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S y n o p s i s: W wyniku procesu przekszta³ceñ w³asnociowych i strukturalnych w
rolnictwie rozpoczêtego w 1992 r. nast¹pi³ istotny wzrost udzia³u dzier¿awy w u¿ytkowaniu gruntów Skarbu Pañstwa. Dzier¿awa jest instrumentem prawnym przyczyniaj¹cym siê do zmian w strukturze agrarnej, prowadz¹cym do powstania nowych lub powiêkszania istniej¹cych gospodarstw rolnych. W artykule przedstawiono dynamikê rozwoju
oraz zasiêg dzier¿awy gruntów Skarbu Pañstwa w latach 1992-2006.

WSTÊP
Dzier¿awa gruntów jest star¹ instytucj¹ prawa rzymskiego, a wród ró¿nych jej
postaci najwiêksze znaczenie zyska³a emfiteuza. By³a to dziedziczna i zbywalna dzier¿awa
cudzych gruntów, prawo rzeczowe o treci zbli¿onej do prawa w³asnoci, która wystêpowa³a równie¿ na gruncie polskim do roku 1946. Na tle przemian historycznych i rozwoju rolnictwa w Polsce zmienia³ siê zasiêg i charakter dzier¿awy rolniczej. W okresie zaborów zniesienie poddañstwa ch³opów zmieni³o ch³opskie prawo do ziemi, a zmianom tym pomaga³a
dzier¿awa rolnicza, która sta³a siê podstawow¹ form¹ u¿ytkowania gruntów gospodarstwa
ch³opskiego. Uw³aszczenie ch³opów w 1864 r. wp³ynê³o w du¿ym stopniu na ograniczenie
dzier¿awy rolniczej. Dane liczbowe sporz¹dzone na podstawie przeprowadzonych spisów
rolnych w 1921 r. wykaza³y, ¿e prawie 85% gospodarstw prowadzili w³aciciele, a liczba
gospodarstw opartych wy³¹cznie na dzier¿awie lub oddzier¿awiaj¹cych grunty stanowi³a
10%. Okres miêdzywojenny charakteryzowa³ siê przede wszystkim rozwojem dzier¿awy
drobnej, tzn. parcelowej, szczególnie na l¹sku, gdzie w 1924 r. liczba drobnych dzier¿awców wynosi³a 16 770, a w 1934 r. ju¿ 41 921. Dzier¿awê rolnicz¹ w tym okresie starano siê
wykorzystaæ równie¿ jako racjonaln¹ formê zagospodarowania od³ogów wojennych. Chocia¿ uw³aszczenie dzier¿awców w okresie miêdzywojennym i w pocz¹tkowych latach Polski
Ludowej ograniczy³o obrót ziemi¹ w drodze dzier¿awy, to w dalszym ci¹gu zmiany zachodz¹ce w strukturze obszarowej gospodarstw dokonywa³y siê przez ten instrument prawny.
Zmiany w polityce rolnej zapocz¹tkowane w 1954 r. i póniejszy wzrost op³acalnoci gospodarowania w rolnictwie wp³ynê³y znacznie na obrót ziemi¹ w drodze dzier¿awy. Wed³ug
