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DzierĪawa nieruchomoĞci rolnych w woj. warmiĔsko-mazurskim
w opiniach dzierĪawców
Agricultural property rentals in the province of Warmia and
Mazury in tenants’ opinion
Abstract. The paper presents main results of a surveying 161 tenants whose opinions concerned
advantages and disadvantages of renting an agricultural property as well as their motivations for
renting agricultural real property from the Agency of Agricultural Real Property and other sources in
the province of Warmia and Mazury. Renting real estate belonging to the State Treasury gives an
opportunity to enlarge a farm and to obtain the European Union subsidies. Respondents are uncertain
about the future farming on the rented land (18,40% of responses). Moreover, the State Treasury
agricultural land is poorly maintained (17,60%), has inefficient irrigation and drainage systems
(17,60%) and soil in the region is rather poor (5,60%). A lack of precise settlement concerning
investment expenditures on the rented land may result in its further degradation. Legislation in Poland
lacks provisions for land rentals and the existing regulations referring to this subject are rather of a
general nature. The Civil and Agricultural Codes as well as the other regulations applying exclusively
to agricultural rentals are in force in the Western European countries where land renting as a form of
land management is rapidly becoming more and more popular.
Key words: land rental, tenant, Agricultural Real Property Agency (ANR)
Synopsis. W opracowaniu przedstawiono wyniki badaĔ dotyczące opinii dzierĪawców na temat zalet i
wad dzierĪawy rolniczej oraz motywów, jakimi kierowali siĊ respondenci wydzierĪawiając
nieruchomoĞci rolne od ANR i z innych Ĩródeá w woj. warmiĔsko-mazurskim. Badaniami objĊto 161
dzierĪawców. DzierĪawa pozwala rolnikom powiĊkszyü wáasne gospodarstwo oraz umoĪliwia
uzyskanie dopáat unijnych. Pomimo wielu udogodnieĔ związanych z tą formą zagospodarowania
gruntów Skarbu PaĔstwa nie jest ona wolna od wad. Badani (18,40% odpowiedzi) odczuwają
niepewnoĞü gospodarowania na dzierĪawionym gruncie. Grunty Skarbu PaĔstwa są zaniedbane
(17,60% odpowiedzi) i posiadają záe melioracje (17,60%), a dodatkowo gleby na tych terenach są
doĞü sáabe (5,60%), brak jest natomiast dokáadnych ustaleĔ odnoĞnie nakáadów inwestycyjnych na
przedmiot dzierĪawy, co moĪe wpáynąü na dalszą jej degradacjĊ. W polskim ustawodawstwie wciąĪ
brakuje przepisów odnoszących siĊ bezpoĞrednio do dzierĪawy, a czĊĞü obecnych uregulowaĔ
prawnych odnosi siĊ do niej doĞü ogólnikowo. W krajach Europy Zachodniej, w których dzierĪawa
przeĪywa dynamiczny rozwój, oprócz Kodeksu Cywilnego i Rolnego istnieją przepisy odnoszące siĊ
wyáącznie do dzierĪawy rolniczej.
Sáowa kluczowe: dzierĪawa, dzierĪawca, Agencja NieruchomoĞci Rolnych

