 
nieruchomości, to reszta gruntów – jeżeli jeszcze taka pozostanie – będzie dzierżawiona do 
końca okresu jaki przewidywała umowa.

W  przypadku  odrzucenia  przez  dzierżawcę  proponowanych  zmian  do  umowy  Agencja 
dopiero  po  zakończeniu  dzierżawy przeznaczy  grunty  do sprzedaży  –  ale  już  na  nowych 
zasadach określonych przepisami  zmienionej  ustawy o gospodarowaniu  nieruchomościami 
rolnymi Skarbu Państwa. Oznacza to preferencje dla rolników indywidualnych i praktyczne 
ograniczenie  praw  innych  kategorii  rolników  zwłaszcza  wielkoobszarowych.  W  takiej 
sytuacji tzw. prawo zakupu nie będzie przysługiwać dzierżawcy.

Pełna kontrola

Projekty  zakłada  daleko  idące  ograniczenia  w  obrocie  nieruchomościami  rolnymi.  W 
szczególności przewiduje się wprowadzenie prawa pierwokupu całego gospodarstwa rolnego, 
jak również wprowadzenie bardzo rygorystycznych kryteriów wykształcenia rolniczego – dla 
rolnika indywidualnego. Zawód rolnika de facto stanie się zawodem regulowanym o bardzo 
utrudnionymi dostępie. Jedynym pozytywem zawartym w najnowszej wersji projektu z lutego 
2010 r. jest  stwierdzenie że rolnicy indywidualni  w rozumieniu obecnych przepisów będą 
nadal traktowani jako indywidualni pod rządami nowej ustawy - przez okres 5 lat od wejścia 
w życie  nowelizacji.  Czas ten będzie można wykorzystać np. na podniesienie kwalifikacji 
wymaganych dla rolników indywidualnych.

Analiza treści projektów wskazuje, że najważniejszymi różnicami w stosunku do poprzedniej 
wersji projektu to brak zniżki 5 % przy nabyciu gruntów w przypadku zawarcia porozumienia 
z  Agencję,  brak  jakichkolwiek  rekompensat  dla  dzierżawców  oraz  całkowite  usunięcie 
przepisów o dzierżawie. 

Dodatkowo  autorzy  ustawy  bardzo  sprytnie  unikają  używania  pojęcia  „wypowiedzenie” 
dzierżawy chociaż chcą osiągnąć podobny skutek, ale innym sposobem. Tym samym przyjęte 
rozwiązania  mogą  znacząco  utrudnić  obronę  przed  skutkami  prawnymi  wejścia  w  życie 
ustawy w opisanym wyżej kształcie.
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