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Abstrakt. Celem badań była ocena instrumentów prawych pozwalających na stałe lub okresowe obniżenie 
wysokości czynszu w przypadku dzierżawy nieruchomości rolnych Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa 
(ZWRSP), jak również wskazanie okoliczności, które umożliwiają Agencji Nieruchomości Rolnych (ANR) 
podniesienie czynszu dzierżawnego. Czynsz stanowi konieczny element każdej umowy dzierżawy. Spłatę 
zobowiązania zapewnić powinny uzyskiwane przez dzierżawcę pożytki, jednak w związku z uzależnieniem 
działalności produkcyjnej w gospodarstwach rolnych od wielu czynników egzogenicznych, zarówno wolumen 
pożytków danego rodzaju, jak i ich wartość są w zasadzie niemożliwe do oszacowania ex ante. Konsekwencją 
są trudności w regulowaniu zobowiązań czynszowych. Pomimo szerokiego wachlarza instrumentów wspar-
cia dzierżawców, okazuje się, iż zastosowanie tych narzędzi jest ograniczone przez regulacje prawne lub 
uzależnione od uznaniowości ANR. Nowe zasady pozwalające na podwyższenie wysokości zobowiązania 
powodują, iż dzierżawa państwowych gruntów rolnych stanowi coraz mniej korzystną, z punktu widzenia 
użytkownika, formę pozyskiwania gruntów do produkcji rolnej.

Wstęp
Dzierżawa od początku procesu prywatyzacji państwowych gruntów rolnych była istotną 

formą gospodarowania nieruchomościami Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (ZWRSP) 
[Majchrzak, Smędzik 2010]. Essentiale negotii stosunku dzierżawy jest zaś czynsz, który jednocze-
śnie stanowi element ochrony trwałości gospodarowania na dzierżawionym gruncie. Przetargowy 
tryb kształtowania czynszu w umowach zawieranych z Agencją Nieruchomości Rolnych (ANR) 
skutkuje niejednokrotnie, iż jego stawki są bardzo wysokie. Powoduje to, iż dzierżawcy w trakcie 
trwania stosunku obligacyjnego niekiedy nie są w stanie regulować zobowiązań [Suchoń 2007]. 
Dzieje się tak, mimo że czynsz dzierżawny wyrażony jest najczęściej w równowartości określonej 
ilości zbóż lub sumie pieniężnej podlegającej waloryzacji na podstawie kształtowania się cen 
podstawowych produktów rolnych, co powoduje obniżenie ryzyka niewypłacalności w związku 
z wahaniami cen rynkowych. W praktyce okazuje się jednak, iż niepłacenie czynszu jest jedną 
z głównych przyczyn zakończenia dzierżawy przed czasem [Suchoń 2007], co jest wynikiem 
przede wszystkim poziomu uzyskiwanych przez dzierżawców pożytków. Te zaś warunkowe są 
często czynnikami niezależnymi od winy producenta rolnego.

Choć w doktrynie ukształtowany został pogląd, zgodnie z którym wysokość czynszu przewi-
dziana w umowie powinna być ustalona proporcjonalnie do dochodu, który przynosi przedmiot 
dzierżawy w określonym czasie [Lichorowicz 2011], to w praktyce nie znajduje on zastosowania. 
Uzależnienie wysokości zobowiązania od dochodu wymagałoby bowiem monitorowania przez 
właściciela nieruchomości prowadzonej przez dzierżawcę działalności oraz osiąganych przez niego 
dochodów. Powodowałoby to współuczestnictwo wydzierżawiającego w ryzyku produkcyjnym, 
co w wielu przypadkach pozostawałoby sprzeczne z założeniami dzierżawy.
1 Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki, przyznanych na podstawie decyzji numer 
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Celem badań była ocena możliwości zmian umownej wysokości czynszu dzierżawnego w 
odniesieniu do nieruchomości rolnych Skarbu Państwa (SP). Wskazano sytuacje, w których dzier-
żawca może starać się o wsparcie w uregulowaniu zobowiązań czynszowych, a także okoliczności, 
w których ANR przysługuje uprawnienie do podwyższenia wysokości czynszu dzierżawnego. 
Rozważania prowadzono z punktu widzenia ochrony prawnej dzierżawcy oraz ochrony trwałości 
stosunku dzierżawy. Postawiono tezę, iż preferencyjne zapisy ustawowe stanowią instrument 
służący ochronie prawnej dzierżawcy, gdyż przyczyniają się do ochrony trwałości nawiązanych 
stosunków, jednakże ich skuteczność jest ograniczona. Wynika to z faktu, iż ich zastosowanie 
uzależnione jest najczęściej od uznaniowych decyzji ANR. Jednocześnie nowe zasady dzierżawy 
gruntów państwowych, w tym te dotyczące ustalania oraz podwyższania wysokości zobowiąza-
nia czynszowego powodują obniżenie preferencyjności dzierżawy jako formy długookresowego 
gospodarowania nieruchomościami rolnymi SP.