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danych NSP w 1960 roku ponad 1,5 mln ha gruntów by³o u¿ytkowane w formie dzier¿awy,
natomiast badania IER-u z 1972 r. szacowa³y obszar dzier¿awionych gruntów na 1,88 mln ha.
Ca³oæ dzier¿awionych gruntów stanowi³y dzier¿awy z PFZ i dzier¿awy prywatne. Grunty
dzier¿awione od pañstwa obejmowa³y obszar o powierzchni 670 tys. ha i z tego ród³a
korzysta³o 380 tys. dzier¿awców. Natomiast dzier¿awa prywatna stanowi³a 1210 tys. ha i
dotyczy³a 441 tys. dzier¿awców [Pañko 1975]. Dzier¿awa gruntów pañstwowych osi¹ga³a
najwiêksze rozmiary w rejonach zachodnich i pó³nocnych, gdzie 220 tys. dzier¿awców dzier¿awi³o oko³o 400 tys. ha, natomiast dzier¿awa miêdzys¹siedzka przewa¿a³a w rejonach
wschodnich i pó³nocnych. Tam 341 tys. gospodarstw u¿ytkowa³o w formie dzier¿awy 770
tys. ha [Szemberg 1997].
Zmiany spo³eczno-gospodarcze po 1989 r. radykalnie odmieni³y stosunki gospodarcze
na wsi i wp³ynê³y nie tylko na zmianê róde³ dzisiejszej dzier¿awy, ale tak¿e na dynamikê jej
rozwoju. W wyniku procesu przekszta³ceñ w³asnociowych i strukturalnych w rolnictwie
nast¹pi³ istotny wzrost udzia³u dzier¿awy w u¿ytkowaniu gruntów Skarbu Pañstwa.
DZIER¯AWA GRUNTÓW Z ZASOBU W£ASNOCI ROLNEJ SKARBU PAÑSTWA
W LATACH 1992-2006
Nieruchomoci przejête do Zasobu WRSP Agencja W³asnoci Rolnej Skarbu Pañstwa
(AWRSP), od 2003 roku Agencja Nieruchomoci Rolnej (ANR), wydzier¿awia z regu³y w
drodze przetargów nieograniczonych, a od 1999 r. równie¿ w przetargach ograniczonych,
które organizowane s¹ przed wszystkim dla rolników zamierzaj¹cych powiêkszyæ gospodarstwo rodzinne. Od pocz¹tku funkcjonowania AWRSP zaoferowa³a do dzier¿awy nieruchomoci o powierzchni ponad 7,1 mln ha w trybie przetargów, których ³¹cznie przeprowadzono oko³o 600 tys. (czêæ gruntów by³a wystawiana do przetargów wiêcej ni¿ jednokrotnie), a wydzier¿awia³a 4,8 mln ha. Analiza procesu wydzier¿awiania gruntów w latach 19922006 wskazuje, ¿e najwiêcej gruntów oddano w dzier¿awê w latach 1993-1996. A wiêc w
okresie, w którym AWRSP dysponowa³a najwiêksz¹ powierzchni¹ nieruchomoci zrestrukturyzowanych i przeznaczonych do rozdysponowania. Ogó³em w tym okresie wydzier¿awiono 3426 tys. ha. Najwiêcej gruntów wydzier¿awiono w takich oddzia³ach, jak: Koszalin,
Olsztyn, Szczecin, Wroc³aw, Suwa³ki, Bydgoszcz [Raport 1998].
tys. ha

