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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 

w sprawie aktualnego stanu koncentracji gruntów rolnych w UE: jak ułatwić rolnikom 

dostęp do gruntów? 

(2016/2141(INI)) 

Parlament Europejski, 

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z 21 stycznia 

2015 r. „Masowy wykup gruntów rolnych – dzwonek alarmowy dla Europy i 

zagrożenie dla rolnictwa rodzinnego”,  

– uwzględniając dobrowolne wytyczne Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. 

Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) dotyczące odpowiedzialnego zarządzania prawami do 

użytkowania terenu i gruntów, łowiskami i lasami z 12 maja 2012 r., 

– uwzględniając petycję nr 187/2015 do Parlamentu Europejskiego „Ochrona i 

administracja europejskimi gruntami rolnymi jako majątkiem wspólnym: wezwanie 

organizacji społeczeństwa obywatelskiego do prowadzenia zrównoważonej i uczciwej 

unijnej polityki gruntowej”, 

– uwzględniając badanie dotyczące skali masowego wykupu gruntów rolnych w UE 

(Extent of Farmland Grabbing in the EU), opracowane przez Komisję Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego1, 

– uwzględniając art. 52 Regulaminu, 

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (A8-0000/2016), 

A. mając na uwadze, że już w 2010 r. zaledwie 2,7 % gospodarstw w UE-27 kontrolowało 

50,6 % powierzchni użytków rolnych w Europie, natomiast w 2012 r. 80 % 

gospodarstw posiadało jedynie 12 % gruntów rolnych; 

B. mając na uwadze, że dostęp do ziemi jest prawem człowieka; 

C. mając na uwadze, że ziemia jest coraz bardziej brakującym dobrem i nie można jej 

wyprodukować, zatem nie może być uważana za zwykły towar, a poza tym jest 

podwójnie zagrożona, z jednej strony przez utratę użytków rolnych na skutek 

zasklepiania, urbanizacji i projektów infrastrukturalnych, a drugiej strony na skutek 

koncentracji gruntów przez duże gospodarstwa rolne i inwestorów spoza sektora 

rolnictwa; 

D. mając na uwadze, że do podejmowania decyzji w zakresie polityki dotyczącej rynku 

gruntów państwa członkowskie potrzebują kompleksowych, aktualnych i przejrzystych 

danych wysokiej jakości dotyczących wahań cen i dostępnych ilości na rynkach 

gruntów w odniesieniu do własności i dzierżawy; 

E. mając na uwadze, że duże rozproszenie własności gruntów rolnych jest podstawową 

                                                 
1 Badanie „Extent of Farmland Grabbing in the EU” opracowane przez Komisję Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Parlamentu Europejskiego, strona 24 (PE540.369). 
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zasadą społecznej gospodarki rynkowej i istotnym warunkiem społecznej spójności 

gospodarki krajowej;  

F. mając na uwadze, że wykorzystywane powierzchnie użytków rolnych mają szczególne 

znaczenie dla reżimu hydrologicznego i klimatu oraz różnorodności biologicznej i 

żyzności gleby i już doświadczają skutków zmiany klimatu i erozji gleby;  

G. mając na uwadze, że własność jest najlepszym warunkiem odpowiedzialnego 

traktowania ziemi i zrównoważonej gospodarki gruntami, a poza tym wspiera 

identyfikację i więzi oraz przyczynia się do pozostawania ludzi na obszarach wiejskich, 

a także mając na uwadze, że ma ona wpływ na infrastrukturę społeczno-ekonomiczną 

obszarów wiejskich oraz że wskutek oddzielenia posiadania od własności zwiększa się 

ryzyko podziału społeczeństwa, utraty jakości pracy i jakości życia oraz zubożenia; 

H. mając na uwadze, że celem europejskiej polityki rolnej jest wielowymiarowe rolnictwo 

kształtowane przez gospodarstwa rodzinne i spółdzielcze będące posiadaczami kapitału, 

duże rozproszenie własności oraz różnorodną, związaną z miejscem zamieszkania 

strukturę rolniczą charakteryzującą się tradycjami, pewnością prawa i 

odpowiedzialnością; 

I. mając na uwadze, że koncentracja użytków rolnych może skutkować utratą miejsc pracy 

w rolnictwie; 

J. mając na uwadze, że zrównoważony sektor rolny zależy od młodego pokolenia, 

ponieważ tylko dzięki niemu można zatrzymać proces starzenia się w rolnictwie i 

zapewnić ciągłość funkcjonowania gospodarstw rolnych, oraz że z drugiej strony 

młodym rolnikom i osobom rozpoczynającym samodzielną działalność gospodarczą 

bardzo trudno jest uzyskać dostęp do ziemi; 