Kodeksowe możliwości obniżenia wysokości czynszu dzierżawnego
Okoliczności towarzyszące dzierżawie, zwłaszcza długookresowej, mogą powodować ko-

nieczność zmiany wysokości czynszu dzierżawnego. Możliwości uregulowania przez dzierżawcę 
należności, w związku z naturą stosunku dzierżawy, są ściśle uzależnione od pobranych pożyt-
ków. Ze względu na ryzyko związane z działalnością produkcyjna w rolnictwie, w tym przede 
wszystkim wpływ czynników egzogenicznych względem dzierżawcy, determinujących wysokość 
uzyskanych pożytków, prawdopodobne jest, że dzierżawca stanie przed potrzebą obniżenia 
swojego zobowiązania w sytuacji, gdy nie będzie w stanie uzyskać odpowiednich przychodów. 
Dlatego wprowadzono regulacje prawne mające na celu umożliwienie zmiany wysokości czynszu 
dzierżawnego, a więc rozłożenia ryzyka związanego ze zdarzeniami zewnętrznymi na dzierżaw-
cę oraz wydzierżawiającego. Ma to na celu nie tylko okresowe wsparcie dzierżawcy, ale także 
zapewnienie trwałości stosunku dzierżawy.

Dzierżawca gruntu rolnego może żądać obniżenia czynszu dzierżawnego na podstawie wielu 
regulacji. Może to nastąpić m.in. w drodze odpowiedniego stosowania art. 664 kodeksu cywilnego 
(k.c.) w wypadku wystąpienia wady przedmiotu dzierżawy, która spowodowała zmniejszoną uży-
teczność rzeczy do umówionego użytku. Jednocześnie zastosowanie ma również klauzula rebus 
sic stantibus – art. 3571 k.c., u której podstawy leży nadzwyczajna zmiana stosunków, powodująca 
nadmierne trudności w spełnieniu świadczenia albo zagrożenie rażącą stratą [Wyrok Sądu… 2004]. 
Przepis ten dopuszcza, przy uwzględnieniu zasad współżycia społecznego, oznaczenie sposobu 
wykonania zobowiązania, wysokości świadczenia lub nawet orzeczenie o rozwiązaniu umowy. W 
odniesieniu do dzierżawy gruntów rolnych szczególne znaczenie ma jednak art. 700 k.c., na którego 
podstawie dzierżawcy przysługuje uprawnienie do żądania obniżenia czynszu przypadającego 
za dany okres gospodarczy, jeżeli zwykły przychód z przedmiotu dzierżawy uległ znacznemu 
zmniejszeniu na skutek okoliczności, za które dzierżawca odpowiedzialności nie ponosi i które 
nie dotyczą jego osoby. W praktyce zalicza się do nich przede wszystkim zdarzenia wynikające z 
negatywnego działania sił przyrody, zaś w przypadku produkcji zwierzęcej przyczyną strat mogą 
być również choroby. Co więcej, niekiedy wskazuje się również, iż okolicznością uzasadniającą 
obniżenie czynszu mogą być także czynniki ekonomiczne wpływające na spadek opłacalności 
produkcji. W związku z tym, że przepisy nie definiują pojęć „zwykły przychód” ani „znaczne 
zmniejszenie”, konieczne staje się odwołanie do stanowiska doktryny, które jednak nie jest jed-
noznaczne i niejednokrotnie wskazuje na konieczność analizy poszczególnych przypadków z 
zastosowaniem specjalistycznej wiedzy, opinii biegłego czy eksperta [Kozieł 2010].