Rysunek 1. Wielkoæ gruntów wydzier¿awionych w latach 1992-2006 [tys. ha]
ród³o: Raporty z dzia³alnoci AWRSP i ANR w latach 1992-2006.
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W kolejnych latach Zasób stopniowo siê wyczerpywa³, co przek³ada³o siê na znaczne
zmniejszenie powierzchni wydzier¿awionych gruntów, co obrazuje rysunek 1. Od pocz¹tku
funkcjonowania AWRSP wed³ug stanu na 31.12. 2006 r. wydzier¿awionych zosta³o ponad
4,5 mln ha gruntów, co oznacza, ¿e ka¿dy ha Zasobu by³ statystycznie dwukrotnie w dzier¿awie. Analiza struktury obszarowej wydzier¿awionych gruntów wskazuje, ¿e osoby fizyczne dzier¿awi³y ponad 2,7 mln ha (60%), a osoby prawne oko³o 1,8 mln ha (40%). W badanym
okresie dominowa³y umowy o dzier¿awê ma³ych powierzchni  do 1 ha. W ogólnej liczbie
zawartych umów stanowi³y one a¿ 46%, ale obejmowa³y jedynie 70 tys. ha. W przedziale od
1 do 10 ha zawarto 126 422 umowy na dzier¿awê 376 tys. ha. Umowy na nieruchomoci od
powierzchni do 100 ha stanowi³y 97,6% ogó³u zawartych umów i obejmowa³y powierzchniê
1 333 467 ha, natomiast tylko 2,4% dzier¿awców wydzier¿awi³o 3 193 043 ha (71%). Wydzier¿awione nieruchomoci do 100 ha by³y najczêciej niezabudowane i s³u¿y³y powiêkszeniu
istniej¹cych gospodarstw. Natomiast powy¿ej 100 ha to jednostki zorganizowane, gdzie
obok gruntów rolnych wystêpowa³y powierzchnie gospodarcze oraz maj¹tek trwa³y, ruchomy i rodki obrotowe. W oparciu o tê dzier¿awê powsta³y nowe gospodarstwa rolne. Agencja wydzier¿awia³a grunty zarówno osobom fizycznym, jak i prawnym. Na ogóln¹ liczbê
zawartych umów ponad 98% zawarto z osobami fizycznymi, przy czym powierzchnia wydzier¿awiona przez te osoby stanowi³a 60% ogó³u wydzier¿awionych gruntów (tab. 1).
Tabela 1. Powierzchnia gruntów wydzier¿awionych (stan na 31.12. 2006 r.)
Grupa
obszarowaw ha