K. mając na uwadze, że ceny kupna i dzierżawy użytków rolnych wzrosły już w wielu 

regionach do poziomu uniemożliwiającego wielu gospodarstwom rolnym zatrzymanie 

dzierżawionych użytków bądź zwiększenie powierzchni użytków niezbędne do 

funkcjonowania gospodarstw, ponieważ na rynku prawie nie ma dostępnej ziemi; 

L. mając na uwadze, że za sprawą polityki i dotacji UE wspierane są procesy koncentracji, 

ponieważ związane z powierzchnią rolną płatności bezpośrednie płyną w jednym 

kierunku do dużych gospodarstw, a wykorzystanie tych środków przyczynia się do 

wzrostu cen gruntów, co sprzyja wykluczeniu małych i średnich przedsiębiorstw z 

rynku gruntów;  

M. mając na uwadze, że przede wszystkim od kryzysu finansowego i gospodarczego w 

2007 r. inwestycje w grunty rolne są uważane za bezpieczną lokatę kapitału i że grunty 

rolne są wykupywane przez inwestorów spoza branży, a własność ziemi pozostanie 

bezpieczną lokatą kapitału również w przypadku przyszłej inflacji;  

1. domaga się utworzenia głównego centrum monitorowania mającego za zadanie 

nadzorować stopień koncentracji gruntów rolnych w UE, zmiany sposobu użytkowania 

gruntów oraz zachowania się rynku właścicieli i dzierżawców, a także regularne 

informować o tych kwestiach; 
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2. wzywa Komisję do stworzenia podstawy prawnej zapewniającej regularne zbieranie 

danych porównywalnej jakości na temat wysokości czynszów dzierżawnych i cen 

gruntów w przypadku wszelkiej sprzedaży użytków i udziałów przez przedsiębiorstwa 

rolne we wszystkich państwach członkowskich;  

3. uważa, że wskazana jest jednakowa w całej Unii inwentaryzacja gruntów, w ramach 

której wszystkie prawa własności oraz stosunki użytkowania gruntów rolnych są na 

bieżąco i dokładnie zapisywane oraz przedstawiane w zrozumiały sposób w publicznie 

dostępnej cyfrowej bazie danych; 

4. uznaje, że scalanie gruntów różnymi metodami w ramach zintegrowanego zarządzania 

użytkami rolnymi jest niezbędnym instrumentem służącym do poprawy struktury 

rolniczej i rozstrzygania konfliktów dotyczących użytkowania gruntów;   

5. jest zdania, że polityka gruntowa musi przyczyniać się do zapewnienia pożądanego 

społecznie, dużego rozproszenia własności gruntów, ponieważ ma ono bezpośredni 

wpływ na warunki życia i pracy oraz jakość życia wszystkich ludzi, i przypomina o 

ważnej społecznej funkcji własności ziemi, która polega na tym, że likwidacja 

gospodarstw i miejsc pracy prowadzi do upadku tradycyjnego rolnictwa europejskiego 

oraz obszarów wiejskich, a przez to w perspektywie ogólnospołecznej skutkuje 

niepożądanymi zmianami strukturalnymi; 

6. zachęca państwa członkowskie, by przy nabywaniu gruntów rolnych przyznawały 

pierwszeństwo rolnikom, szczególnie w czasach rosnącego zainteresowania nabyciem 

działek rolnych ze strony osób niebędących rolnikami;  

7. jest zdania, że polityka dotycząca rynku gruntów przyczyniać się do ułatwiania młodym 

ludziom rozpoczęcia działalności rolniczej, co powinno wykraczać poza ustanowione 

we wspólnej polityce rolnej wsparcie dla młodych rolników; w związku z tym domaga 

się kompleksowego podejścia umożliwiającego przejmowanie bądź zakładanie 

gospodarstw przez wykwalifikowanych rolników i osoby rozpoczynające samodzielną 

działalność gospodarczą; 

8. wzywa państwa członkowskie do takiego kształtowania polityki dotyczącej rynku 

gruntów, aby wzrost cen kupna i dzierżawy użytków rolnych był przyhamowany; 

domaga się, by ceny te podlegały poza tym procedurze zezwolenia, która odnosi się 

również do łączenia i podziału gospodarstw oraz zakładania fundacji; jest zdania, że 

wskazane byłyby dokładniejsze kontrole umów o dzierżawę i wprowadzenie obowiązku 

zgłoszenia przewidującego możliwości zastosowania kar, ponieważ dzierżawa jest 

często pierwszym krokiem w kierunku kupna; 

9. w celu opracowania przejrzystego unijnego modelu struktury rolniczej domaga się 

wdrożenia przez UE ratyfikowanych przez wszystkie państwa członkowskie 

dobrowolnych wytycznych Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i 

Rolnictwa dotyczących odpowiedzialnego zarządzania prawami do użytkowania terenu 

i gruntów, łowiskami i lasami; 