WstĊp
DzierĪawa dziĊki temu, Īe powoduje zmianĊ podmiotów uĪytkujących grunty rolne,
uznawana jest za jedną z form szeroko rozumianego obrotu ziemią. Z ekonomicznego
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punktu widzenia obrót dzierĪawny peáni te same funkcje co wáasnoĞciowy, prowadzi
bowiem do zorganizowania gospodarstwa rolnego jako jednostki produkcyjnej. DzierĪawa
rolnicza stanowi w páaszczyĨnie ekonomiki rolnej formĊ organizacyjną gospodarstwa
rolnego, natomiast w páaszczyĨnie polityki rolnej i prawa stanowi instrument prawny
ksztaátowania struktury agrarnej [TaĔska-Hus 2000].
DzierĪawa gruntów rolnych w paĔstwach UE ma bardzo dáugą tradycjĊ i niektóre jej
formy funkcjonują aĪ od czasów rzymskich. W duĪej mierze zaleĪą od specyfiki danego
kraju, historycznych kryteriów i typu konstytucji [TaĔska-Hus 1998]. W wiĊkszoĞci krajów
europejskich przepisy dotyczące tej formy są bardziej precyzyjnie okreĞlone niĪ w Polsce.
Ziemia jest droĪsza, wiĊc alternatywą kupna jest jej wydzierĪawienie [Iwonicka 2000]. W
Polsce, wedáug danych Powszechnego Spisu Rolnego z 2002 r. 12,0 mln ha uĪytków
rolnych stanowiáo wáasnoĞü uĪytkownika i byáo uĪytkowanych przez niego. Stanowiáo to
83,2% uĪytków rolnych w indywidualnych gospodarstwach rolnych. Pozostaáe 15,8% (2,3
mln ha) to grunty dzierĪawione i 1,0% (143,2 tys. ha) to grunty wspólne lub innego rodzaju
uĪytkownika. Zaobserwowano niewielki, tj. 0,8% udziaá uĪytków rolnych
wydzierĪawionych osobom trzecim w powierzchni uĪytków rolnych stanowiących
wáasnoĞü uĪytkownika. WĞród uĪytków rolnych dzierĪawionych dominujący udziaá miaáy
grunty Skarbu PaĔstwa (50,5%) i indywidualnych wáaĞcicieli (40,9%). NajwiĊcej uĪytków
rolnych dzierĪawionych od Skarbu PaĔstwa zanotowano w województwach póánocnych i
zachodnich [Przemiany… 2003, s. XXXII]. Jest to związane z rozmieszczeniem w
przeszáoĞci w tych rejonach najwiĊkszej liczby gospodarstw rolnych naleĪących do sektora
paĔstwowego.
W 2002 r. 1,6 mln (84,0%) uĪytkowników indywidualnych gospodarstw rolnych byáo
wáaĞcicielami wszystkich uĪytków rolnych, 14,4% (280,8 tys. gospodarstw) prowadziáo
gospodarstwa równieĪ w oparciu o uĪytki rolne dzierĪawione, a 1,8% gospodarstw
uĪytkowaáo grunty wspólne lub innego rodzaju. Wyáącznie dzierĪawcami byáo 37,9 tys.
(1,9%) uĪytkowników, a 242,9 tys. (12,4%) byáo w czĊĞci wáaĞcicielami, a w czĊĞci
dzierĪawcami. W woj. warmiĔsko-mazurskim odnotowano jeden z najwyĪszych (28,5%)
udziaá liczby gospodarstw, których uĪytkownicy byli dzierĪawcami [Przemiany… 2003, s.
XXXII].
Z badaĔ IERiGĩ wynika, Īe w ostatnich latach wzrosáo zainteresowanie dzierĪawami,
bowiem pomiĊdzy 2000 r. a 2005 r. z 12% do 17% wzrósá odsetek gospodarstw
indywidualnych, w których czĊĞü upraw byáa prowadzona na ziemiach dzierĪawionych.
PowiĊkszeniu ulegá takĪe obszar dzierĪawionych gruntów. W 2000 r. Ğrednio w tej formie
uĪytkowano okoáo 4,5 ha UR, natomiast w 2005 r. ich przeciĊtny obszar wynosiá 8 ha UR
[Rynek… 2007].
WĞród paĔstw UE najwiĊkszy areaá dzierĪawionych gruntów (95%) wystĊpuje w
Czechach oraz na Sáowacji, gdzie w dzierĪawie znajduje siĊ 80% gruntów. W innych
krajach Europy dzierĪawy stanowią odpowiednio: w Belgia 67%, we Francji 65%, w
Niemczech 62%, w Estonii, na WĊgrzech i Litwie od 50% do 60%, w Danii 28% oraz
poniĪej 25% na àotwie i w Sáowenii [DzierĪawa… 2005].
DzierĪawa, chociaĪ jest tak waĪna z punktu widzenia rozwoju rolnictwa, w polskim
ustawodawstwie zepchniĊta zostaáa na margines. Pomimo tego, iĪ przez wiele lat miaáa ona
duĪy udziaá w gospodarstwach indywidualnych, nie jest regulowana szczegóáowymi
przepisami. Wykorzystując zapisy Kodeksu Cywilnego oraz wymogi prawodawstwa
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rolnego UE, a zwáaszcza art. 220 Traktatu Rzymskiego, naleĪy ustanowiü nowe regulacje,
które stworzą jasne, niepodwaĪalne, prawnie gwarantowane warunki gospodarowania na
dzierĪawionych nieruchomoĞciach. Jest to szczególnie istotne obecnie, poniewaĪ
wprowadzenie jednolitego systemu páatnoĞci obszarowych w Polsce, zgodnie z dyrektywą
UE od 2009 r. wymaga uporządkowania wszystkich spraw związanych z uĪytkowaniem
gruntów rolnych, w tym dzierĪawy rolnej [Uzasadnienie … 2006].