Powierzchnia gruntówwydzier¿awionych [ha]
razem

z tego osoby:
fizyczne

prawne

do 1,00
69 918
1,01- 1,99
83 087
2,00- 4,99
139 740
5,00- 9,99
152 842
10,00- 19,99
208 835
20,00- 49,99
379 957
50,99- 99,99
299 088
10 0 , 0 0 - 4 9 9 , 9 9
12 768 758
500,00- 999,99
975 239
1000,00 i wiêcej 939 046

69 735
82 700
138 262
149 766
202 017
354 661
265 781
875 384
417 536
180 090

183
387
1478
3076
6818
25 296
33 307
403 374
557 703
758 956

Razem

2 735 932

1 790 578

4 5 2 6 5 10

Liczba zawartych umów
razem

z tego osoby:
fizyczne

prawne

139 722
59 481
45 291
21 650
15 091
12 246
4329
5302
1408
560

139 388
59 253
44 880
21 223
14 629
11 478
3865
3873
630
135

334
228
411
427
462
768
464
1429
778
425

305 080

299 354

5726

* bez gruntów zabudowanych lub o specyficznym charakterze i gruntów nierolnych
ród³o: Raport z dzia³alnoci ANR w 2006. 2007 .

Wed³ug stanu na 31.12.2006 r. w dzier¿awie znajdowa³o siê 1892,1 tys. ha. Sporód 16
województw najwiêcej wydzier¿awionych gruntów z Zasobu po³o¿onych by³o w województwach: zachodniopomorskim, warmiñsko-mazurskim, wielkopolskim i dolnol¹skim.
Grunty te stanowi³y 58,8% gruntów zagospodarowanych w drodze dzier¿awy. Mo¿na s¹dziæ, ¿e dzier¿awa w tych województwach wp³ynê³a w znacznym stopniu na poprawê struktury obszarowej gospodarstw istniej¹cych, jak równie¿ na powstanie nowych gospodarstw
wielkoobszarowych. Województwa, w których najmniej pozostaje gruntów w dzier¿awie to
woj. ma³opolskie, ³ódzkie i wiêtokrzyskie, co przek³ada siê miêdzy innymi na ma³¹ iloæ
gruntów przejêtych do Zasobu z tych województw (rys. 2). W tabeli 2 zawarto liczby charakteryzuj¹ce strukturê obszarow¹ gruntów pozostaj¹cych w dzier¿awie.
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Analiza struktury obszarowej gruntów
znajduj¹cych
siê w dzier¿awie wska142,0
257,3
zuje, ¿e do koñca 2006 r. dominowa³y
369,9
umowy na dzier¿awê ma³ych powierzch48,1
ni  do 1 ha. W ogólnej liczbie zawartych
120,3
umów stanowi³y one a¿ 43,1%, ale obej33,9
mowa³y jedynie 28,8 tys. ha. W przedzia244,7
155,3
le od 1 do 10 ha ANR zawar³a 43% umów
na dzier¿awê o powierzchni 64,7 tys. ha.
22,4
58,4
W grupie obszarowej od 10 do 100 ha
241,5
pozostaje 447 109 ha, a liczba zawartych
13,1
113,9 40,3
umów stanowi³a 20,1% ogó³u trwaj¹cych
umów. Grunty pozostaj¹ce w dzier¿awie
33,6
12,0
w grupie obszarowej 100-300 ha obejmowa³y 15,8% gruntów, ale liczba zawartych
umów na t¹ powierzchniê wynosi³a zaleRysunek 1. Grunty Zasobu ogó³em w dzier¿awie
dwie 1,3%. Natomiast tylko 1,1% dzierwed³ug stanu na 31.12. 2006 [tys. ha]
¿awców, dzier¿awi³o grunty powy¿ej 300
ród³o: Rynek ziemi rolniczej  stan i perspektywy. 2007.
ha o powierzchni 940 867 ha, czyli 49,6%
ogó³u gruntów w dzier¿awie.
Tabela 2. Grunty Zasobu w dzier¿awie (stan na 31.12. 2006) *
rednia powierzchnia dzier¿awionych gruntów w przedziale od 1 do 10 ha