10. proponuje wiążące wprowadzenie ograniczenia części kwoty płatności bezpośrednich 

przekraczającej górny limit 150 000 EUR, jak przewidziano w art. 11 rozporządzenia 

(UE) nr 1307/2013 w sprawie płatności bezpośrednich, oraz obowiązkowe zmniejszenie 
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części kwoty przyznawanej właścicielom gospodarstw płatności podstawowej, która 

przekracza 150 000 EUR, o co najmniej 5 %; 

11. jest zdania, że 30 % płatności bezpośrednich powinno być przeznaczane na pierwsze 

hektary gospodarstwa, jeśli jednocześnie przestrzegane są wytyczne prawa Unii zawarte 

w art. 41 i 42 rozporządzenia w sprawie płatności bezpośrednich; 

12. zaleca w związku z tym ustalenie jednakowej w całej Unii definicji pojęcia „aktywny 

rolnik”, która jest jednoznacznie powiązana z pojęciem pracy w gospodarstwie rolnym; 

13. wzywa Komisję, by sprawdziła wszystkie obszary polityki pod kątem tego, czy 

sprzyjają one koncentracji gruntów rolnych w UE czy też jej przeciwdziałają; 

14. podkreśla twierdzenie Komisji, że ziemia jest ograniczonym zasobem, który z powodu 

zmiany klimatu, erozji gleby i nadmiernego wykorzystywania znajduje się już pod silną 

presją, i domaga się przyznania gruntom rolnym szczególnej ochrony w odniesieniu do 

zachowania czterech podstawowych wolności europejskich, aby państwa członkowskie 

mogły regulować sprzedaż i dzierżawienie gruntów rolnych z uwzględnieniem 

kryteriów społecznych i ekologicznych; 

15. wzywa Komisję do sporządzenia i opublikowania katalogu kryteriów, z którego jasno 

wynika dla państw członkowskich, jakie środki regulacji rynku gruntów są dozwolone 

w ramach podstawowych wolności Unii Europejskiej;  

16. wzywa Komisję do zwiększenia świadomości i wspierania państw członkowskich w 

kwestii walki z korupcją w związku ze sprzedażą ziemi; 

17. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i 

Komisji oraz rządom i parlamentom państw członkowskich. 
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UZASADNIENIE 

 

Koncentracja gruntów – kwestia europejska: 

 

Kwestie takie jak „masowy wykup i dzierżawa ziemi” oraz „koncentracja gruntów” były 

przez długi czas kojarzone z krajami Południa. Jednak przy dokładnej obserwacji należy 

stwierdzić, że koncentracja użytków rolnych jest od lat również kwestią europejską. 

 

O koncentracji gruntów mówi się, gdy handel użytkami rolnymi idzie w parze z nabywaniem 

gruntów w rzędzie wielkości nietypowym dla Europy.  

 

Liczby z 2010 r. pokazują, że już około 3 % gospodarstw rolnych w UE-27 kontrolowało 

50 % powierzchni użytków rolnych, natomiast w 2012 r. 80 % gospodarstw posiadało jedynie 

12 % gruntów rolnych.  

 

Stopień koncentracji gruntów rolnych w Europie jest podobny do nierównego podziału 

posiadania ziemi np. w Brazylii, Kolumbii i na Filipinach.  

 

Grunty rolne nie są zwykłym towarem, ponieważ ziemi nie można wyprodukować, a dostęp 

do niej jest prawem człowieka. Koncentracja gruntów rolnych w rękach niewielkiej liczby 

podmiotów wiąże się z poważnymi konsekwencjami społecznymi, kulturowymi, 

ekonomicznymi i politycznymi we wszystkich państwach członkowskich UE.  

 

Podobnie jak koncentracja majątków pieniężnych, zbyt duża koncentracja użytków rolnych 

dzieli społeczeństwo, destabilizuje obszary wiejskie, zagraża bezpieczeństwu 

żywnościowemu, a przez to ekologicznym i społecznym celom Europy. 

 

Ogólnie rzecz biorąc, brakuje kompleksowych, przejrzystych, aktualnych i jednakowych w 

całej Unii danych wysokiej jakości dotyczących wahań cen i dostępnych ilości na 

europejskim rynku gruntów. Odnosi się to zarówno do sprzedaży gruntów i udziałów, jak i do 

cen dzierżawy. 

 

Skutki dla rolnictwa w Europie 

 

Ceny kupna i dzierżawy użytków rolnych wzrosły już w wielu regionach Europy do poziomu 

uniemożliwiającego wielu gospodarstwom rolnym zabezpieczenie się przed utratą 

dzierżawionych użytków lub zwiększenie powierzchni użytków w drodze zakupu gruntów 

niezbędne do funkcjonowania gospodarstw. Pomijając fakt, że na rynku gruntów prawie nie 

ma dostępnej ziemi, ceny dzierżawy nie kierują się już możliwym do uzyskania plonem. 

