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SALE OF LAND
BY THE AGRICULTURAL PROPERTY AGENCY

ON THE EXAMPLE OF PODKARPACKIE PROVINCE

Streszczenie

Artyku  przedstawia proces sprzeda y gruntów, których w a cicielem jest
Skarb Pa stwa, reprezentowany przez Agencj  Nieruchomo ci Rolnych. Proces
ten mo e przebiega  na ró ne sposoby, poniewa  uzale niony jest od uprawnie
osoby kupuj cej. Równolegle ze sprzeda  prowadzone mo e by  nieodp atne
przekazanie lub wr cz oddanie dochodu z obrotu takimi gruntami. W pracy opisa-
no ograniczenia stawiane stronie kupuj cej, wynikaj ce z aktualnych przepisów
prawa.  Dalej oceniono dost p do informacji o oferowanych nieruchomo ciach
oraz prze ledzono transakcje zawarte w latach 2009-2011. Badania przeprowadzo-
no dla transakcji pochodz cych z ca ego kraju, a nast pnie zaw ono je do O rod-
ka Terenowego w Rzeszowie i porówna  z informacjami uzyskanymi dla gminy
Jaros aw. G ównym celem pracy by a ocena wp ywu Agencji na rynek nierucho-
mo ci gruntowych poprzez zbadanie rozk adu powierzchni wszystkich gruntów
b d cych pod jej zarz dem na terenie Polski. W pracy przeprowadzono analiz
sposobu przekazywania ziemi innym podmiotom oraz oceniono ramy czasowe
dalszej dzia alno ci Agencji.

S owa kluczowe: Agencja nieruchomo ci rolny, sprzeda  nieruchomo ci, nieru-
chomo ci rolne
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Summary

The article presents the process of selling land owned by the State Treas-
ury, represented by the Agricultural Property Agency. This process can be carried
out in different ways, because it depends on the buyer's rights. Simultaneously with
the sale may be carried for free or manually putting the income from the trade in
such land. This paper describes the restrictions posed on the buying side, under
the current law. Next the access to information about the offered properties was
rated, and the transactions concluded in the years 2009-2011 were traced. The
study was conducted for the transaction from all over the country and then they
were narrowed to the Field Centre in Rzeszów and, at last, compared with the in-
formation obtained for the Jaros aw community. The main objective of this study
was to assess the impact of the Agency's real estate market by examining the dis-
tribution of all land under its management on Polish territory. The paper analyzes
how to transfer land ownership to other parties and rated time frame to further
Agency's activities.

Key words: Agricultural Property Agency, real estate selling, agricultural property
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Agencja Nieruchomo ci Rolnych zarz dza maj tkiem Zasobu W asno ci
Rolnej Skarbu Pa stwa. Utworzona w 2003 roku, przej a ziemie dawnych
PGR-ów, Pa stwowego Funduszu Ziemi, a tak e inne mienie rolne stanowi ce
w asno  Skarbu Pa stwa. Jej dzia ania maj  istotny wp yw na rynek nierucho-
mo ci gruntowych. ANR uzyska a narz dzia prawne do dysponowania i naby-
wania kolejnych ziem (ustawa o gospodarowaniu nieruchomo ciami rolnymi
Skarbu Pa stwa 1991). Mo e ona pozyskiwa  nowe grunty na preferencyjnych
warunkach (poprzez prawo pierwokupu), jak równie  sprzedawa  je, lub odda-
wa  w dzier aw  (w drodze przetargu). Mo e równie  nieodp atnie przekazywa
nieruchomo ci (jednostkom samorz du terytorialnego) lub wp ywy z ich sprze-
da y. czna kwota przekazana do Funduszu Rekompensacyjnego, z którego
pochodz  rekompensaty dla Zabu an, w okresie 2006–2011 r. wynios a 2 811,
7 mln z . Czynno ci te maj  poprawia  struktur  obszarow  gospodarstw rol-
nych i przeciwdzia a  ich nadmiernej koncentracji (Ustawa o kszta towaniu
ustroju rolnego, 2003). Do 2010 r., praktycznie ka de przekazanie nieruchomo-
ci rolnej, wymaga o uwzgl dnienia pierwsze stwa ANR, która to w wi kszo ci