Powyższe regulacje mają zastosowanie zarówno do dzierżaw nawiązywanych w obrocie mię-
dzysąsiedzkim, jak i w przypadku dzierżawy nieruchomości rolnych SP [Przykłady obniżania… 
2013]. Jak wskazuje doktryna, w tym ostatnim przypadku obniżenie czynszu dzierżawnego ma 
szczególne znaczenie. Nie tylko jest przez dzierżawców w znacznym stopniu wykorzystywane, 
lecz także niejednokrotnie stanowi ochronę przed wypowiedzeniem przez ANR dzierżawy [Su-
choń 2007]. Uwzględniając powyższe uwagi, w celu usprawnienia procedury obniżenia czynszu 
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dzierżawnego ANR podjęła działania mające na celu wyeliminowanie wątpliwości powstałych 
na gruncie art. 700 k.c., dotyczących sposobu określenia wysokości strat, które umożliwiają 
dzierżawcy skorzystanie z przysługujących mu uprawnień. Agencja przyjęła w tym przedmiocie 
przejrzyste zasady, zgodnie z którymi możliwość ubiegania się o obniżenie czynszu dzierżawne-
go za dany okres na podstawie art. 700 k.c. przysługuje wtedy, gdy powierzchnia upraw, której 
dotyczą straty, stanowi przynajmniej 5% użytków rolnych, a same straty polegają na obniżeniu 
plonów o więcej niż 15% względem średnich plonów z trzech poprzednich lat. Jeżeli zaś straty 
dotyczą produkcji zwierzęcej szkody w inwentarzu produkcyjnym muszą przekroczyć 5%, i wy-
nikać z chorób zwalczanych w ramach odpowiedniego programu na poziomie wspólnotowym, 
krajowym lub regionalnym. Te wytyczne nie są jednak przepisami powszechnie obowiązującymi, 
a tym samym nie wiążą sądu w postępowaniu jurysdykcyjnym. Należy jednak zaznaczyć, iż 
pomoc udzielana dzierżawcom na podstawie art. 700 k.c. podlega ograniczeniom. Stanowi ona 
bowiem pomoc publiczną w rolnictwie i podlega ograniczeniom kwotowym w ramach pomocy 
de minimis w rolnictwie [Mucha, Suchoń 2010]. Tym samym łączna pomoc udzielona jednemu 
producentowi rolnemu przez państwo nie może być wyższa niż 7,5 tys. euro w ciągu trzech lat 
[Dzierżawa nieruchomości… 2012].

Szczególne instrumenty wsparcia dzierżawcy państwowych gruntów rolnych  
w regulowaniu zobowiązań czynszowych

Wskazane powyżej przepisy nie są jedynymi uprawnieniami służącymi ochronie gospodaro-
wania na gruntach rolnych z ZWRSP przez zmianę wysokości czynszu dzierżawnego. Szczególne 
przepisy ustawodawca przewidział również w ustawie o gospodarowaniu nieruchomościami 
rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U. z 2007 r. nr 231, poz. 1700) i aktach wykonawczych. Jest to 
konsekwencja potrzeby uzupełnienia niewystarczających przepisów kodeksowych z punktu 
widzenia stabilności prowadzonej działalności rolniczej. 

