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Dzierżawa nieruchomości rolnej 

Dr Paweł Blajer

Dzień dobry Państwu. Na wstępie chciałbym serdecznie podzięko-
wać za zaproszenie. Podziękować Panu Dziekanowi, Panu Profesorowi 
Jerzemu Pisulińskiemu za zorganizowanie tak wspaniałego spotkania 
i oczywiście wszystkim organizatorom, którzy przyczynili się do jego 
sukcesu, a w szczególności Panu Michałowi Kućce. Chciałbym zacząć od 
tego, może tak niekonwencjonalnie, że jak przysłuchuję się dzisiejszym 
wystąpieniom i rozmawiam z Państwem w kuluarach to jednak dostrzegam 
pewne pozytywy ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Ja razem z Pa-
nem Profesorem Zygmuntem Truszkiewiczem jesteśmy dzisiaj jedynymi 
przedstawicielami, że tak powiem górnolotnie – doktryny prawa rolnego.  
W związku z tym można powiedzieć, że jednak ustawa o kształtowaniu 
ustroju rolnego ma ten dobry skutek, że przyczyniła się do tego, że proble-
mami typowo prawnorolnymi zaczęli się interesować cywiliści, procesu-
aliści, specjaliści od prawa handlowego itd. Możemy mówić, o ekspansji 
prawa rolnego, choć ja osobiście odnośnie do UKUR nazwałbym to może 
infekcją…

Szanowni Państwo, został mi przydzielony temat mocno agrarystyczny, 
bo dotyczący dzierżawy nieruchomości rolnej. I tym się będę teraz zaj-
mował. Oczywiście przede wszystkim z uwzględnieniem regulacji, które 
przyniosła ustawa o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości z zasobów 
własności rolnych Skarbu Państwa. 

Na wstępie dwa słowa tylko o regulacji dzierżawy nieruchomości rol-
nych na płaszczyźnie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi 
Skarbu Państwa. Szanowni Państwo, tak jak już mówiła Pani Profesor 
Małgorzata Bednarek, w tym momencie Zasobem Własności Rolnej Skar-
bu Państwa dysponuje się przede wszystkim w drodze wydzierżawiania. 
Sprzedaż jest już przesunięta na plan dalszy. Oczywiście to również jest 
pozór, dlatego że podstawowym trybem wydzierżawiania gruntów z Zasobu 
jest tryb przetargowy. Przepisy o przetargu przy dzierżawie odsyłają z ko-
lei do przetargu przy sprzedaży, a tam są niezwykle surowe ograniczenia 
podmiotowe, przede wszystkim w zakresie tego, kto może być dzierżawcą 
państwowej nieruchomości rolnej. Ponadto chciałem zwrócić Państwa 
uwagę na jedną ciekawą regulację z punktu widzenia teoretycznego. Jak 
Państwo wiedzą, ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi 
Skarbu Państwa przewiduje coś takiego jak pierwszeństwo, tj. instytucję 
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pierwszeństwa czasami określaną prawem pierwszeństwa do nabycia nie-
ruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Owo pierwszeń-
stwo przysługuje między innymi dzierżawcy i rzeczywiście w praktyce to 
w tym wypadku ma największe znaczenie. Pojawia się kwestia sankcji za 
naruszenie tego pierwszeństwa. Do tej pory byliśmy przyzwyczajeni do 
tego, że sankcją za naruszenie pierwszeństwa jest sankcja odszkodowawcza 
– tak jak to jest expressis verbis powiedziane w ustawie o gospodarowaniu 
nieruchomościami. Dotychczas także w orzecznictwie Sądu Najwyższe-
go na płaszczyźnie regulacji art. 29 UGNSP Sąd stał na stanowisku, że 
sankcją w tym wypadku jest odszkodowanie (Uchwała z dnia 21 grudnia 
2006 r., III CZP 121/06). Tymczasem proszę zwrócić uwagę na bardzo 
charakterystyczną redakcję znowelizowanego przepisu artykułu 29c ustawy 
o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi skarbu państwa. To bardzo 
ogólnie ujęta regulacja, która brzmi, że czynność prawna dotycząca zbycia 
nieruchomości dokonana niezgodnie z przepisami ustawy jest nieważna. 
I tyle. Nieważna. Brakuje w tym zakresie jeszcze wypowiedzi judykatury 
i doktryny, ale pojawia się wątpliwość, czy w świetle tejże regulacji usta-
wodawca nie wprowadził sankcji nieważności za uchybienie pierwszeństwu 
dzierżawcy? To oczywiście zostawiam do rozważenia. 

