
Stanowisko Walnego Zgromadzenia 

Lubelskiej Izby Rolniczej 

 z dnia 13 maja 2013 r. 

 w sprawie obrotu ziemią w Polsce po 2016 roku. 

  

 

1 maja 2016 roku kończy się 12-letni okres ochronny na zakup polskiej ziemi przez 

cudzoziemców, wynegocjowany przed wejściem Polski do Unii Europejskiej. Od tej daty 

obywatele państw należących do Unii będą mogli kupować polską ziemię na tych samych 

zasadach, na jakich mogą ją nabywać polscy obywatele. 

Walne Zgromadzenie Lubelskiej Izby Rolniczej pragnie zauważyć, że na podstawie 

danych pochodzących z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w rękach zagranicznych 

obywateli jest około 50 tys. hektarów polskiej ziemi. Umowy na zakup tej ziemi zawarto 

zgodnie z prawem wynikającym z ustawy uchwalonej 24 marca 1920 roku o nabywaniu 

nieruchomości przez cudzoziemców. Każdy cudzoziemiec, który chce nabyć ziemię w Polsce 

musi posiadać zezwolenia ministra spraw wewnętrznych. Nie jest tajemnicą, że w Polsce 

dochodzi także do procederów potajemnego wykupu ziemi przez obcokrajowców przez 

podstawione osoby, z tym że obywatele polscy są tylko tzw. słupami, a rzeczywistymi 

nabywcami są cudzoziemcy, którzy od 2016 roku będą te transakcje legalizować już na 

własny rachunek. 

Ziemia w Polsce w porównaniu do krajów zachodnich jest bardzo dobra, 

niezniszczona chemikaliami (nawozami, środkami ochrony roślin) stosunkowo mało 

wyeksploatowana, klimat zaś jest sprzyjający do produkcji rolniczej, wszystko to właśnie 

będzie miało wpływ na cenę ziemi, która na dzień dzisiejszy w porównaniu do całej Europy 

nie jest jeszcze droga oraz na jej popyt w UE. 

W krajach UE ziemia rolnicza jest trudno dostępna. W większości państw teoretycznie 

istnieje wolny handel ziemią i równe prawa dla wszystkich obywateli Unii, ale w 

rzeczywistości kupić grunty rolne jest bardzo trudno, a dla cudzoziemca w zasadzie jest to 

niemożliwe. We Francji obrót ziemią stał się pierwowzorem dla wielu krajów Unii 

Europejskiej. Niektóre jego elementy wywodzą się w prostej linii z Kodeksu Napoleońskiego, 

gwarantującego zasadę niepodzielności gospodarstwa spadkowego. Prawo pierwokupu 

sprzedawanych nieruchomości rolnych ma państwowa instytucja, a właściwie spółka rolnicza 

SAFER, która czuwa nad tym, żeby ziemia trafiła w ręce prawdziwych rolników. Istnieje tam 

system pierwszeństwa w nabyciu ziemi przez rolników, którzy zostali wywłaszczeni z innych 



gruntów, istnieje prawo pierwokupu dla właścicieli sąsiednich gruntów, są też wymogi 

osobistego użytkowania zakupionej ziemi przez okres 15 lat, z zakazem jej wydzierżawiania. 

Francuską ziemię rolniczą praktycznie może kupić tylko prawdziwy francuski rolnik. Nie 

kupi jej żaden cudzoziemiec ani nawet żaden francuski pseudorolnik, Francja jest krajem, 

który swoje rolnictwo bardzo silnie chroni. Wszędzie na zachodzie istnieją bariery 

uniemożliwiające zakup ziemi przez cudzoziemców. Niektóre są bardzo restrykcyjne,  

a niektóre mniej.  Całe prawo w tym zakresie w poszczególnych krajach UE sprowadza się do 

jednego, aby ziemia została w rękach rolników będących obywatelami danego kraju.  

Zdaniem Walnego Zgromadzenia Lubelskiej Izby Rolniczej prawo polskie dotyczące 

sprzedaży ziemi jest niedostatecznie dobre oraz stwarza bardzo słabe i łatwe do ominięcia 

bariery prawne przed wykupem ziemi przez cudzoziemców. 

Polska, jako pełnoprawny członek Unii Europejskiej powinna brać przykład i uczyć 

się od innych krajów, które bronią swojej ziemi przed jej wykupem przez cudzoziemców. 

Polska powinna wprowadzić zasady nabywania ziemi rolnej na wzór innych członków UE, 

tak by dostęp do ziemi teoretycznie był równy dla wszystkich, ale w praktyce ziemię mógł 

kupić tylko polski rolnik. 


