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okazało się, że grunty wyłączane, zwłaszcza 
w Wielkopolsce i na Kujawach, często objęte są 
roszczeniami. Gdyby nie owe wyłączenia, pro-
blem rozładowywałby się stopniowo, w trak-
cie wygasania wieloletnich umów dzierżaw. 
Wracająca do Agencji ziemia jest w dobrej kul-
turze, wyrwana wbrew trwającym umowom 
z aktywnie prosperujących gospodarstw. Zrobił 
się wokół niej szum, podsycany popytem wyni-
kłym z relatywnie dobrej koniunktury w rol-
nictwie w minionych paru latach. No i medial-
ną nagonką o rzekomo planowanym najeździe 
zachodnich kapitalistów na polską ziemię po 
2016 roku. Efekt? Rosnące stawki za sprzedane 
grunty stają się podstawą do coraz to wyższych 

wycen ziemi do kolejnych przetargów. Ta spira-
la cenowa będzie bez końca, o ile nie przysto-
puje z powodów koniunkturalnych lub przez 
regulacje prawne. 

W Sejmie trwają prace nad projektami zmian 
w ustawach o kształtowaniu ustroju rolnego 
i o gospodarowaniu nieruchomościami SP. Do-
brze, wszak przepisy trzeba unowocześniać. 
Ale prawo wkraczania w zawierane transak-
cje gruntowe Agencja ma już od 2003 r. i nie 
korzystała z niego aktywnie; miała zarabiać 
na wyprzedaży ziemi, a nie na jej skupowaniu 
i rozdysponowywaniu dla rolników. Nie pomo-
gą więc nowe ustawy, jeśli politycy koalicji nie 
przestaną traktować ANR jak maszynki do ro-
bienia pieniędzy. 

Ważne jest też uregulowanie zaszłości wzglę-
dem dawnych ziemian. Nieetyczne jest znowu 
ich poświęcanie na ołtarzu walki o elektorat, 
bo w projektach wspomnianych ustaw planu-
je się im zabrać nawet pierwszeństwo nabycia. 
Odszkodowanie im się należy. No chyba, że 
koalicja chce, by towarzysz Bierut wraz ze Sta-
linem nadal klaskali jej zza grobu... 

Dość sklepiku
z hektarami

Państwo polskie nie chce dobrowolnie 
oddać m.in. gruntów ornych, które za-
rekwirowało swoim obywatelom tuż 

po zakończeniu wojny. Analizując statysty-
ki widać, że spadkobiercy, którym przysługu-
je prawo pierwszeństwa nabycia, rozczarowa-
ni brakiem reakcji kolejnych rządów RP, wzięli 
sprawę w swoje ręce. Coraz liczniej odkupu-
ją od Agencji Nieruchomości Rolnych hektary, 
należące przed wojną do ich rodzin. Tyle że od-
sprzedają je nagminnie osobom trzecim. Bywa, 
że spadkobierca porozumiewa się z dzierżaw-
cą gruntów, rezygnując na jego rzecz z pierw-
szeństwa nabycia i biorąc za to odstępne. Zie-
mię nabywają więc dzierżawcy i więksi rolnicy. 

Gorzej, gdy do akcji wkraczają osoby trzecie, 
w tym wszelakiej maści kancelarie pośredni-
czące, liczące na to, że na cenowej hossie na 
ziemię sporo zarobią. 

W obydwu sytuacjach rolnicy indywidual-
ni mogą się temu tylko przyglądać i bezsil-
nie zgrzytać zębami – oni tych hektarów nie 
dotkną, bo wszystko odbywa się w majesta-
cie prawa. Nikt nie sprawdza źródeł pienię-
dzy, służących tym transakcjom, a można być 
prawie pewnym, że spadkobierca nie wykupuje 
ziemi z ANR za swoje, skoro zaraz odsprzedaje 
ją dalej. „Słupem” zamiast małorolnego jest te-
raz szlachetnie urodzony. 

Wszystkie dewiacje, jakie od paru lat w ob-
rocie gruntami rolnymi obserwujemy, jakoś 
dziwnie korespondują z czasem wprowadzenia 
nowelizacji ostatniej ustawy o gospodarowaniu 
nieruchomościami Skarbu Państwa, dopchnię-
tej kolanem przez Sejm na jesieni 2011 r. Po-
słowie PSL przeforsowali wówczas trzydziesto-
procentowe wyłączenia z dzierżaw. Narobiono 
nimi apetytu rolnikom, obiecując 150 tys. ha 
w skali kraju. Odzyskano 77 tys. ha. Później 

„Politycy koalicji muszą przestać traktować ANR jak maszynkę do robienia pieniędzy”.

dr Piotr Łuczak
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