Szanowni Państwo, teraz przechodzę już na płaszczyznę ustawy o kształ-
towaniu ustroju rolnego. Oczywiście ustawa w wąskim zakresie dotyczy 
dzierżawy nieruchomości rolnych. Niemniej w tym miejscu chciałbym 
odnieść się do pewnego bardzo „egzotycznego” poglądu, który się pojawił 
w niektórych wypowiedziach poświęconych nowej ustawie o kształtowaniu 
ustroju rolnego. Pamiętam, że na jednej z konferencji poświęconych tym 
zagadnieniom zostało poddane w wątpliwość, czy w ogóle nieruchomość 
rolna, która jest przedmiotem dzierżawy, może być przedmiotem obrotu, 
czy można ją sprzedać, czy można ją darować itd. Czy jest to w ogóle 
możliwe. Skąd się pojawiły te wątpliwości? Ze względu, Szanowni Pań-
stwo, na obowiązek nabywcy nieruchomości rolnej wynikający z art. 2b 
ust. 1 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Zgodnie z tym przepisem 
nabywca nieruchomości rolnej ma obowiązek prowadzić osobiście (jeżeli 
to jest osoba fizyczna) gospodarstwo rolne, w skład którego weszła nabyta 
nieruchomość rolna. No i teraz pojawia się podstawowe pytanie: czy w ta-
kim razie jeżeli nieruchomość jest w dzierżawie (wiemy, że dzierżawa to 
stabilny stosunek prawny, który będzie trwał zasadniczo po przeniesieniu 
własności tejże nieruchomości), to czy nabywca tejże nieruchomości jest 
w stanie uczynić zadość swojemu obowiązkowi w przedmiocie osobistego 
prowadzenia gospodarstwa rolnego? Siłą rzeczy to przecież dzierżawca 
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powinien prowadzić gospodarstwo rolne na dzierżawionej nieruchomo-
ści. Ja spotkałem się z takim poglądem – według mnie egzotycznym – że 
w każdej sytuacji, kiedy właściciel nieruchomości przygotowuje się do 
zbycia nieruchomości – a jest ona w dzierżawie – to powinien doprowa-
dzić do ustania tego stosunku prawnego. Doprowadzić do rozwiązania 
umowy dzierżawy, wypowiedzieć ten stosunek prawny itp. Szanowni Pań-
stwo, dla mnie oczywiście jest to pogląd nie do przyjęcia. Nie można się 
z nim zgodzić przede wszystkim z tego względu, że należałoby wówczas 
wyeliminować całkowicie instytucję pierwokupu dzierżawcy (przepisy 
o pierwokupie dzierżawcy byłyby w ogóle bez sensu w tejże ustawie). Nie 
można interpretować przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego 
literalnie, ponieważ niekiedy jest to droga naprawdę prowadząca doni-
kąd. Możemy się tutaj jeszcze odwołać do art. 4a ustawy o kształtowaniu 
ustroju rolnego. Proszę zwrócić uwagę, że ten przepis mówi, iż pierwokup 
dzierżawcy przysługuje wyłącznie wtedy, gdy sprzedawane jest całe go-
spodarstwo rolne, a dzierżawca dzierżawi właśnie całe to gospodarstwo. 
Innymi słowy: gdy przedmiotem sprzedaży jest gospodarstwo rolne, 
a dzierżawca dzierżawi całe gospodarstwo, to tylko wtedy przysługuje mu 
prawo pierwokupu. Proszę zatem zwrócić uwagę, że ustawodawca wyraźnie 
dopuszcza taką sytuację, że możemy mieć do czynienia z gospodarstwem 
rolnym obejmującym nieruchomość rolną, która jest wydzierżawiona in-
nemu podmiotowi. Jest to dopuszczalne, zdaniem ustawodawcy, chociaż 
logicznie niepoprawne. Zwrócił zresztą na to uwagę Pan Profesor Prutis 
wiele lat temu w swojej znanej glosie, gdzie pisze, iż trudno jest twierdzić, 
że nieruchomość, która jest przedmiotem dzierżawy, wchodzi w skład go-
spodarstwa rolnego właściciela, skoro tak naprawdę wchodzi ona w skład 
gospodarstwa rolnego dzierżawcy. Niemniej art. 4a UKUR interpretowany 
literalnie taką wykładnię dopuszcza. Wreszcie za odrzuceniem przywoła-
nego poglądu przemawia również odpowiednia interpretacja przepisów art. 
2b ust 1 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. To jest pogląd, który ja 
podzielam. On został już też zresztą wypowiedziany w literaturze. Zgod-
nie z art. 2b UKUR nabywca ma obowiązek prowadzenia gospodarstwa 
rolnego, w którego skład weszła nabyta nieruchomość. Czyli przepis ten 
jednoznacznie zakłada, że obowiązek prowadzenia gospodarstwa rolnego 
aktualizuje się, gdy nabyta nieruchomość wchodzi w skład gospodarstwa 
rolnego. Rodzi się więc pytanie, czy każda nabyta nieruchomość musi 
automatycznie wejść w skład gospodarstwa rolnego? Oczywiście trudno 
przesądzić w konkretnej sytuacji, czy dana nieruchomość weszła w skład 
gospodarstwa rolnego, czy nie, ale nie można, moim zdaniem, a priori 
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założyć, że każda nabyta nieruchomość wchodzi w skład gospodarstwa 
rolnego. W związku z powyższym, gdy nabyta nieruchomość nie weszła 
w skład gospodarstwa rolnego, bo pozostaje w dalszym ciągu w dzierża-
wie, nabywca nie ma obowiązku prowadzenia gospodarstwa rolnego i nie 
trzeba doprowadzać do rozwiązania stosunku dzierżawy przed zbyciem 
nieruchomości rolnej. 

Szanowni Państwo, kolejna kwestia, o której chciałbym wspomnieć, 
dotyczy już pierwokupu dzierżawcy. Jak to wygląda z tym pierwokupem 
dzierżawcy (art. 3 ust.1)? Pierwsza okoliczność to oczywiście rozszerzenie 
zakresu stosowania tej instytucji na przypadki sprzedaży prawa użytkowania 
wieczystego gruntów znajdujących się w dzierżawie. Jest to nowość i tak 
naprawdę jedyne rozszerzenie zakresu przedmiotowego pierwokupu dzier-
żawcy, bo pozostałe nowe regulacje mają charakter wybitnie zwężający. 
Mamy tutaj mianowicie ograniczenie zakresu stosowania z uwagi na normę 
obszarową określoną w art. 1 a ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, czyli 
30 arów. Jak Państwo być może pamiętają, przed 30 kwietnia 2016 roku 
pierwokup dzierżawcy przysługiwał w przypadku sprzedaży nieruchomości 
rolnej o dowolnym obszarze. Pięciohektarowa norma obszarowa dotyczyła 
tylko i wyłącznie pierwokupu i nabycia Agencji Nieruchomości Rolnych, 
nie stosowała się do pierwokupu dzierżawcy. Teraz mamy już wyraźnie 
przysądzone, że musi to być sprzedaż nieruchomości o powierzchni prze-
kraczającej 30 arów. Dalej mamy oczywiście wyłączenia wynikające z art. 
11 ustawy o wstrzymaniu sprzedaży…, o których już mówił Pan Prezes 
Krzysztof Maj, stanowiące kolejne ograniczenie pierwokupu dzierżawcy. 
Wreszcie, Szanowni Państwo, bardzo istotne ograniczenie przewidziane 
zostało w ramach nowej redakcji wyłączeń spod pierwokupu dzierżawcy. 
Wyłączenia te zostały już omówione przez Pana Prezesa Krzysztofa Maja, 
ponieważ zostały one zuniformizowane w przypadku pierwokupu ANR 
i pierwokupu dzierżawcy. Analiza tych wyłączeń prowadzi do wniosku, że 
aktualnie pierwokup dzierżawcy – i w związku z tym warunkowa umowa 
sprzedaży – może wejść w grę wtedy, gdy kupującym jest rolnik indywi-
dualny. Ta sytuacja nie mieści w tym katalogu z art. 3 ust. 5. Pamiętamy, 
że art. 3 ust. 7 UKUR nie stosujemy do pierwokupu dzierżawcy, bowiem 
przepis ten ma zastosowanie tylko do pierwokupu ANR. Zatem w sytuacji, 
gdy kupującym jest rolnik indywidualny, prawo pierwokupu może przysłu-
giwać dzierżawcy tejże nieruchomości pod warunkiem, że sam dzierżawca 
jest również rolnikiem indywidualnym i są spełnione pozostałe przesłanki. 
Dalej, pierwokup dzierżawcy będzie wchodził w grę, gdy kupującym jest 
wyznaniowa osoba prawna, ale sprzedającym nie jest osoba prawna tego 
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samego kościoła lub związku wyznaniowego. Czy też wreszcie sprzedaż 
w ramach postępowania sanacyjnego. I tak naprawdę to wszystko. To są 
wszystkie, wszelkie przypadki, w których będzie się aktualizowało prawo 
pierwokupu dzierżawcy; oczywiście pod warunkiem, że spełnia on prze-
słanki z art. 3 ust. 1 UKUR. Instytucja pierwokupu dzierżawcy posiada 
– jak Państwo widzą – niewielkie znaczenie praktyczne. 