Na podstawie art. 23a ustawy ANR może odroczyć określony w umowie termin zapłaty 
należności, rozłożyć ją na raty albo umorzyć w części lub w całości, jeżeli przemawiają za 
tym ważne względy gospodarcze, społeczne lub losowe. Szczegółowe przesłanki odroczenia, 
rozłożenia na raty lub umorzenia należności oraz tryb postępowania w tych sprawach zostały za-
mieszczone w akcie wykonawczym do ustawy - Rozporządzenie MRiRW z 19 listopada 2009 r.  
w sprawie szczegółowych przesłanek odroczenia, rozłożenia na raty lub umorzenia należności 
Agencji Nieruchomości Rolnych oraz trybu postępowania w tych sprawach (Dz.U. z 2009 r., nr 
210, poz. 1619). Zgodnie z § 1 rozporządzenia, ANR może odroczyć termin zapłaty należności 
lub rozłożyć ją na raty w przypadku gwałtownego załamania się rynku zbytu lub gwałtownego 
spadku cen produktów wytwarzanych w gospodarstwie, lub przedsiębiorstwie dłużnika albo w 
przypadku wystąpienia innych nadzwyczajnych zjawisk gospodarczych lub wystąpienia zdarzeń 
losowych. Powyższe sytuacje skutkować muszą pogorszeniem się sytuacji płatniczej w stopniu 
uniemożliwiającym terminową zapłatę należności ANR, a dłużnik nie mógł ich przewidzieć w 
ramach racjonalnie prowadzonej działalności gospodarczej. Z kolei w § 2 ust. 3 wskazano sytuacje, 
w których może nastąpić umorzenie należności w całości lub w części. Ma to miejsce z powodu 
stanu zdrowia dzierżawcy lub członka jego rodziny, sytuacji materialnej dzierżawcy, okoliczności 
wskazanych w art. 700 k.c., negatywnych czynników środowiskowych. Tym samym ustawodawca 
rozszerzył zakres uprawnień dzierżawcy, jak również katalog przypadków, w których możliwa jest 
modyfikacja czynszu dzierżawnego. Co ważne, okoliczności pozwalające na uzyskanie odroczenia 
terminu zapłaty należności lub rozłożenia jej na raty, jak również umorzenia należności w całości 
lub w części obejmują również sytuacje dotyczące osoby dzierżawcy, co jest obce kodeksowi 
cywilnemu, a stanowi istotny instrument ochrony prawnej dzierżawcy. Należy jednak podkreślić, 
iż użycie przez ustawodawcę w art. 23a ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi 
SP wyrażenia „może” przyznaje uprawnienie ANR do podjęcia swobodnej decyzji w zakresie 
złożonego wniosku [Mucha, Suchoń 2010]. Umorzenia, odroczenia terminu zapłaty należności 
lub rozłożenia jej na raty dokonuje więc ANR w sposób uznaniowy. To powoduje, iż przedsta-
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wione powyżej przepisy są przepisami kompetencyjnymi, które wykluczają zakwalifikowanie 
wniosku dzierżawcy jako roszczenia cywilnoprawnego. Negatywnie należy ocenić także fakt, 
iż rozporządzenie nie zawiera regulacji w zakresie terminu, w którym ANR powinna rozpa-
trzyć wniosek dzierżawcy. Warto także nadmienić, iż umorzenie należności o wartości powyżej  
100 tys. zł wymaga wcześniejszego uzyskania zgody ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, 
co jest instrumentem służącym zapewnieniu ochrony interesów państwa (§ 4 ust. 4).

Okoliczności podwyższenia czynszu dzierżawnego
Ryzyko dzierżawcy związane z czynszem wynika nie tylko z wartości uzyskiwanych z gruntu 

pożytków, ale także z uprawnieniami wydzierżawiającego do podwyższenia wysokości zobowią-
zania. Podwyższenie czynszu dzierżawnego w trakcie trwania stosunku dzierżawy nieruchomości 
rolnych SP wynikać może przede wszystkim z rosnących cen produktów rolnych. Dotyczy to 
zarówno sytuacji, w której czynsz jest ustalony w formie równowartości określonej ilości zboża, jak 
i w formie określonej sumy pieniężnej. W tym ostatnim przypadku ustalona w umowie wysokość 
czynszu podlega waloryzacji przy zastosowaniu wskaźników zmian cen skupu podstawowych 
produktów rolnych. Taka sytuacja nie narusza interesu dzierżawcy, gdyż w związku z rosnącymi 
cenami ma on możliwość uzyskania wyższych dochodów, chyba że ceny dóbr wytwarzanych 
w gospodarstwie rosną wolniej niż wspomniane wskaźniki. Należy to jednak uznać za element 
ryzyka produkcyjnego dzierżawcy.

 Wzór umowy przewiduje także możliwość podwyższenia czynszu dzierżawy zawieranej 
z ANR. Zgodnie z § 3 ust. 1 wzorca wydzierżawiającemu przysługuje prawo podwyższenia 
wysokości czynszu po upływie każdych 6 lat dzierżawy, jednak nie więcej niż o 50%. Zgodnie 
z postanowieniami umownymi zawartymi w poprzednio obowiązującym wzorcu podwyższenie 
czynszu nastąpić mogło po upływie każdych 10 lat, a górny pułap podwyższenia wynosił 25%. 
Określenie górnej granicy waloryzacji czynszu ocenić należy pozytywnie, choć nie brakuje 
negatywnych opinii [Suchoń 2007]. Z kolei skrócenie okresu, po którym zmiana wysokości 
czynszu może mieć miejsce oraz podwyższenie górnej jej granicy z punktu widzenia dzierżawcy 
jest okolicznością, która godzi w interes prawny dzierżawcy oraz jest sprzeczna z ideą ochrony 
trwałości dzierżawy jako formy gospodarowania gruntami rolnymi.