ZaáoĪenia metodyczne badaĔ
Jednym z postawionych problemów badawczych w pracy referowanej w niniejszym
artykule byáo poznanie opinii dzierĪawców na temat zalet i wad dzierĪawy rolniczej oraz
motywów, jakimi kierowali siĊ rolnicy indywidualni przy wyborze tej formy
gospodarowania.
Wyniki badaĔ, przedstawione w niniejszym opracowaniu, stanowią czĊĞü szerszego
projektu badawczego realizowanego w Katedrze Polityki Gospodarczej i Regionalnej,
Uniwersytetu WarmiĔsko-Mazurskiego w Olsztynie2. Badania przeprowadzono na
terenie woj. warmiĔsko-mazurskiego, znajdującego siĊ w zasiĊgu dziaáania
OlsztyĔskiego Oddziaáu Terenowego Agencji NieruchomoĞci Rolnych, w II póároczu
2005 r. Zakres podmiotowy badaĔ obejmowaá 161 dzierĪawców gruntów rolnych, z
których 134 dzierĪawiáo nieruchomoĞci rolne pochodzące z Agencji NieruchomoĞci
Rolnych, a pozostaáe osoby byli to dzierĪawcy ziemi rolniczej z innych Ĩródeá (od
sąsiadów, znajomych, krewnych oraz od innych instytucji niĪ ANR). Badania
przeprowadzono metodą sondaĪu diagnostycznego przy uĪyciu kwestionariusza
wywiadu. Oprócz badaĔ terenowych wykorzystano równieĪ technikĊ analizy
dokumentów pochodzących z ANR OT w Olsztynie. Zastosowano tabelaryczno-opisową
i graficzną formĊ prezentacji danych.

DzierĪawa w Ğwietle wyników badaĔ
Badaniami objĊto gospodarzy prowadzących produkcjĊ rolniczą na gruntach wáasnych
i dzierĪawionych lub jedynie na gruntach dzierĪawionych. W badanych gospodarstwach, ze
wzglĊdu na dobór populacji, dominowaáy dzierĪawy od ANR (30,54%) i obejmowaáy one
powierzchniĊ 5404,288 ha. Zdarzaáy siĊ teĪ przypadki dzierĪawy, której pierwsze umowy
podpisywane byáy z PFZ, z chwilą utworzenia AWRSP byáy przejĊte przez tĊ instytucjĊ, a
obecnie są kontynuowane z ANR. Tego typu umowy zawaráo 7 respondentów (1,63%
odpowiedzi). Dotyczyáy one áącznej powierzchni 164,84 ha. Wielu gospodarzy (88 spoĞród
161 badanych) przejĊáo ziemiĊ po rodzicach bądĨ teĞciach (o áącznej powierzchni 1633,18
ha), Ğrednio po 18,56 ha. Grunty zakupione (poprzednio wydzierĪawione) od ANR
stanowiáy 19,81% (áączna ich powierzchnia wynosiáa 2348,26 ha), a od osób fizycznych:
sąsiadów, rodziny lub innych gospodarzy 12,82%. Ich ogólna powierzchnia wynosiáa 834
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ha. Niektórzy z badanych rolników nabyli od PFZ (3,03%) ziemiĊ o áącznej powierzchni
144,41 ha (Ğrednio na jedno gospodarstwo 11,11 ha). W 3 przypadkach (0,70%
odpowiedzi) respondenci dzierĪawili ziemiĊ od nadleĞnictwa (w sumie 7,7 ha), przy czym
na jedną umowĊ przypadaáa powierzchnia 2,57 ha (rys. 1).
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a – po rodzicach/teĞciach
b – dzierĪawa miĊdzysąsiedzka
c – dzierĪawa od ANR
d – dzierĪawa od PFZ

e – dzierĪawa od nadleĞnictwa
f – kupno od ANR
g – kupno od osób fizycznych
h – kupno od PFZ

Rys. 1. Gáówne Ĩródáa ziemi w gospodarstwie
Fig. 1. Main source of land in farms
ħródáo: Opracowanie wáasne na podstawie wyników badaĔ