 Kolejna ciekawa kwestia dotycząca pierwokupu dzierżawcy zwią-
zana jest właśnie z zagadnieniami intertemporalnymi. To mnie zaintere-
sowało, kiedy się przygotowywałem do tego wystąpienia z tego względu, 
że problem ten był już aktualny na płaszczyźnie ustawy o kształtowaniu 
ustroju rolnego w jej pierwotnym brzmieniu z 2003 roku. Być może 
Państwo pamiętają, że w 2003 roku przeniesiono przepisy o pierwoku-
pie dzierżawcy do UKUR, wykreślając art. 695 § 2 kodeksu cywilnego, 
gdzie wcześniej były uregulowane przesłanki pierwokupu dzierżawcy. 
Wtedy zaprezentowano stanowisko i ono zostało ostatecznie poparte 
i w doktrynie, i w orzecznictwie; stwierdza ono, że gdy przesłanki pier-
wokupu dzierżawcy zostały spełnione przed wejściem w życie ustawy 
o kształtowaniu ustroju rolnego, ale umowa sprzedaży była zawierana już 
po wejściu w życie tego aktu prawnego, to wobec braku przepisów przej-
ściowych w ówczesnej UKUR należy stosować ustawę o kształtowaniu 
ustroju rolnego. Stanowisko to znalazło potwierdzenie w orzecznictwie 
Sądu Najwyższego, chociaż było krytykowane w literaturze agrarystycz-
nej. A było krytykowane z tego względu, że już UKUR z 2003 roku bar-
dzo zaostrzył przesłanki pierwokupu dzierżawcy, a prawnicy agraryści 
mają tę tendencję, żeby jednak chronić warsztat pracy dzierżawcy, który 
prowadzi efektywną działalność, zapewniając w ten sposób realizację 
celów polityki rolnej państwa. I to krytykowano w literaturze, twierdząc, 
że jeżeli przesłanki pierwokupu zostały spełnione już przed wejściem 
w życie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, to w razie sprzedaży 
po wejściu w życie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego należałoby 
temu dzierżawcy prawo pierwokupu przyznać. Ale stanowisko sądu było 
takie, jakie było. Natomiast teraz, Szanowni Państwo, mamy nowy art. 
13 ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności 
Rolnej Skarbu Państwa. Brzmi on następująco: „Do czynności prawnych 
związanych z realizacją prawa pierwokupu nieruchomości rolnych, o któ-
rym mowa w art. 3 ustawy zmienianej w art. 7 (UKUR), w stosunku do 
umów zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje 
się przepisy dotychczasowe”. Z reguły ten przepis interpretuje się tak, że 
dotyczy on warunkowych umów sprzedaży zawartych przed dniem wejścia 
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w życie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Ale pojawia się pytanie 
przy tejże regulacji: czy „umowy”, o których tutaj jest mowa, to jedynie 
umowy sprzedaży, czy też być może również umowy dzierżawy? Jeżeli 
opowiemy się za stanowiskiem, że chodzi tu tylko i wyłącznie o umowy 
sprzedaży, to nadal trzeba chyba przychylić się do stanowiska Sądu Naj-
wyższego, które mamy zaprezentowane powyżej, że jeżeli sprzedawana 
jest dzierżawiona nieruchomość, to na potrzeby pierwokupu dzierżawcy 
stosujemy tylko i wyłącznie przepisy UKUR już w nowym brzmieniu. Ale 
jeżeli powiemy, że to pojęcie umowy obejmuje również umowy dzierżawy, 
to pojawia się, Szanowni Państwo, kolejna wątpliwość: czy nie powinno 
się temu dzierżawcy przyznać prawa pierwokupu na podstawie przepisów 
poprzednich, mimo wszystko łagodniejszych, formułujących nieco mniej 
wymagające przesłanki prawa pierwokupu. Pojawia się również pytanie: czy 
wystarczy, że przed 30 kwietnia 2016 roku była zawarta wyłącznie umowa 
dzierżawy na piśmie z datą pewną, czy też konieczne jest, by już przed 
30 kwietnia 2016 roku były spełnione wszystkie przesłanki pierwokupu 
dzierżawcy (np. trzyletni okres wykonywania dzierżawy) – żeby on mógł 
realizować swoje prawo na podstawie tych przepisów dotychczasowych? 
Tak jak Państwu powiedziałem – jest to kwestia zupełnie otwarta, zależna 
od tego, jakie stanowisko w konkretnym przypadku przyjmiemy. 