przypadków mia a prawo pierwokupu lub odkupu. Przeniesienie w asno ci
z pomini ciem praw agencji uniewa nia o zawart  umow . Dopiero nowelizacja
ustawy o gospodarowaniu nieruchomo ciami rolnymi Skarbu Pa stwa wy czy a
spod nadzoru nieruchomo ci rolne o powierzchni poni ej 5 hektarów.

W pracy podj to prób  oceny oddzia ywania ANR na kszta towanie si
rynku nieruchomo ci gruntowych, przeznaczonych pod cele rolne. Fakt takiego
zaw enia analizowanego sektora móg by sugerowa  nik y wp yw na ca y ry-
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nek. Warto jednak zwróci  uwag  na powierzchni  pozostaj ca w r kach skarbu
Pa stwa oraz mo liwo ci przekszta cenia charakteru gruntów. Przeprowadzono
równie  analiz  sposobu przekazywania ziemi innym podmiotom oraz oceniono
ramy czasowe dalszej jej dzia alno ci. Za materia  badawczy pos u y y dane
z lat 2009-2010 oraz raporty rednich cen w roku 2011.

OSOBY UPRAWNIONE DO NABYCIA NIERUCHOMO CI ROLNYCH

Ustawa o gospodarowaniu nieruchomo ciami rolnymi Skarbu Pa stwa
ogranicza mo liwo  zakupu nieruchomo ci rolnych od ANR, do wybranych
grup.  G ównym kryterium podzia u jest sposób nabycia nieruchomo ci [Ustawa
o kszta towaniu ustroju rolnego, 2003], przepisy te dotycz  Obywateli Rzeczpo-
spolitej Polskiej. Sposób zakupu nieruchomo ci przez cudzoziemców reguluje
Ustawa z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomo ci przez obcokrajow-
ców, szczegó owo zasady opisano w [Jasi ska, Klajn 2007] .
1) Agencja mo e ograniczy  uczestników przetargu do nast puj cych grup

[ustawa o gospodarowaniu nieruchomo ciami rolnymi Skarbu Pa stwa
1991]:
a) osób fizycznych b d cych rolnikami i posiadaj cych gospodarstwo rol-

ne w tej samej gminie, co nieruchomo  kupowana, zamierzaj cym w
ten sposób powi kszy  swoje gospodarstwo, w szczególno ci:

-  by ych pracowników PGR-ów, w celu utworzenia nowego gospo-
darstwa,
-  rolników, którzy w roku 1992 r. i pó niej sprzedali Skarbowi Pa -
stwa nieruchomo  niezb dn  do celów publicznych,
-  cz onków rolniczych spó dzielni produkcyjnych postawionych w
stan likwidacji lub upad o ci, w szczególno ci,

b) osób spe niaj cym warunki do obj cia programem osadnictwa rolni-
czego,

c) repatriantów, którzy przybyli do Rzeczypospolitej Polskiej nie wcze-
niej ni  6 lat przed dniem   przetargu,

d) spó ek , w których wszystkie udzia y lub akcje nale  do pracowników
zlikwidowanych PGR-ów,

2) Bez przetargu nieruchomo  naby  mog  osoby fizyczne lub prawne, które:
a)  w dniu przej cia ich gruntów do Zasobu, w ada y nimi na podstawie

umowy lub decyzji administracyjnej,
b) s  u ytkownikami wieczystymi tych gruntów,
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c) s  kandydatami ustalonymi na nabywc  w my l przepisów obowi zuj -
cych przed wej ciem w ycie ustawy, tj. przed dniem 1.01.1992 r.