Grupa obszarowa
Powierzchnia
Liczba zawartych
umów
wynosi³a 8,5 ha, w przedziale od 100 do
ha
%
liczba
%
300 ha  176 ha, natomiast powy¿ej 300
Do 1,00
28 781
1,5
57 839
43,1
ha  659 ha na umowê. Dzier¿awa grun1,01- 1,99
36 071
1,9
25 834 19,2
tów do 300 ha stanowi³a g³ówne ród³o
2,00- 4,99
67 773
3,6
21 736 16,2
powiêkszania gospodarstw indywidual5,00- 9,99
71 880
3,8
10 064
7,6
nych i tworzenia gospodarstw rodzin10,00- 19,99
100 673 5,3
7083
5,3
20,00- 49,99
194 476 10,3
6296
4,7
nych w wietle ustawy o kszta³towaniu
50,00- 99,99
15 1 9 6 0 8 , 1
2 19 1
1,6
ustroju rolnego do powierzchni 300 ha.
100,00- 299,99
299 650 15,8
1700
1,3
Natomiast dzier¿awa gruntów powy¿ej
300,00- 499,99
323 947 17,1
817
0,6
500,00- 999,99
2 8 6 3 4 6 15 , 1
429
0,3
300 ha by³a ród³em powstania gospo1000,00 i wiêcej 330 574 17,4
180
0,1
darstw wielkoobszarowych, które funkRazem
1 892 131 100,00 134 171 100,00
cjonuj¹ najczêciej w formie spó³ek.
* bez gruntów zabudowanych pod wodami, o specyficznym
Dzier¿awa, jako forma czasowego
charakterze, grunty nierolne
u¿ytkowania
gruntów, posiada w soród³o: obliczenia w³asne na podstawie danych ANR.
bie cechê rotacji. Wraz z wydzier¿awieniem przez ANR kolejnych nieruchomoci czêæ z nich powraca³a do ponownego rozdysponowania. Grunty przekazane w dzier¿awê zaczêto wycofywaæ w 1994 r. Zjawisko to
mia³o tendencje wzrostow¹ i osi¹gnê³o spore rozmiary do 2006 r.
W latach 1992-1998, a wiêc w czasie kiedy ANR wydzier¿awia³a najwiêcej gruntów
(3815 tys. ha) na 212 tys. umów zawartych wygas³o lub zosta³o rozwi¹zanych 56 tys., tj.
26,5%. Umowy te obejmowa³y powierzchniê 1005 tys. ha. Ró¿ne by³y powody tego procesu. Czêæ gruntów powróci³o z dzier¿aw z tytu³u wyganiêcia umów oraz z uwagi na up³yw
terminów na jaki zosta³y zawarte. Z tego tytu³u do koñca 1998 r. wygas³o 37,2 tys. umów
obejmuj¹cych powierzchniê 249 tys. ha. Drug¹ przyczyn¹ zmniejszania siê powierzchni
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gruntów w dzier¿awie by³o wy³¹czenie 300 tys. ha z obowi¹zuj¹cych umów, na podstawie
zawartych w nich zapisów o mo¿liwoci takiego wy³¹czenia. Klauzule te, zamieszczone w
umowach o dzier¿awie relatywnie du¿ych powierzchni pozwala³y na wy³¹czenie w trakcie
trwania umowy czêci gruntów z przeznaczeniem ich na powiêkszenie gospodarstw indywidualnych w miarê powstaj¹cego popytu. Czêæ dzier¿awców sama zrezygnowa³a z kontynuowania umów i wnioskowa³a o ich zakoñczenie za porozumieniem stron, dotyczy³o to 266 tys.
ha. Ponadto, AWRSP rozwi¹za³a 817 umów obejmuj¹cych powierzchniê 190 tys. ha z tytu³u
niedotrzymania warunków umowy przez dzier¿awców [Tañska-Hus 1998]. Pomimo, ¿e od 1998
r. zmniejsza³a siê powierzchnia gruntów wydzier¿awianych, to do koñca roku 2005 ³¹cznie