Teraz dwa słowa o praktycznym znaczeniu przepisów o pierwokupie 
dzierżawcy – tych problemach, z którymi praktycy się spotykają. Szanowni 
Państwo, pierwsza kwestia dotyczy przypadku sprzedaży nieruchomości 
rolnej, której część, np. jedna z działek w całości czy też fizycznie wydzie-
lona część działki, jest przedmiotem dzierżawy. Na początku przyjmijmy, 
że mamy jednego dzierżawcę, który dzierżawi właśnie część sprzedawanej 
nieruchomości. Pojawia się pytanie: jak ten problem rozwiązać? Wydaje 
się, że można tego dokonać w trojaki sposób. Pierwsze rozwiązanie może 
się wydawać zaskakujące, ale ma oparcie w orzecznictwie. Zgodnie z tym 
stanowiskiem pierwokup przysługuje co do dzierżawionej części nieru-
chomości. Tak się wypowiedział Sąd Najwyższy w wyroku z 14 grudnia 
1976 roku. Oczywiście – do zrealizowania w praktyce jest to bardzo, 
bardzo trudne. Nie jest to łatwe do pogodzenia również z treścią art. 600 
k.c., który mówi, że poprzez wykonanie prawa pierwokupu dochodzi do 
zawarcia między uprawnionym a zobowiązanym z tego prawa umowy 
sprzedaży o treści, która łączyła sprzedawcę i kupującego z warunkowej 
umowy sprzedaży. Niemniej w praktyce można sobie wyobrazić taką 
sytuację, że np. jeżeli mamy tylko jedną działkę w całości w dzierżawie, 
to zostanie sporządzona umowa bezwarunkowa w odniesieniu do pozo-
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stałej części nieruchomości i umowa warunkowa w odniesieniu do tejże 
części nieruchomości, która jest przedmiotem dzierżawy. Też jest to jakieś 
rozwiązanie. Kolejne rozwiązanie przedstawiane w orzecznictwie brzmi 
w ten sposób, że pierwokup w opisanej sytuacji w ogóle nie przysługuje, 
nie znajduje zastosowania. Tak stwierdził Sąd Najwyższy w uchwale z 18 
lipca 1975 roku. Sąd co prawda wypowiadał się w przedmiocie gospodar-
stwa rolnego, ale w uzasadnieniu utożsamia niejako pojęcie gospodarstwa 
rolnego i nieruchomości rolnej, zajmując stanowisko mówiące, że gdy 
przedmiotem sprzedaży jest cała nieruchomość rolna, a wydzierżawiona 
jest tylko część tej nieruchomości, pierwokup dzierżawcy w ogóle nie 
przysługuje. Kolejnych argumentów na poparcie tego stanowiska można 
doszukiwać się w braku tożsamości pomiędzy przedmiotem sprzedaży 
i przedmiotem pierwokupu. I wreszcie, Szanowni Państwo, trzecie, ostatnie 
stanowisko, też prezentowane w literaturze, które mówi, że w opisanej 
sytuacji pierwokup przysługuje do całej sprzedawanej nieruchomości. Na 
rzecz tego poglądu optują prawnicy agraryści z tego względu, że pozwala 
on zachować warsztat produkcyjny dzierżawcy. 

Kolejny problem, z jakim możemy mieć do czynienia, to sprzedaż nie-
ruchomości, której różne części są dzierżawione przez kilku dzierżawców. 
I tutaj, Szanowni Państwo, rozwiązania są analogiczne. Pierwsze rozwią-
zanie proponowane w orzecznictwie brzmi w ten sposób, że pierwokup 
przysługuje wszystkim dzierżawcom do dzierżawionych przez nich części 
nieruchomości; zostało ono wyrażone w tym samym wyroku Sądu Najwyż-
szego z 14 grudnia 1976 roku, bardzo często powoływanym w literaturze, 
nawet tej najnowszej. Tak jak już mówiłem – jest to trudne do zrealizo-
wania w praktyce, ale w pewnych sytuacjach wydaje się możliwe, przy 
czym należałoby zapewne wtedy podzielić transakcję na kilka odrębnych 
umów sprzedaży. Drugie stanowisko zakłada, że pierwokup nie przysługuje 
żadnemu dzierżawcy z tego względu, że jest on wyłączony w przypadku 
braku tożsamości pomiędzy przedmiotem sprzedaży a przedmiotem pier-
wokupu. I wreszcie, Szanowni Państwo, ostatnia możliwość rozwiązania 
tego problemu to przyjęcie stanowiska, że pierwokup przysługuje każdemu 
dzierżawcy do całej sprzedawanej nieruchomości, a konflikt pomiędzy 
dzierżawcami korzystającymi z prawa pierwokupu jest rozstrzygany 
w oparciu o treść art. 602 § 2 k.c., czyli na zasadzie „kto pierwszy, ten 
lepszy”. Na poparcie tego poglądu, z punktu widzenia praktyki notarialnej, 
można podnieść stanowisko przed chwilą wyrażone przez Pana Profesora 
Adama Bieranowskiego i Pana Rejenta Tomasza Kota, które mówi, że 
notariusz w akcie odbierającym oświadczenie o skorzystaniu z prawa pier-
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wokupu nie ma obowiązku umieszczania wniosku wieczystoksięgowego, 
bo tak naprawdę nie wiadomo, który korzystający z prawa pierwokupu 
przy zastosowaniu tej konstrukcji stanie się skutecznie właścicielem całej 
nieruchomości. Ja osobiście za żadnym tym stanowiskiem nie opowiadam 
się jednoznacznie. W zależności od konkretnej sytuacji, myślę, że można 
te rozwiązania odpowiednio zastosować. 