3) Pierwsze stwo nabycia przys uguje:
a) by ym w a cicielom lub spadkobiercom nieruchomo ci przej tych przed

1992 rokiem,
b) spó dzielniom produkcji rolnej w adaj cymi zbywanymi gruntami, do

których u ytkowanie wygas o z dniem 31 grudnia 1993 r.,
c) dzier awcy, w przypadku, gdy prawo dzier awy trwa o co najmniej trzy

lata.

SPRZEDA  GRUNTÓW PRZEZ AGENCJ  NIERUCHOMO CI ROLNYCH
W LATACH 2009-2011

Od pocz tku swojej dzia alno ci Agencja sprzeda a z Zasobu WRSP nie-
ruchomo ci o powierzchni 2 077,7 tys. ha gruntów, tj. 43.8 % ca o ci po-
wierzchni. W analizowanych latach by o to [http://www.anr.gov.pl ]:

– rok 2009: 102 tys. ha , przeprowadzono ok 72,7 tys.  przetargów, red-
nia cena hektara wynosi a 14 932 z ,

– rok 2010: 97 tys. ha, przeprowadzono ok 88,0 tys.  przetargów, rednia
cena hektara wynosi a 15 281 z ,

– rok 2011: 125 tys. ha, przeprowadzono ok 92, 5 tys. przetargów, red-
nia cena hektara wynosi a 17 165 z ,

Oprócz sprzeda y, w samym 2011 roku rozdysponowano (trwale i nieod-
p atnie) ponad 14 tys. ha. Wliczaj c powierzchni  oddan , w Zasobie pozosta o
ok. 1 960 ty . ha, z czego prawie 1470 ty  ha (75%  ca o ci powierzchni) znaj-
duje si  w dzier awie. Dzi ki tym zabiegom proces prywatyzacji przyspieszy ,
jest to wypadkow  kilku czynników, z jednej strony rosn cej liczby przetargów,
z drugiej za - zainteresowania nabywców. Rosn cy popyt to równie  zas uga
sprzeda  na raty, czy  preferencyjnych kredytów, z dop atami do oprocentowa-
nia z ARiMR. Zwrócono uwag  na dwie mo liwo ci wykorzystania zakupio-
nych terenów:

– je eli klasa gleboznawcza ziemi jest wysoka –zapewne zostanie do -
czona do gospodarstwa jako ród o unijnych dop at bezpo rednich do dzia alno-
ci rolnej,

– w przeciwnym razie mo na stara  si  o odrolnienie terenu- wtedy
mo liwy zarobek z ponownej sprzeda y mo e wynie  100% pierwotnej ceny
(szczegó y reguluj  nast puj ce akty prawne: ustawa o ochronie gruntów rol-
nych i le nych z 3 lutego 1995 roku, ustawa o scalaniu i wymianie gruntów z 26
marca 1982 roku, ustawa o gospodarce nieruchomo ciami z 21 sierpnia 1997
roku oraz ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 27 marca
2003 roku).
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Województwo podkarpackie, jest jednym z najta szych, po wzgl dem
rednich cen nieruchomo ci rolnych, co przedstawiono na rysunku 1. Najwy sze

ceny 1 ha,  osi gni to  w województwach: mazowieckim (26,8 tys. z  za
1 ha),ma opolskim (28,2 tys. z ) i l skim (24,3 tys. z ), a najni sze w woje-
wództwach: lubuskim (12,2 tys. z ) , lubelskim (12,9 tys. z ) i podkarpackim
(14,3 tys.z ).

ród o: http://www.anr.gov.pl
Source: http://www.anr.gov.pl

Rysunek 1.  rednie ceny w IV kwartale 2011 r. w poszczególnych województwach
Figure 1. Average prices in the fourth quarter of 2011 in each province