wróci³o z dzier¿awy  narastaj¹co 2559,7 tys. ha. W ogólnej powierzchni gruntów powracaj¹cych z dzier¿awy 469,6 tys. powróci³o z tytu³u wyganiêcia umów, natomiast umowy na
dzier¿awê 1434,1 tys. ha zosta³y rozwi¹zane. Z tego na wniosek Agencji rozwi¹zano umowy na
618,8 tys. ha, a z inicjatywy dzier¿awców powróci³o z dzier¿awy 770 tys. ha. Grunty wy³¹czone
na podstawie klauzul zawartych w umowach stanowi³y 656 tys. ha [Raport 2005].
Dane liczbowe zawarte w tabeli 1 i 2 wskazuj¹, ¿e do koñca 2006 r. wygas³o lub zosta³o
rozwi¹zanych 170 909 umów na powierzchniê 2 634 379 ha. Najwiêksza liczba umów wygas³a
lub zosta³a rozwi¹zana w grupie obszarowej do 1 ha  47,9% wszystkich umów rozwi¹zanych i 26,8% ogó³u umów zawartych, przy czym umowy te zajmowa³y tylko 1,6% powierzchni,
która powróci³a z dzier¿awy. W grupie obszarowej od 1 do 10 ha rozwi¹zano i wygas³o 40%
umów rozwi¹zanych i 22,5% ogó³u zawartych umów. Powierzchnia która powróci³a do Zasobu z tej grupy obszarowej stanowi³a 7,5%. Analogicznie w grupie obszarowej od 10 do
100 ha rozwi¹zano 9,4% umów na powierzchniê 440 771 ha (16,2% powierzchni, która powróci³a z dzier¿awy). Najwiêcej gruntów wróci³o z grup obszarowych powy¿ej 100 ha  1
953 126 ha, co stanowi³o 74,1% ogó³u zwróconych gruntów. Na tê powierzchniê zosta³o
rozwi¹zanych zaledwie 2,4% ogó³u rozwi¹zanych umów.
CZYNSZ DZIER¯AWNY
Dzier¿awa rolnicza jest form¹ umowy odp³atnej i do jej istoty nale¿y ustanowienie czynszu. Kwestia odp³atnoci za dzier¿awione nieruchomoci stanowi z natury rzeczy pole, na
którym sprzecznoci interesów stron umowy dzier¿awy najwyraniej siê uwidaczniaj¹, a jednoczenie element, który w istotny sposób decyduje o pozycji gospodarczej dzier¿awcy.
Wywi¹zanie siê dzier¿awcy z obowi¹zku uiszczania czynszu jest zdeterminowane ukszta³towaniem zasad p³atnoci czynszu oraz jego wysokoci.
Agencja przyjê³a zasadê, ¿e czynsz za ziemiê oraz za rodki trwa³e jest okrelany w
równowartoci pszenicy. Ustalony poziom czynszu w pieni¹dzu przeliczany jest na dt pszenicy przy uwzglêdnieniu rednich cen zbytu pszenicy, okrelonych przez GUS. Czynsz uiszczany jest w ratach pó³rocznych, p³aconych do 30 wrzenia bie¿¹cego roku, naliczany wed³ug
cen pszenicy publikowanych przez GUS za I pó³rocze, oraz cen na drugie pó³rocze, p³acony do
28 lutego nastêpnego roku. Wed³ug danych zawartych na rysunku 3, redni poziom czynszu
dzier¿awnego w latach 1992-1998 wykazywa³ tendencjê spadkow¹. W latach 1992-1993 czynsz
z 1 ha osi¹ga³ redni¹ wielkoæ 2,4 dt/ha pszenicy, w roku 1995  2,0 dt/ha pszenicy, dwa lata
póniej czynsz wynosi³ 1,8 dt/ha pszenicy, w roku 1998  2,0 dt/ha pszenicy.
W pocz¹tkowej fazie dzia³alnoci AWRSP dysponowa³a bardziej atrakcyjnymi nieruchomociami, st¹d poziom czynszów by³ wy¿szy. W kolejnych etapach rozdysponowania
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rednioroczny czynsz dzier¿awny [dt pszenicy]