WĞród osób dzierĪawiących ziemiĊ od ANR Ğredni okres trwania dzierĪawy wynosiá 8
lat. Najkrótszy okres, na jaki zawarta byáa umowa to 1 rok, najdáuĪszy, po kilkukrotnym
przedáuĪeniu umowy, 20 lat. Natomiast wĞród 44 osób dzierĪawiących ziemiĊ od sąsiadów
13 osób (29,55%) miaáo ustalony okres dzierĪawy. W przypadku dzierĪaw
miĊdzysąsiedzkich najkrótszy okres dzierĪawy, podobnie jak od ANR, wynosiá 1 rok,
najdáuĪszy natomiast 15 lat. ĝredni okres trwania umowy dzierĪawy w obrocie prywatnym
wynosiá 8,46 lat. Na uwagĊ zasáuguje fakt, Īe zdecydowana wiĊkszoĞü dzierĪaw
miĊdzysąsiedzkich opiera siĊ na umowach nieformalnych pisemnych lub nawet ustnych.
WĞród 136 osób dzierĪawiących ziemiĊ od ANR w woj. warmiĔsko-mazurskim
stosunkowo najwiĊcej dąĪyáo do kupna ziemi (67,88% odpowiedzi), a dodatkowo czĊĞü z
nich uzaleĪniaáa swoją decyzjĊ od posiadanych w przyszáoĞci dochodów (23,36%
odpowiedzi). Najmniejszy odsetek osób (8,76% odpowiedzi) nie chciaá kupiü ziemi. WĞród
42 osób, które nie chciaáy zakupiü ziemi, bądĨ siĊ wahaáy co do tego typu decyzji, 21
deklarowaáo chĊü przedáuĪenia umowy dzierĪawy (15,67% odpowiedzi) (tab. 1).
O atrakcyjnoĞci prawa pierwszeĔstwa nabycia nieruchomoĞci rolnych Ğwiadczyü moĪe
fakt, iĪ stosunkowo duĪy odsetek respondentów (34,38%) bĊdących juĪ w posiadaniu
wáasnej ziemi w okresie przeprowadzania badaĔ, nabyáo ją wáaĞnie z tego tytuáu. NajwiĊcej
jednak osób zakupiáo nieruchomoĞci na przetargu otwartym organizowanym przez ANR
(46,88%) (rys. 2), chociaĪ najwiĊksze powierzchnie nabyto w ramach pierwszeĔstwa
zakupu. Byáy to powierzchnie od 0,17 do 400 ha (Ğrednio 38,80 ha). W przetargach
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najwiĊksze dziaáki sprzedawano w licytacjach ograniczonych, byáy to powierzchnie od 2,5
do 135 ha (Ğrednio na jedną umowĊ przypadaáo 23,78 ha), a w przetargach otwartych do
dyspozycji zainteresowanych oddawano dziaáki o powierzchni od 1 do 100 ha (Ğrednio
13,16 ha na 1 umowĊ).
Tabela 1. Zamierzenia rolników dotyczące dzierĪawionych gruntów od ANR
Table 1. Farmers’ intentions concerning land rented from ANR
Zamierzenia

skorzystanie z
pierwszeĔstwa zakupu

przedáuĪenie umowy
dzierĪawy

Liczba odpowiedzi

Udziaá [%]

tak

93

67,88

nie

12

8,76

trudno powiedzieü

32

23,36

tak

21

15,67

nie

89

66,42

trudno powiedzieü

24

17,91

ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie wyników badaĔ

c
46,88%

d
1,04%

a
34,38%

b
17,71%
a – w ramach pierwszeĔstwa nabycia
b – w przetargu ograniczonym

c – w przetargu otwartym
d – w inny sposób

Rys. 2. Sposoby nabycia gruntów od ANR
Fig. 2. Ways of purchasing land from ANR
ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie wyników badaĔ