Analizuj c ceny nieruchomo ci tylko dla województwa podkarpackiego,
b d cego pod zarz dem O rodka Terenowego Rzeszów, mo na zauwa y
znaczne wahania, zw aszcza pod koniec 2009 roku, kiedy to osi gni to warto
najni sz  – poni ej 10 tys. z . Pod koniec 2001 roku cena 1 hektara powróci a do
poziomu najwy szego, co wynika z rosn cego zainteresowania nieruchomo-
ciami rolnymi. W analizowanym okresie, rednie ceny w kolejnych kwarta ach

waha y si  maksymalnie o 33% ( II.09-III.09) Szczegó y przedstawiono na ry-
sunku 2.
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Obecnie zarówno cena nieruchomo ci jak i liczba zawieranych transakcji
jest najwy sza, w porównaniu z poprzednimi latami. Dodatkowo O rodek Tere-
nowy Rzeszów sprzeda  ruchomo ci Zasobu obj tej oddzia ywaniem Specjalnej
Strefy Ekonomicznej „EURO-PARK MIELEC'' – Podstrefa Rzeszów (Dworzy-
sko). Umowa ta zosta a zawarta na kwot  9,891 mln z . (www.anr.gov.pl). Dla
Agencji na terenie ca ego kraju rok 2011 by  jednym z najlepszych. Podczas gdy
nieruchomo ci oferowane przez osoby fizyczne pomimo zastoju na rynku nieru-
chomo ci gruntowych, czy lokalowych. Jest to zas uga preferencyjnej sprzeda y
dla potrzeb powi kszenia rodzinnego gospodarstwa rolnego [Ustawa o zmianie
ustawy o gospodarowaniu nieruchomo ciami rolnymi Skarbu Pa stwa oraz o
zmianie niektórych innych ustaw z 16.9.2011 r. ], ale równie  doskona ej formy
prezentacji ofert, poprzez po czenie danych opisowych z przedstawieniem
przestrzennym w serwisie internetowym Geoportal.  Takie przedstawienie oferty
przypomina t  stosowan  przez portale prezentuj ce nieruchomo ci niezwi zane
z ANR, co zaprezentowano na rysunku 3.

ród o: http://www.anr.gov.pl
Source: http://www.anr.gov.pl

Rysunek 2.  rednie ceny 1 hektara w województwie podkarpackim
w latach 2009-2011, podane w PLN

Figure 2. The average price of one hectare in Podkarpackie province in 2009-2011,
presented in PLN



Sprzeda  gruntów...

37

ród o: http://www.anr.gov.pl
Source: http://www.anr.gov.pl

Rysunek 3.  Przegl darka ofert nieruchomo ci Agencji
Figure 3. Browser of real estate deals of the Agency

SPRZEDA  GRUNTÓW W POWIECIE JAROS AWSKIM W PORÓWNANIU
DO SPRZEDA Y W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM

Szczególna uwag  zwrócono na sprzeda  nieruchomo ci w powiecie jaro-
s awskim, który zestawiono z ca ym województwem. Za materia  badawczy
pos u y y informacje o transakcjach zawartych w latach 2009-2010.  Informacje
pozyskano na podstawie rejestru umów rozdysponowania trwa ego z u ytkami
zawartych przez Agencj  Nieruchomo ci Rolnych OT Rzeszów, które przeka-
zywane s  w formie, reprezentowanej w tabeli 1.
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Tabela 1. Przyk adowe zestawienie danych dotycz cych sprzeda y nieruchomo ci
przez ANR

Table 1. Sample data set for the sale of real estate by the ANR

ród o: Rejestr umów rozdysponowania trwa ego z u ytkami zawartych przez Agencj  Nieruchomo ci Rol-
nych OT Rzeszów.
Source: Registry of permanent distribution agreements concluded by the lands of the Agricultural Property
Agency RO Rzeszow.