Rysunek 3. rednie czynsze dzier¿awne uzyskiwane za 1 ha gruntów rolnych Zasobu WRSP
w latach 1992-2006 w dt pszenicy
ród³o: Raporty z dzia³alnoci AWRSP i ANR w latach 1992-2006.

gruntów, by³y one mniej atrakcyjne, co mo¿e t³umaczyæ stopniowy spadek czynszów dzier¿awnych. Dane dotycz¹ce czynszu dzier¿awnego w poszczególnych oddzia³ach terenowych w latach 1996 i 1997 pokazuj¹, ¿e w roku 1996 w grupie województw o najni¿szym
czynszu, wynosi³ on 3,1-5,3 dt/ha pszenicy, a jego zró¿nicowanie mia³o zwi¹zek z wielkoci¹
powierzchni dzier¿awionych gruntów. W gospodarstwach powy¿ej 100 ha waha³ siê pomiêdzy 3,2 a 8,7 dt/ha pszenicy. Województwa charakteryzuj¹ce siê najwy¿szym czynszem to
bielskie i warszawskie. W kolejnym roku natomiast poziom czynszu by³ mniejszy, zarówno
wród województw o wiêkszym, jak i o mniejszym poziomie czynszu. Powodem tego spadku
by³ wykup czêci gruntów o wy¿szej jakoci gleb przez dzier¿awców. W 1996 roku najmniejszy poziom czynszu by³ w województwie bia³ostockim (0,6 dt/ha pszenicy) i kronieñskim
(0,7 dt/ha pszenicy). W roku 1997 niski czynsz p³acony by³ przez dzier¿awców w województwie bia³ostockim (0,4 dt/ha pszenicy), a tak¿e w bialskopodlaskim i kieleckim [Raport 1998].
W roku 1999 czynsze za grunty wydzier¿awione przez AWRSP osi¹ga³y rednio poziom 1,7
dt/ha pszenicy, czyli w porównaniu z rokiem poprzednim uleg³y zmniejszeniu o 0,3 dt/ha
pszenicy. Wahania wielkoci rednich czynszów w poszczególnych kwarta³ach by³y niewielkie i wynosi³y kolejno: I kwarta³  1,6 dt/ha pszenicy, II kwarta³  2,0 dt/ha pszenicy, III
kwarta³  1,7 dt/ha pszenicy, IV kwarta³  1,6 dt/ha pszenicy. Wród oddzia³ów terenowych
najwiêkszymi czynszami odznacza³y siê oddzia³y: Poznañ (2,6 dt/ha), Gdañsk (2,5 dt/ha),
Szczecin (2,5 dt/ha) i Elbl¹g (2,2 dt/ha), natomiast najni¿sze czynsze zanotowano w oddzia³ach: Lublin, Olsztyn, Suwa³ki i Wroc³aw. W roku 2000 redni czynsz w porównaniu do roku
poprzedniego wzrós³ o 0,4 dt/ha pszenicy i wynosi³ 2,1 dt/ha. Oznacza³o to dalszy ci¹g
tendencji wzrostowej zauwa¿onej w latach 1997-1998. W przeciwieñstwie do roku 1999
wahania wysokoci czynszów w poszczególnych kwarta³ach roku 2000 by³y doæ znaczne
i wynosi³y od 1,6 do 2,5 dt/ha pszenicy. Ró¿norodnoæ wysokoci czynszów by³a te¿ zauwa¿alna w zale¿noci od powierzchni gruntów, w przedziale do 1 ha wynosi³ rednio 1,3 dt/
ha pszenicy, a w przedziale powy¿ej 100 ha  2,8 dt/ha. Najwy¿szymi czynszami odznacza³y
siê w tym roku grunty po³o¿one w po³udniowej i rodkowej czêci województwa wielkopolskiego, a tak¿e w województwie pomorskim i zachodniopomorskim. Najni¿sze czynsze by³y
w województwach: ³ódzkim, podlaskim i lubuskim. Podobnie jak w poprzednich latach,
wysokoæ czynszów w roku 2001 zale¿a³a od powierzchni dzier¿awionych gruntów. Wysoki
czynsz p³acony by³ w gospodarstwach powy¿ej 100 ha, a najmniejszy w gospodarstwach
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nie przekraczaj¹cych 1 ha, z pewnymi wyj¹tkami (zale¿nymi od po³o¿enia gruntu). Najwy¿sze czynsze osi¹gniêto w województwach: wielkopolskim i mazowieckim, a najni¿sze, podobnie jak w poprzednich latach w województwie podlaskim. Informacje ANR zestawione w
kwartalnych przedzia³ach czasu ukazuj¹ zró¿nicowanie poziomu czynszu. Roczny czynsz za
grunty bêd¹ce w dzier¿awie w 2001 roku osi¹gn¹³ kolejno: w I kwartale  1,5 dt/ha pszenicy,
w II kwartale  2,1 dt/ha, w III kwartale  1,6 dt/ha, w IV kwartale  1,7 dt/ha pszenicy.
Wielkoæ czynszów w porównaniu do roku 2000 uleg³a spadkowi rednio o 20-25%. Mog³o
to byæ to zwi¹zane z mniejsz¹ atrakcyjnoci¹ gruntów nale¿¹cych do Zasobu.
Poziom czynszów, pomimo oscylacji wynikaj¹cych g³ównie z indywidualnych cech
dzier¿awionych ziem (jakoæ, roz³óg, lokalizacja, itp.), oraz wywo³anych czynnikami koniunkturalnymi i ró¿nic w lokalnym popycie na dzier¿awê, waha³ siê w latach 1992-2002