Wymogi kapitałowe są zatem zbyt wysokie i zbyt ryzykowne dla wielu osób 

rozpoczynających działalność. 

 

Skutki dla społeczeństwa 

 

Koncentracja gruntów dotyczy w pierwszym rzędzie rolników i pracowników rolnych. 

Dopiero w drugiej kolejności aspekt ten odbija się również na całym społeczeństwie.  

Własność jest najlepszym warunkiem odpowiedzialnego traktowania ziemi i zrównoważonej 

gospodarki gruntami. Wspiera ona więzi i przyczynia się przez to do pozostawania ludzi na 



 

PE592.416v01-00 8/9 PR\1108078PL.docx 

PL 

obszarach wiejskich.  

 

Duże rozproszenie własności jest podstawową zasadą społecznej gospodarki rynkowej i 

istotnym warunkiem społecznej spójności gospodarki krajowej. Wykorzystywane 

powierzchnie użytków rolnych nie tylko są niezastąpioną podstawą produkcji żywności i pasz 

wysokiej jakości, lecz również mają szczególne znaczenie dla reżimu hydrologicznego oraz 

różnorodności biologicznej i żyzności gleby, które już teraz doświadczają skutków zmiany 

klimatu i erozji gleby. 

 

Powody koncentracji gruntów rolnych w UE i wynikające z niej wyzwania   

 

Mimo że poziom cen gruntów rolnych jest różny w poszczególnych państwach 

członkowskich UE, koncentracja gruntów ciągle następuje w całej Europie, przynosząc 

negatywne skutki dla rolników.  

 

Powody koncentracji gruntów w UE są wielorakie. Na przykład nabywanie ziemi z powodu 

rosnącego popytu na żywność i paszę, surowce odnawialne wykorzystywane w przemyśle 

paliwowym, chemicznym i włókienniczym oraz na niekopalne nośniki energii zalicza się 

aktualnie do najlepszych i najbezpieczniejszych możliwości lokowania kapitału i osiągnięcia 

zysku dla inwestorów z całego świata.  

 

Okres niskiego oprocentowania wciąż trwający od czasu kryzysu finansowego jest jednym z 

powodów „ucieczki w wartości rzeczywiste”, czyli innymi słowy – w grunty. Zatem również 

inwestorzy spoza branży są zainteresowani nabywaniem ziemi. 

 

Oprócz koncentracji gruntów, również pozarolnicze użytkowanie związane z zasklepianiem, 

urbanizacją, turystyką i projektami infrastrukturalnymi zagraża gruntom rolnym jako takim.  

 

Ponadto niektóre obszary polityki i dotacje UE wspierają dążenia gospodarstw rolnych do 

ekspansji lub zachęcają inwestorów spoza sektora rolnictwa do zakupu ziemi. Związane z 

powierzchnią rolną płatności bezpośrednie prowadzą np. do jednostronnego wspierania 

największych gospodarstw.  

 

Podobnie działają programy wsparcia realizowane przez UE lub państwa członkowskie, które 

np. wspierają stosowanie niekopalnych nośników energii i zwiększają przez to rywalizację o 

użytki, czyli potęgują konflikt między produkcją żywności, paszy i paliwa.  

 

Skala i prędkość koncentracji gruntów są alarmujące. Odnosi się to w szczególności do takich 

krajów jak Rumunia, Węgry i Bułgaria. Jednak również w Niemczech, Włoszech i Hiszpanii 

problem ten nie jest całkiem nieznany.  

 

Wiele państw członkowskich dostrzegło problem i próbuje przeciwdziałać temu trendowi 

odpowiednimi ustawami. Często powstaje przy tym konflikt z jedną z czterech podstawowych 

wolności europejskich: swobodnym przepływem kapitału. Wolność ta słusznie obowiązującą 

w całej UE i obejmująca zakaz dyskryminacji osób z innego państwa członkowskiego UE 

napotyka na granice przy sprzedaży gruntów rolnych.  

 

Dostęp do gruntów rolnych ma zasadnicze znaczenie 
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Koncentracja gruntów rolnych w UE ma wielorakie konsekwencje dla społeczeństwa i dla 

czynnych zawodowo rolników. Zrównoważony sektor rolny zależy w szczególny sposób od 

dostępu młodych ludzi do gruntów rolnych. Ich innowacyjność i gotowość do inwestowania 

ma decydujące znaczenie dla przyszłości obszarów wiejskich. Tylko dzięki temu można 

bowiem zatrzymać proces starzenia się w rolnictwie, zapewnić ciągłość funkcjonowania 

gospodarstw rolnych i zrealizować cel, jakim jest wielowymiarowe rolnictwo obejmujące 

prowadzone przez właścicieli gospodarstwa rodzinne i spółdzielcze. 