W czasie analizowanego okresu sprzedano blisko 500 dzia ek, z czego 86
na zasadzie pierwsze stwa dla osoby b d cej dzier awc . czna powierzchnia
sprywatyzowanych nieruchomo ci to 651,4 ha, z czego po owa dotyczy gmin
Radymno i Laski. Stanowi to 10% powierzchni wszystkich nieruchomo ci
sprzedanych przez OT Rzeszów w latach 2009-2010.

Podobnie jak w przypadku ca ego o rodka, przewa aj  transakcje nie-
uwzgl dniaj ce pierwsze stwa dzier awców. Najwi kszym powodzeniem ciesz
si  nieruchomo ci o powierzchni 1-100 ha i stanowi  po ow  wszystkich trans-
akcji. Pozosta e dotycz  powierzchni poni ej 1 ha (jak ta przedstawiona w tabeli
1), lub tych z przedzia u 100-300 ha. Nie odnotowuje si  transakcji dla obszarów
wi kszych ni  300 ha. Nieruchomo ci o powierzchni poni ej jednego hektara
kupowane s  g ównie w celu powi kszenia istniej cego ju  gospodarstwa.

cznie w latach 2009-2010 OT Rzeszów uzyska  dochód ze sprzeda y
gruntów w wysoko ci 130 382 tys. z . Warto zwróci  uwag , e pomimo atrak-
cyjnego sposobu prezentacji ofert oraz cen ni szych ni  w przypadku nierucho-
mo ci np. przeznaczonych na cele budowlane, tylko 25 % przetargów w roku
2010 i 20% w roku 2009, zosta o rozstrzygni tych. Oznacza to dalsz  prywaty-
zacj  w kolejnych latach.

Prócz sprzeda y OT Rzeszów nieodp atnie przekaza  41, 3 tys. ha (co sta-
nowi  mo e równowarto  60 mln z ), z czego po ow  otrzyma y Lasy Pa -
stwowe.
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WNIOSKI

Agencja Nieruchomo ci Rolnych odgrywa istotn  rol  w kszta towaniu
rynku nieruchomo ci gruntowych. Pomimo ustawowych ogranicze  w handlu
tymi nieruchomo ciami, mo e znacz co oddzia ywa  na rynek, przede wszyst-
kim na terenach niezurbanizowanych. Województwo podkarpackie od wielu lat
plasuje si  w segmencie trzech województw o najta szej cenie 1 ha, nie prze-
szkadza to jednak w jego sprawnym funkcjonowaniu. Dla O rodka Rzeszow-
skiego, dochód ze sprzeda y gruntów, w latach 2009-2010 przekroczy  130 mi-
lionów z . Z kolei dla wszystkich o rodków Agencji, najlepszym by  rok 2011.
Mimo kryzysu na rynku finansowym, ceny nieruchomo ci rolnych utrzymuj  si
na sta ym poziomie,  a przynajmniej nie s  tak wra liwe na sytuacj  ekono-
miczn , jak nieruchomo ci lokalowe.

Wybrane województwo i  powiat s  jednymi z ubo szych w Polsce, nie
marginalizuje to jednak znaczenia wp ywu ANR na kszta towanie si  lokalnego
rynku. Oprócz sprzeda y, grunty przekazywane s  nieodp atnie, co uszczupla
bud et, ale sprzyja celom statutowym. Pomimo bezp atnego przekazywania,
Agencja w dalszym ci gu przynosi du e zyski dla Skarbu Pa stwa. Warto przy-
pomnie  równie , e cz  rodków finansowych przekazywana jest np. zabu-
rzanom.  W zarz dzie O rodka Rzeszowskiego do rozdysponowania pozostaje
jedna z najmniejszych powierzchni terenów rolnych, g ównie na cele rolnicze.
Przy obecnym poziomie sprzeda y ca kowita prywatyzacja mo e potrwa  kolej-
ne 10 lat. Przyjmuj c jednak, jako kryterium oceny, wype nianie zada  statuto-
wych - OT Rzeszów prezentuje si  bardzo dobrze.
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