NajwiĊkszy wpáyw na podjĊcie dzierĪawy miaáa chĊü powiĊkszenia areaáu
posiadanego gospodarstwa (34,47% odpowiedzi). CzĊsto jednak jest to forma
przechodnia, dziĊki której rolnicy dąĪą do zakupienia ziemi, poniewaĪ w wielu
przypadkach motywem podjĊcia dzierĪawy jest moĪliwoĞü skorzystania z pierwszeĔstwa
jej nabycia (17,39% odpowiedzi). ZachĊcające okazaáo siĊ byü dla rolników
powiĊkszenie gospodarstwa ze wzglĊdu na moĪliwoĞü uzyskania dopáat unijnych, co w
20,81% byáo motywem podjĊcia dzierĪawy, lub ze wzglĊdu na moĪliwoĞü skorzystania
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ze Ğrodków pomocowych Unii na rozwój gospodarstw rolnych (6,52% odpowiedzi) oraz
z bezzwrotnej pomocy Unii na rozpoczĊcie gospodarowania (3,11% odpowiedzi). W
kilku przypadkach fakt podjĊcia dzierĪawy wiązaá siĊ z posiadanym przez respondentów
wyksztaáceniem rolniczym (0,31% odpowiedzi) (rys. 3).

f
20,81%

g
6,52%
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h 0,31%
2,80%
3,11%

a
34,47%

e
4,66%

b
c
d
4,35%
5,59%
17,39%
a – powiĊkszenie areaáu posiadanego gospodarstwa
b – moĪliwoĞü skorzystania z ubezpieczenia w KRUS
c – zabezpieczenie na wypadek utraty pracy poza rolnictwem
d – moĪliwoĞü skorzystania w przyszáoĞci z pierwszeĔstwa nabycia gruntu
e – moĪliwoĞü skorzystania ze zwolnienia z czynszu dzierĪawnego
f – moĪliwoĞü uzyskania dopáat unijnych (obszarowych, ONW, produkcyjnych)
g – moĪliwoĞü skorzystania ze Ğrodków pomocowych UE na rozwój gospodarstw rolnych
h – moĪliwoĞü skorzystania z bezzwrotnej pomocy UE na rozpoczĊcie gospodarowania
i – wyksztaácenie rolnicze
j – bliskoĞü wáasnej dziaáki
Rys. 3. Motywy, jakimi kierowali siĊ rolnicy przy podjĊciu dzierĪawy
Fig. 3. Motives of renting land
ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie wyników badaĔ

NajwiĊkszą zaletą dzierĪawy w opiniach respondentów okazaáo siĊ byü prawo
pierwszeĔstwa wykupu nieruchomoĞci (24,35%). Wielu badanych wypowiedziaáo siĊ, iĪ
stwarza ona moĪliwoĞü taĔszego niĪ przy kupnie pozyskania ziemi na cele produkcyjne
(21,74%) lub po prostu czasami byá to jedyny sposób powiĊkszenia gospodarstwa w
rejonach, w których jest niewiele ziemi rolnej na sprzedaĪ (11,30%). Dla máodych
rolników, zaczynających prowadziü wáasne gospodarstwo, byá to czĊsto jedyny sposób na
jego utworzenie (9,57%). Zaletą okazaáo siĊ byü dla respondentów (8,70%) to, iĪ
dzierĪawiąc ziemiĊ mogą staraü siĊ równieĪ, jak w przypadku jej kupna, o dopáaty unijne, a
w razie braku opáacalnoĞci produkcji rolniczej zawsze mogą zrezygnowaü z dzierĪawy
(8,70%) (rys. 4).
Badani zauwaĪyli równieĪ wiele wad związanych z tą formą zagospodarowania
gruntów. Pomimo tego, iĪ czynsz dzierĪawny w woj. warmiĔsko-mazurskim nie byá wysoki
w porównaniu ze Ğrednim krajowym, wielu respondentów wskazywaáo, iĪ jest on
najwiĊkszym mankamentem dzierĪawy (32,80%). Swoje opinie uzasadniali m.in. tym, Īe
czynsz ustala siĊ na przetargu i w przypadku, gdy zgáosi siĊ duĪo chĊtnych na daną
nieruchomoĞü jest on wysoki.
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g
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f
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e
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b
9,57%
c
21,74%

d
1,74%

a – pierwszeĔstwo nabycia gruntów
b – moĪliwoĞü utworzenia gospodarstwa
c – taĔsza forma gospodarowania niĪ zakup
d – proste procedury
e – zwolnienie z podatku

f – moĪliwoĞü rezygnacji
g – moĪliwoĞü pozyskania dopáat unijnych
h – bliskoĞü wáasnej dziaáki
i – moĪliwoĞü powiĊkszenie areaáu gospodarstwa