Na zakończenie kilka problemów praktycznych, które już zostały tutaj 
zasygnalizowane w wystąpieniu Pana Prezesa Krzysztofa Maja. Pierwsza 
kwestia dotyczy okoliczności, w której prawo pierwokupu może stanowić 
składnik majątku wspólnego małżonków i w takiej sytuacji może się po-
jawić konieczność wykonania tego prawa przez oboje małżonków. To jest 
oczywiste, trzeba o tym pamiętać. W sprawie kwestii, którą podkreślił już 
Pan Prezes Maj – prawo pierwokupu nie przysługuje moim zdaniem ani 
poddzierżawcy, ani też posiadaczowi zależnemu nieruchomości w przy-
padku określonym w art. 710 k.c., czyli tzw. dzierżawy bezczynszowej, 
która nie jest dzierżawą. Niemniej należy pamiętać, że w tym względzie 
przeciwnie wypowiedział się Sąd Najwyższy w orzeczeniu z 2015 roku. 
Kolejny problem to sytuacja, gdy sprzedawca nieruchomości nie jest 
wydzierżawiającym, o czym wspominał już Pan Prezes Krzysztof Maj. 
Powstaje pytanie, czy prawo pierwokupu powinno przysługiwać dzierżawcy 
także w sytuacji, gdy wydzierżawiającym jest inna osoba niż właściciel 
dzierżawionej nieruchomości. Szanowni Państwo, jeżeli zajrzymy do 
literatury agrarystycznej, dowiemy się, że nie ma podstaw, by w takiej 
sytuacji odmawiać prawa pierwokupu dzierżawcy, który rzeczywiście 
prowadzi na tej nieruchomości działalność rolniczą. Że wartość, jaką jest 
efektywne prowadzenie gospodarstwa, przemawia za tym, żeby przyznać 
dzierżawcy prawo pierwokupu. Tak jak wspominał Pan Prezes, można 
znaleźć również orzeczenia przeciwne w tym zakresie, więc kwestia do 
jakiegoś stopnia jest otwarta. 

Szanowni Państwo, dwa słowa, na samo już zakończenie, o pierwo-
kupie dzierżawcy gospodarstwa rolnego z art. 4a ustawy o kształtowaniu 
ustroju rolnego. Jest to bardzo nieudana regulacja, źle skonstruowany 
przepis, który mówi, że przepisy ustawy stosuje się odpowiednio do na-
bycia gospodarstwa rolnego, z tym że prawo pierwokupu, o którym mowa 
w art. 3 ust. 1, przysługuje wyłącznie dzierżawcy całego gospodarstwa 
rolnego. Regulacja ta stanowi tak naprawdę dalsze zawężenie uprawnień 
dzierżawcy i tak naprawdę daje stronom umowy sprzedaży szerokie moż-
liwości obchodzenia przepisów o pierwokupie dzierżawcy. Można bowiem 
przykładowo argumentować, że pierwokup dzierżawcy nie przysługuje, 
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gdy przedmiotem dzierżawy jest nieruchomość, ale przedmiot sprzedaży 
strony określają jako gospodarstwo rolne. Konsekwencja taka wynika 
niestety z bardzo złych w prawie polskim definicji zarówno gospodarstwa 
rolnego, jak i nieruchomości rolnej. Między tymi pojęciami jest bardzo 
cienka linia. Zwróćmy uwagę, że gospodarstwo rolne to grunty rolne, 
które wraz z pozostałymi składnikami określonymi w art. 55 ze znacz-
kiem 3 stanowią lub mogą potencjalnie stanowić zorganizowaną całość 
gospodarczą – mogą potencjalnie stanowić. A więc rozróżnienie między 
gospodarstwem a nieruchomością rolną w Polsce jest bardzo umowne. 
I w zależności od tego, jak strony określą przedmiot czynności, mogą 
z łatwością pozbawić dzierżawcę przysługującego mu prawa pierwoku-
pu. Kolejna kwestia związana z art. 4a UKUR to pytanie, czy pierwokup 
przysługuje dzierżawcy gospodarstwa rolnego, gdy przedmiotem sprzedaży 
jest gospodarstwo rolne o powierzchni nieruchomości rolnej mniejszej niż 
1 ha. Wszak gospodarstwo rolne w rozumieniu UKUR to gospodarstwo 
rolne o powierzchni nieruchomości rolnej przekraczającej 1 ha. I wresz-
cie, Szanowni Państwo, pojawia się pytanie, czy pierwokup dzierżawcy 
przysługuje, gdy przedmiotem sprzedaży nie jest całe gospodarstwo rolne, 
bo strony w umowie sprzedaży wyłączyły wyraźnie określone składniki 
z tejże umowy sprzedaży. Trzeba jeszcze raz podkreślić, że regulacja art. 
4a UKUR jest bardzo nieszczęśliwa. 

I wreszcie, na samo zakończenie, jeszcze raz regulacja art. 2b ust. 2 i 3 
ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, która już była dzisiaj przedmiotem 
analizy. Ja chciałem dodać tylko dwa słowa. Przepisy te brzmią w ten spo-
sób, że w okresie co najmniej 10 lat od dnia nabycia nabyta nieruchomość 
nie może być zbyta ani oddana w posiadanie innym podmiotom, a sąd 
na wniosek nabywcy nieruchomości rolnej wyrazi zgodę na dokonanie 
powyższych czynności przed upływem 10 lat, jeżeli konieczność jej do-
konania wynika z przyczyn losowych, niezależnych od nabywcy. Ponadto 
nieważne jest zbycie albo oddanie w posiadanie nieruchomości rolnej bez 
zgody sądu. Interpretacja tych przepisów może prowadzić do wniosku, że 
gdy nieruchomość została nabyta po 30 kwietnia 2016 roku, to już obecnie 
nie można jej wydzierżawić, bo nie można jej oddać w posiadanie osobom 
trzecim. Pojawia się pytanie, Szanowni Państwo, czy taka interpretacja nie 
jest sprzeczna z celem gospodarczym tejże ustawy, bo gdyby dzierżawcą 
miał zostać rolnik indywidualny zamierzający powiększyć areał upraw-
nianych gruntów, to taka dzierżawa byłaby jak najbardziej uzasadniona 
z punktu widzenia interesów polityki rolnej Państwa, polityki żywnościo-
wej itd. Zatem przyjęcie poglądu mówiącego, że przez 10 lat nie można 
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wydzierżawić nabytej nieruchomości, jest z punktu widzenia celu ustawy 
nieuzasadnione, absolutnie nieuzasadnione. Pojawia się zatem pytanie, 
czy można znaleźć jakieś argumenty na płaszczyźnie tejże ustawy, które 
by uzasadniały, że jednak w okresie 10 lat od nabycia nieruchomość może 
zostać oddana w dzierżawę. Szanowni Państwo, moim zdaniem można 
wydzierżawić nieruchomość, która nie weszła w skład gospodarstwa 
rolnego nabywcy. Zakładam bowiem, że mogą być takie sytuacje, kiedy 
nabyta nieruchomość nie wchodzi w skład gospodarstwa rolnego nabyw-
cy. Natomiast gdy nabyta nieruchomość weszła w skład gospodarstwa 
rolnego, to nabywca ma na niej 10 lat osobiście prowadzić działalność 
gospodarstwo rolne – a zatem dzierżawa jest niemożliwa. Argumentując 
na korzyść możliwości wydzierżawiania nieruchomości, która nie weszła 
w skład gospodarstwa nabywcy, można się odwołać do różnych kategorii 
posiadania, przyjmując stanowisko, że art. 2b ust. 2 UKUR odnosi się 
wyłącznie do zakazu oddania nabytej nieruchomości w posiadanie sa-
moistne. Różnie można ponadto rozumieć pojęcie przyczyn losowych; ja 
się spotkałem w literaturze ze stanowiskiem, że przyczyny losowe mogą 
również dotyczyć osoby dzierżawcy, czyli osoby, która chciałaby dzierża-
wić tę nieruchomość. Na przykład: jeśli owa osoba jest właśnie rolnikiem 
indywidualnym i chce sobie powiększyć swoje gospodarstwo, to byłaby to 
przyczyna losowa przemawiająca za dopuszczalnością wyrażenia przez sąd 
zgody na dzierżawę. Moim zdaniem jest to pogląd nieco za daleko idący, 
ale został wyrażony w literaturze. Ostatnia kwestia to problem nieważności 
oddania nieruchomości rolnej w posiadanie. Jak wiemy, nieważne mogą 
być czynności konwencjonalne, a nie oddanie nieruchomości w posiadanie.