Jednocześnie ustawodawca przewidział, iż czynsz dzierżawny może ulec zwiększeniu w przy-
padku przedłużenia dzierżawy przez dotychczasowego dzierżawcę. W takiej sytuacji czynsz stanowi 
przedmiot uzgodnień pomiędzy stronami, lecz nie może być on niższy niż dotychczasowy (art. 39 ust. 
2 pkt. 1). W ustawie nie określono górnej granicy czynszu lub maksymalnej wartości podwyższenia, 
co może prowadzić do sytuacji, w której ANR zaproponuje warunki niemożliwe z ekonomicznego 
punktu widzenia do zaakceptowania przez dzierżawcę i w ten sposób doprowadzi do nieprzedłużenia 
dotychczasowego kontraktu. Ma to szczególne znaczenie obecnie, w związku z nowymi zasadami 
kształtowania czynszu dzierżawnego od nieruchomości rolnych SP, uregulowanymi w wytycznych 
w sprawie zasad dzierżawy nieruchomości ZWRSP, stanowiących załącznik do zarządzenia Prezesa 
ANR nr 9/2013 z dnia 18 stycznia 2013 r., których celem jest dostosowanie wysokości czynszów do 
warunków rynkowych. Zgodnie z nowymi warunkami czynsz może przyjmować znacznie większe 
wartości niż miałoby to miejsce zgodnie z poprzednią regulacją [Felińska 2012].

Podsumowanie 
Ochrona trwałości stosunku dzierżawy przez umożliwienie modyfikacji zobowiązania czyn-

szowego stanowi istotną wartość, którą należy zabezpieczyć przepisami prawa. Stąd w k.c. znaj-
dują się przepisy mające zastosowanie w przypadku wad przedmiotu dzierżawy, nadzwyczajnej 
zmiany stosunków czy zajścia okoliczności, za które dzierżawca nie ponosi odpowiedzialności, 
powodujących brak możliwości uregulowania czynszu w przewidzianej w umowie wysokości. 
Rozszerzoną ochronę dzierżawcy ustawodawca przewidział zaś w odniesieniu do dzierżawy 
nieruchomości rolnych SP, na co wskazują postanowienia ustawy o gospodarowaniu nierucho-
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mościami rolnymi SP oraz akty wykonawcze. Przewidują one dodatkowo możliwość odroczenia 
terminu zapłaty zobowiązania, rozłożenia należności na raty, aż po jej całkowite umorzenie. 
Należy jednak zaznaczyć brak konsekwencji ustawodawcy, ponieważ wsparcie dzierżawców jest 
ograniczone w związku z zasadami pomocy de minimis w rolnictwie. Nie inaczej jest także w 
przypadku rozwiązań przewidzianych w ustawie o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi 
SP, których zastosowanie jest uzależnione od woli ANR. Obecnie, w związku z działaniami ANR, 
których celem jest przyspieszenie oraz dokończenie prywatyzacji państwowych gruntów rolnych 
udzielanie wsparcia dzierżawcom wydaje się wątpliwe. Z uwagi na obowiązujące aktualnie wa-
runki podwyższania czynszu dzierżawnego, które nie wychodzą naprzeciw ochronie trwałości 
gospodarowania gruntami rolnymi w drodze dzierżawy, należy stwierdzić, iż celem ANR w 
pierwszej kolejności jest ochrona majątku publicznego kosztem ochrony prawnej dzierżawcy.
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Summary
Rent is a necessary part of any lease agreement. Payment of obligation should be ensured by the fruits 

derived by the lessee. Due to the dependence of the farm production on number of exogenous factors, both 
the volume of fruits, as well as their value are difficult to estimate ex ante. The consequence is the difficulty 
in payments of the rent. The aim of this study is to evaluate legal instruments which allow to reduce the 
rent permanently or temporarily in case of the lease of agricultural land form Agricultural Property Stock 
of the State Treasury, as well as to point the circumstances that allow the Agricultural Property Agency to 
raise the rent. Despite the wide range of instruments which support the lessees, their use is restricted by 
legal regulation or depends on the discretion of the Agency. On the other hand, the new rules which allow 
APA to increase the rent cause that, from the point of view of the user, the lease of state agriculture land has 
become less favorable form of acquisition of land for agricultural production.
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