Rys. 4. Zalety dzierĪawy okreĞlone przez rolników
Fig. 4. Advantages of land renting as perceived by farmers
ħródáo: pracowanie wáasne na podstawie wyników badaĔ
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f
0,80%
e
0,80%
d
17,60%

b
17,60%

c
5,60%

a – czynsz
b – záa melioracja
c – sáabe gleby
d – zaniedbana ziemia
e – brak zwrotu kosztów w razie niemoĪnoĞci
wykupu z przyczyn losowych
Rys. 5. Wady dzierĪawy okreĞlone przez rolników
Fig. 5. Disadvantages of lease defined by farmers
ħródáo: Opracowanie wáasne na podstawie wyników badaĔ
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f – remonty budynków na koszt wáasny
g – komplikacje odnoĞnie inwestycji i remontów
h – moĪliwoĞü wyáączenia czĊĞci gruntów na
podstawie klauzul w umowie
i – niepewnoĞü gospodarowania

Podsumowanie
Obecnie w krajach Europy Zachodniej dzierĪawa jest popularnym sposobem
zagospodarowania ziemi i przyczynia siĊ do przemian w strukturze obszarowej rolnictwa.
WpáynĊáa na zmniejszenie liczby gospodarstw i wzrost ich Ğredniej powierzchni.
Unormowania prawne dotyczące tej formy zagospodarowania są tam bardziej precyzyjnie
okreĞlone niĪ w Polsce. Oprócz regulacji w Kodeksie Cywilnym i Rolnym istnieją przepisy
dotyczące wyáącznie dzierĪawy.
W Polsce w okresie transformacji ustrojowej po 1989 r., dzierĪawa staáa siĊ
instrumentem przeksztaáceĔ wáasnoĞciowych w rolnictwie. Wraz z utworzeniem Agencji
WáasnoĞci Rolnej Skarbu PaĔstwa dzierĪawa zaczĊáa nabieraü coraz wiĊkszego znaczenia
w obrocie ziemią. Obecnie nadzorowana jest przez AgencjĊ NieruchomoĞci Rolnych, która
zarządza majątkiem Zasobu Skarbu PaĔstwa. Istnieje potrzeba okreĞlenia statusu prawnego
dzierĪawy rolniczej dostosowanego do aktualnych realiów, áączącego tradycjĊ polskich
rozwiązaĔ prawnych, jak i rozwiązaĔ z innych krajów UE, w których dzierĪawa ma duĪe
znaczenie w obrocie nieruchomoĞciami. Stworzenie odrĊbnych przepisów odnoĞnie
dzierĪawy mogáoby w wiĊkszym stopniu wpáynąü na znaczenie tej formy
zagospodarowania obszarów po byáych PGR. Przez tĊ instytucjĊ moĪna bowiem, przy
relatywnie niskich kosztach, stworzyü gospodarstwo konkurencyjne na rynku UE.
Niewątpliwie Ğwiadczyü o tym mogą doĞwiadczenia innych krajów europejskich, w których
dzierĪawa w wielu gospodarstwach stanowi gáówne Ĩródáo ziemi wykorzystywanej w
produkcji rolniczej.
Wyniki badaĔ przeprowadzonych wĞród rolników dzierĪawiących ziemiĊ w woj.
warmiĔsko-mazurskim na terenie dziaáania Oddziaáu Terenowego Agencji NieruchomoĞci
Rolnych w Olsztynie wskazują, Īe gáównym motywem podjĊcia dzierĪawy przez 34,47%
respondentów byáa chĊü powiĊkszenia gospodarstwa, a dla 17,39% moĪliwoĞü skorzystania
w przyszáoĞci z pierwszeĔstwa nabycia gruntu. ĝwiadczy to o duĪej determinacji
respondentów w dąĪeniu do wykupu ziemi. DuĪe znaczenie dla 20,81% badanych miaáa
równieĪ moĪliwoĞü skorzystania z dopáat unijnych. W kilku przypadkach fakt podjĊcia
dzierĪawy wiązaá siĊ z posiadanym przez respondentów wyksztaáceniem rolniczym (0,31%
odpowiedzi).
CzĊĞü osób (32,80%) miaáa zastrzeĪenia do sposobu ustalania czynszu dzierĪawnego.
Nie zawsze bowiem ich zdaniem wartoĞü miernika naturalnego (pszenicy) jest adekwatna