 I na samo zakończenie chciałbym z Państwem podzielić się spo-
strzeżeniami bardziej ogólnymi. Zwróćmy uwagę, że to, o czym ja do tej 
pory mówiłem, w nieznacznym stopniu łączy się z problematyką, którą 
poruszali moi poprzednicy. Proszę zauważyć, że pierwokup dzierżawcy 
i w ogóle regulacje dotyczące dzierżawy zostały umieszczone w ustawie 
o kształtowaniu ustroju rolnego przypadkowo. Ustawa o kształtowa-
niu ustroju rolnego to zasadniczo narzędzie ochrony polskich gruntów 
przed wykupem przez cudzoziemców. Regulacja dotycząca pierwokupu 
dzierżawcy wydaje się w tym miejscu nieuzasadniona. Moim zdaniem ta 
ważna instytucja prawna powinna być uregulowana w odrębnej ustawie 
o dzierżawach rolnych. Bo regulacja, która znajduje się w obecnym kształ-
cie UKUR, zbyt mocno ogranicza uprawnienia dzierżawcy do nabycia 
dzierżawionej nieruchomości rolnej. Można mieć wątpliwość, czy cho-
ciażby wyłączenie spod pierwokupu dzierżawcy gruntów przeznaczonych 
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w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele inne niż 
rolne jest uzasadnione. Jeżeli dzierżawca rzeczywiście prowadzi na tych 
gruntach działalność rolniczą, to dlaczego odmawiać mu pierwokupu? 
Moim zdaniem konieczna jest kompleksowa regulacja dzierżaw rolnych, 
gdzie prawo pierwokupu dzierżawcy byłoby lepiej zredagowane. 

Bardzo uprzejmie Państwu dziękuję za cierpliwość i uwagę. 

Prof. dr hab. Jerzy Pisuliński 
Dziękuję Panu Doktorowi i Dziękuję Państwu, że Państwo wytrwali. 

Teraz mam nadzieję, że jeszcze jakieś pytania będziecie Państwo mieli. 
Bardzo proszę. Widzę, że już dwie osoby się zgłaszają. Może najpierw 
Pani, a później Pan. 

(…)

dr Jan Wszołek – adwokat kancelaria WKB z Warszawy 
Jedno krótkie pytanie do Pana Doktora Blajera odnośnie do art. 2b i za-

kazu zbywania i oddawania w posiadanie innym podmiotom przez okres 10 
lat w kontekście rynku energetycznego i ogólnie przedsiębiorstw przesyło-
wych. Czy ta regulacja stoi nam na przeszkodzie chociażby w przypadku 
ustanawiania służebności przesyłu, kiedy np. gmina przez cały swój teren 
postanowi przeprowadzić nowy wodociąg albo jakieś przedsiębiorstwa 
przesyłowe – kable wysokiego napięcia, to czy koniecznie musi mieć 
mapę gminy z pozaznaczanymi działkami i sprawdzać, kiedy doszło do 
nabycia i czy nabycie nastąpiło po 30 kwietnia 2016?. Czy będzie musiał 
zaznaczyć je kolorem i czy będzie musiał występować do sądu? A jeśli tak, 
to czy nie lepiej jest to zrobić w sądowym trybie ustanowienia służebności 
przesyłu? A jeżeli tak, to czy wtedy te przesłanki, o których mowa w art. 
2b, czyli owa konieczność wynikająca z przyczyn losowych, niezależnych 
od nabywcy, czy to w ogóle jest brane pod uwagę w tym drugim trybie, 
tj. w trybie sądowym? Dziękuję. 

Prof. dr hab. Jerzy Pisuliński 
Dziękuję bardzo. Kto jeszcze z Państwa chciałby zadać pytanie? Bardzo 

proszę. Już kolega podejdzie z mikrofonem. 