rednio oko³o 2,0 dt/ha pszenicy rocznie. Natomiast w latach 2003-2006 wysokoæ czynszu
charakteryzowa³a siê tendencj¹ wzrostow¹. W 2004 roku redni czynsz za dzier¿awione
grunty wynosi³ 3,5 dt/ha pszenicy, w 2005 roku  3,8 dt/ha, a w roku 2006 osi¹gn¹³ poziom
4,0 dt/ha pszenicy, gdzie najwy¿sza jego wartoæ zanotowana zosta³a w IV kwartale  4,6 dt/
ha [Raport 2006].
PODSUMOWANIE
Zmiany spo³eczno-gospodarze po 1989 r. radykalnie odmieni³y stosunki gospodarcze
w rolnictwie i wp³ynê³y nie tylko na zmianê róde³ obecnej dzier¿awy, ale tak¿e na dynamikê
jej rozwoju. W wyniku procesu przekszta³ceñ w³asnociowych i strukturalnych w rolnictwie nast¹pi³ istotny wzrost udzia³u dzier¿awy w u¿ytkowaniu gruntów Zasobu Skarbu
Pañstwa. W latach 1992-2006, agencja wydzier¿awi³a 4,5 mln ha gruntów. Ponad 71% powierzchni wydzier¿awionych gruntów zosta³o wydzier¿awionych w kompleksach o powierzchni 100 ha i wiêkszych, a 29% w dzia³kach do 100 ha. Agencja wydzier¿awia³a grunty
zarówno osobom fizycznym, jak i prawnym. Na ogóln¹ liczbê zawartych umów ponad 98%
zawarto z osobami fizycznymi, przy czym powierzchnia wydzier¿awiona przez te osoby
stanowi³a 60% ogó³u wydzier¿awionych gruntów. Wed³ug stanu na 31.12 2006 r. w dzier¿awie znajdowa³o siê 1892 tys. ha i z tego oko³o 59% po³o¿onych by³o w pó³nocno-zachodniej
Polsce. rednia powierzchnia dzier¿awionych gruntów w przedziale od 1 do 10 ha wynosi³a
8,5 ha, od 100 do 300 ha  176 ha, natomiast powy¿ej 300 ha  659 ha na umowê. W 2006 roku
Agencja mia³a zawartych ponad 134 tys. umów dzier¿awy. Najwiêcej z tych umów dotyczy³o nieruchomoci do 100 ha (97,7%). Niepokoj¹cym zjawiskiem s¹ tzw. powroty z dzier¿aw. W okresie 15 lat dzia³alnoci Agencji wygas³o lub rozwi¹zano oko³o 171 tys. umów
dzier¿awy na powierzchniê 2634,3 tys. ha. Cech¹ charakterystyczn¹ dzier¿awy jest jej odp³atnoæ. Agencja przejê³a zasadê, ¿e czynsz dzier¿awny jest okrelony w równowartoci
dt/ha pszenicy. rednio poziom czynszu w latach 1992-2002 waha³ siê w granicy 2,0 dt/ha
pszenicy, natomiast w latach 2003-2006 osi¹gn¹³ tendencjê wzrostow¹ z 2,5 dt/ha w 2003 r.
do 4,0 dt/ha w 2006 r. Wysokoæ czynszu dzier¿awnego wykazuje zró¿nicowanie terytorialne i powierzchniowe.
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Bo¿ena Tañska-Hus
DYMANICS OF PROGRESS AND SCOPE OF THE LEASE OF THE STATE
TREASURY LAND IN THE YEARS 1992-2006

Summary
As a result of ownership and structural transition process in farming there has been a significant
increase of lease in use of State Treasury land. In the years 1992-2006 the Agency of Agricultural
Property leased over 4.5 millions hectares of land from its resources. Over 71% of hectares were leased
by the Agency in 100 ha area complexes and greater, and 29% allotments up to 100 ha. The Agency
leased the land to both physical and legal entities. In general over 98% of deals were done with physical
people but the leased area was 60% of all the leased land. As per 31.12.2006 there were in lease 1,892.1
thousands of ha and about 59% of that were located in the North-Eastern Poland. In 2006 the Agency
had over 134 thousands of lease deals made. Most of them referred to immovables up to 100 ha (97.7%).
A distressing phenomenon are so called lease returns. During15 year of the Agency activity there were
171 thousands of lease deals which did extinct or were canceled on a 2,643.3 thousands ha. A characteristic lease feature is its payment. An average rent level in the years 1992-2002 reached 2.0 dt of wheat
per ha. but in the years 2003-2006 there was an increasing tendency from 2.5 dt per ha in 2003 to 4.0
dt per ha in 2006.
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