do cen innych produktów rolnych, ponadto naleĪnoĞci ustalane są w ramach przetargu, a
wysokoĞü czynszu moĪe w niektórych przypadkach byü zawyĪona. DuĪe wahania cen
pszenicy i páatnoĞci wykonywane z doáu sprawiają, iĪ przy ustaleniu czynszu gospodarz nie
jest do koĔca Ğwiadomy jego rzeczywistej wartoĞci. Do podstawowych wad dzierĪawy
zaliczono takĪe niepewnoĞü co do przyszáoĞci gospodarowania na dzierĪawionych gruntach
(18,40% odpowiedzi), wynikającą m.in. z moĪliwoĞci wyáączenia przez ANR czĊĞci
dzierĪawionych gruntów na podstawie zawartych w umowach klauzul.
Z przeprowadzonych badaĔ wynika, Īe dzierĪawa jest formą zagospodarowania
popegeerowskiej ziemi prowadzącą do peánych przeksztaáceĔ wáasnoĞciowych, a
mianowicie zakupu ziemi przez obecnych dzierĪawców, m.in. w ramach pierwszeĔstwa
nabycia gruntu po wygaĞniĊciu umowy dzierĪawy. Pomimo faktu, Īe w ostatnich latach
coraz wiĊcej gruntów byáo zakupywanych przez rolników, dzierĪawa jest doĞü powszechną
formą zagospodarowania popegeerowskiego mienia w woj. warmiĔsko-mazurskim. W
2006 r. po raz pierwszy wiĊkszy odsetek gruntów Skarbu PaĔstwa, którymi dysponuje OT
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ANR w Olsztynie zostaá sprzedany (40,7%) niĪ wydzierĪawiony (31,3%). W 2007 r.
dysproporcje te powiĊkszyáy siĊ, bowiem gruntów sprzedanych byáo 53,9%, a w dzierĪawie
znajdowaáo siĊ 29,9%. Na wiĊksze zainteresowanie nabywaniem ziemi od ANR w
ostatnich latach miaáa niewątpliwie wpáyw integracja Polski z Unią Europejską. W obawie
przed znacznym wzrostem cen gruntów oraz potrzebą dostosowania powierzchni
gospodarstw do wymogów unijnych wielu rolników przyspieszyáo decyzjĊ o powiĊkszeniu
gospodarstwa. CzĊĞü producentów rolnych na zakup ziemi rolniczej przeznaczyáa teĪ Ğrodki
pozyskane w ramach dopáat bezpoĞrednich. Obserwuje siĊ tendencje powiĊkszania areaáu
ziemi uprawnej przez wáaĞcicieli gospodarstw rozwojowych, którzy swoją ekonomiczną
przyszáoĞü wiąĪą z produkcją rolniczą.
DzierĪawa jest takĪe sposobem zagospodarowania ziemi przez rolników
indywidualnych w sytuacji, gdy wáaĞciciele nie mogą zajmowaü siĊ jej uprawą. DzierĪawa
ta jednak ma obecnie o wiele mniejsze znaczenie niĪ dzierĪawa gruntów od Agencji
NieruchomoĞci Rolnych. Biorąc jednak pod uwagĊ fakt, iĪ iloĞü oferowanych gruntów
paĔstwowych zmniejsza siĊ z roku na rok (w wyniku wykupywania przedmiotu dzierĪawy),
w przyszáoĞci wiĊkszą wartoĞü moĪe mieü dzierĪawa od osób prywatnych. Jednak po to,
aby to byáo moĪliwe, naleĪaáoby ujednoliciü prawo i stworzyü przepisy dotyczące zarówno
dzierĪaw miĊdzysąsiedzkich jak i dzierĪaw od ANR lub innych instytucji. Zapewnienie
wiĊkszej stabilnoĞci gospodarowania opartej na jasnych reguáach mogáoby przyczyniü siĊ
do trwaáoĞci tej formy zagospodarowania gruntów. Z uwagi na fakt, Īe tendencja wzrostu
cen ziemi w Polsce, zarówno na rynku prywatnym, jak i paĔstwowym, utrzymuje siĊ, naleĪy
przypuszczaü, Īe w niedáugim czasie dzierĪawa rolnicza w Polsce, tak jak w wiĊkszoĞci
paĔstw Europy Zachodniej, bĊdzie nabieraáa coraz wiĊkszego znaczenia.
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