Wanda Miłoszewska – Notariusz Krakowska Izba Notarialna.
Tak słucham cały czas wywodów na temat zgody Agencji na nabycie 

nieruchomości w tych przypadkach, w których nie mamy do czynienia 
z rolnikiem indywidualnym lub ewentualnie z innymi podmiotami, które 



Paweł Blajer

150

są tutaj wymienione taksatywnie, i nie wiem, czy to już moje zmęczenie tą 
ustawą, czy jakieś niedopatrzenie, ale ciągle nie mogę się doszukać w ar-
tykule drugim wszystkich podmiotów, które się tutaj przewijały, a więc: 
spółki, banku i różnych innych. Ponieważ – jak czytam ten przepis – dla 
mnie są tutaj tylko dwie kategorie zainteresowanych nabyciem, tzn. zain-
teresowanych, którzy mogą wystąpić z wnioskiem do Agencji Nierucho-
mości Rolnych. Nabycie przez inne podmioty niż wymienione w ustępie 1 
i ustępie 3 punktu pierwszego oraz w innych przypadkach niż wymienione 
w ustępie 3 punkt 2-4 może nastąpić za zgodą Prezesa Agencji wyrażoną 
w drodze decyzji administracyjnej na wniosek: po pierwsze – zbywcy, i po 
drugie – osoby fizycznej zamierzającej utworzyć gospodarstwo rodzinne. 
Proszę mnie ewentualnie wyprowadzić z tej dżungli, bo nie potrafię tego 
inaczej przeczytać. 

 
Prof. dr hab. Jerzy Pisuliński 
Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z Państwa? Jeżeli… bardzo proszę. 

Patryk Bender – Katedra Prawa Rolnego –- Uniwersytet Jagielloński; 
Izba Notarialna w Rzeszowie 

To może jeszcze ja sobie pozwolę na jedną taką uwagę na marginesie 
właściwie bardzo interesującego wykładu Pana dra Blajera. Mianowicie 
w temacie artykułu 13 ustawy przejściowej w kontekście do umów dzier-
żawy zawartych przed 30 kwietnia. Nie ukrywam, że zastanawiałem się 
trochę nad tym zagadnieniem i chciałbym tu tak może troszkę odnieść się 
do tego, ponieważ pan Doktor tak tego jednoznacznie nie rozstrzygnął, 
a ja odnoszę wrażenie, że to może mieć dla nas bardzo duże znaczenie 
praktyczne, bo przecież stosowanie ustawy w brzmieniu uprzednim już 
teraz zmuszałoby nas do obejmowania prawem pierwokupu dzierżawcy 
również w przypadku zbycia nieruchomości rolnej mniejszej niż 30 arów, 
czyli wyłączonej już obecnie z regulacji UoKUR, prawda? Co może się 
prawda przydarzyć i rzeczywiście jest to bardzo poważne zagadnienie, plus 
oczywiście te wszystkie kwestie, czy stosujemy uprzednie przesłanki, czy 
te, które są teraz, ale myślę, że głównym problemem może być w ogóle 
kwestia, czy mamy się w ogóle zastanawiać nad tym, czy 30 arowe lub 
mniejsze niż 30 arowe nieruchomości obejmujemy pierwokupem w sytu-
acji, kiedy dzierżawa była zawarta przed 30 kwietnia 2016 roku. A jeżeli 
obejmujemy, to może dzierżawa powinna być wykonywana w ogóle przez 
te trzy lata już przed 30 kwietnia. Jeżeli tak by było, że jednak ową za-
sadę stosujemy, to ja bym tu stał na stanowisku, że wystarczyłoby, żeby 



151

Dzierżawa nieruchomości rolnej 

była zawarta, dlatego że w art. 13, w samej jego końcówce, jest stwier-
dzenie, że w stosunku do umów zawartych przed dniem wejścia w życie 
niniejszej ustawy. Jednak jak się nad tym zastanowimy, to wychodzi nam 
jednak, że nie powinniśmy tego w ten sposób interpretować, że jednak 
art. 13 musimy interpretować bardzo ściśle i że chodzi tutaj tylko o takie 
sytuacje, w których ta realizacja prawa pierwokupu bądź prawa nabycia 
wynikała z ogólnie rzecz biorąc nastąpienia przed 30 kwietnia sytuacji, 
która uruchomiła prawo pierwokupu rozumiane jako ten stan zawisłości 
prawda od warunku zawieszającego skorzystanie z prawa pierwokupu 
albo ewentualnie, która uruchomiła oczywiście na skutek już tu umowy 
przenoszącej własność prawo nabycia. Dlaczego? Kiedy patrzymy na pra-
wo pierwokupu, to jest to rozróżnienie między pierwokupem umownym 
a pierwokupem ustawowym. O pierwokupie umownym możemy tylko 
powiedzieć, że trwa, bo został jakoś ustanowiony umownie, i trwa, do-
póki nie zostanie rozwiązany czy wykorzystany. Natomiast w przypadku 
pierwokupu ustawowego mamy do czynienia z taką sytuacją, że on nie 
istnieje jako pewnie trwający, przynajmniej tak mi się wydaje, prawo 
podmiotowe stoi zaś po stronie potencjalnego uprawnionego. On się po 
prostu aktualizuje, jeżeli dochodzi do zawarcia umowy, która uzasadnia 
uruchomienie tego pierwokupu. Wobec tego nie możemy mówić o realizacji 
prawa pierwokupu w sytuacji, w których nie została zawarta, pierwokupu 
ustawowego oczywiście, czy w sytuacji, w których nie została przed 30 
kwietnia zawarta warunkowa umowa sprzedaży. Tu oczywiście można 
się zastanawiać, czy te 30 arów to był celowy zabieg ustawodawcy, bo 
wszyscy się chyba zgadzamy z tym, że to po prostu dzierżawca dostał, 
brzydko mówiąc, rykoszetem przy poprawkach przy tej ustawie. Nato-
miast tak patrząc na to i próbując to jednak wykładać funkcjonalnie, to 
można powiedzieć niestety, że pierwokup dzierżawcy został uznany jako 
jeden z instrumentów kształtowania ustroju rolnego, wobec czego skoro 
uznano, że do tego ustroju rolnego nieruchomości mniejsze niż 30 arów 
już nie są istotne. Ustawodawca po prostu zrezygnował z przyznawania 
dzierżawcy takiej nieruchomości tej ochrony, która służyła mu z gruntu 
uprzedniej, wieloletniej tradycji pierwokupu dzierżawcy. Wobec czego ja 
tu chciałbym zasygnalizować, że moim zdaniem trafne jest to stanowi-
sko, że niezależnie od tego, czy umowa dzierżawy była zawarta przed 30 
kwietnia 2016 r., czy była wykonywana, czy nie była itd. Jeżeli umowa 
warunkowa sprzedaży nie została zawarta przed 30 kwietnia 2016 r., to 
w tym wypadku dzierżawcy takiej nieruchomości prawo pierwokupu nie 
przysługuje i nie wiem, czy ktoś z Państwa ma tutaj inne zapatrywania na 
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ten temat, ale wydaje mi się, że takie rozszerzające stosowanie tego prawa 
pierwokupu w tym wypadku mogłoby doprowadzić – zwłaszcza z uwagi na 
to, że dzierżawcy dość często jednak z tego artykułu korzystają – po prostu 
do zupełnego bałaganu i też później do ewentualnych prób podważania 
tych umów, które na skutek takiego nieprawidłowego prawa pierwokupu 
przyznanego przez nas zostały wykorzystane. Dziękuję. 

Prof. dr hab. Jerzy Pisuliński 
Dziękuję bardzo. To jeszcze… bardzo proszę. 

Michał Matera – adwokat Warszawa 
To jedna kwestia związana z tym, co kolega przed chwilą mówił. Co 

z pierwokupem, jeżeli dzierżawcą jest np. spółka kapitałowa i ona nie jest 
tym uprawnionym. Już abstrahując od tego, czy jesteśmy w sytuacji starych 
przepisów, czy nowych. Zakładamy, że jesteśmy w nowych, tzn. wtedy te 
pierwsze przepisy ustawy wykluczą możliwość wykonania takiego prawa 
pierwokupu. To znaczy, czy dzierżawca, rolnik indywidualny albo inny 
kwalifikowany może go wykonać, a jeżeli dzierżawcą jest spółka, to już 
nie, bo nie może być nabywcą. Dziękuję. 

Prof. dr hab. Jerzy Pisuliński 
Jeszcze ktoś z Państwa? Jeżeli nie, to bardzo proszę (…) Pana Doktora 

Blajera o ustosunkowanie się i odpowiedź na te pytania. 
 (…) 

Dr Paweł Blajer 
Ja bardzo szybciutko ustosunkuję się do pytań. W pierwszej kolejno-

ści chodziło o służebność przesytu na gruntach nabytych po 30 kwietnia 
2016 roku –- czy istnieje możliwość ich ustanowienia. Powiem wprost, 
nie kryjąc – nie mam stuprocentowej pewności, ale na swoje usprawiedli-
wienie mogę powiedzieć, że tej pewności nie ma również Rzecznik Praw 
Obywatelskich. RPO podał poruszoną przez Pana Mecenasa okoliczność 
jako jeden z przykładów niekonstytucyjności tejże regulacji. Osobiście 
przychylam się do prezentowanego w literaturze poglądu, że ustanowienie 
służebności na nieruchomości nabytej po 30 kwietnia 2016 roku jest do-
puszczalne. Argument byłby taki, że ustanawiając służebność, właściciel nie 
traci posiadania samoistnego; może zatem oddawać w posiadanie zależne 
grunty nabyte po 30 kwietnia 2016 roku. Takie stanowisko prezentuje się 
w piśmiennictwie, niemniej ja muszę przyznać, że czuję abszmak, kiedy 
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cieszące się długą tradycją pojęcia posiadania zależnego, samoistnego itd. 
odnosimy do niestety cywilistycznie „prymitywnej” ustawy o kształtowa-
niu ustroju rolnego.

Jeśli chodzi o pytanie Pana Mecenasa, który pytał jeszcze o osobę 
prawną lub jednostkę organizacyjną jako dzierżawcę, to właśnie nieste-
ty tak jest, że jej pierwokup w żaden sposób obecnie nie przysługuje; 
nawet spółdzielnie produkcji rolnej zostały aktualnie pozbawione 
tego pierwokupu. To jest też kolejne pytanie o konstytucyjność tych 
regulacji. 

Oczywiście ostatnia kwestia, o której Pan Rejent tutaj wspominał – 
myślę, że zaproponowane przez Pana rozwiązanie służy jak najbardziej 
bezpieczeństwu obrotu, tzn. aby założyć, że również w przypadku umów 
dzierżawy zawartych przed 30 kwietnia 2016 roku stosujemy przesłanki 
pierwokupu wynikające z nowej ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. 
Jeżeli chodzi o dobro w postaci bezpieczeństwa obrotu, na pewno to 
stanowisko jest uzasadnione, natomiast jeżeli chodzi o dobro w postaci 
utrzymania warsztatu produkcyjnego dzierżawcy – tu można polemizować. 
Dziękuję bardzo uprzejmie.

Prof. dr hab. Jerzy Pisuliński 
Dziękuję bardzo prelegentom, Państwu za udział w dyskusji i wy-

trzymałość. Jesteśmy tutaj od godziny 9.00, a więc już 8-godzinny dzień 
pracy przekroczyliśmy. Jeszcze raz wszystkim prelegentom dziękuję za 
udział w dyskusji. Mam nadzieję, że te głosy oraz wypowiedzi znajdą 
wyraz w publikacjach, które planujemy. Chciałbym podziękować patro-
nom do tej konferencji, a więc Krajowej Dyrekcji Szkoły Sądownictwa 
i Prokuratury, kancelarii KKG, Wolters Kluwer – wydawnictwu, które 
było również patronem i którego publikacje mogliście Państwo nabywać 
w kuluarach. Dziękuję także organizatorowi i głównemu pomysłodawcy 
Kolokwiów Jagiellońskich, Panu dr Michałowi Kućce i całemu jego zespo-
łowi, wszystkim osobom, które tutaj także na zapleczu Państwu wydawały 
dokumenty. Dziękuję Państwu bardzo i zapraszam na kolejne spotkania. 
Data nie jest jeszcze dokładnie znana, ale będzie to prawdopodobnie na 
wiosnę przyszłego roku. Także i temat nie został jeszcze sprecyzowany. Ale 
jak Państwo widzą – rzeczywistość tak dynamicznie się zmienia, że myślę, 
iż temat znajdziemy, zapewne równie interesujący jak dzisiaj. Dziękuję 
Państwu i jeszcze raz przepraszam za pogodę i pewne spóźnienie, które 
mamy dzisiaj, ale Państwo też w tym spóźnieniu uczestniczyli, zadając 
liczne pytania, za które dziękuję. Dziękuję bardzo. 


