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Grunty w rozmiarze XXL
Po grabieżach i nacjonalizacji nieruchomości w latach powojennych, już
w czasach gospodarki socjalistycznej
wielcy realizatorzy tworzyli, budowali nowe miasta i kompleksy przemysłowe na ogromnych połaciach ziemi.
Tak powstawało „nowe” – państwowe.
W PRL-u ogrom inwestycji nadawał tempo zmianom społecznym.
Rozwój oznaczał oczywiste zmiany, chociaż ziemia w rozmiarach XXL nie była dobrem powszechnym. Przywilejem Państwa
było posiadać...
Dzisiaj wielkie areały ziemskie są wyzwaniem dla aktywnych
i ambitnych przedsiębiorców. Takie grunty mogą być podstawą
wielkich prywatnych projektów. Na kilkudziesięciohektarowych
działkach powstają osiedla, czasami całe miasta, zespoły przemysłowe, urządzenia infrastrukturalne, bądź kompleksy usługowe. Zmiana polega na tym, że dzisiaj wielkie projekty, często
z ogromnym dofiansowaniem potrzebują terenów odpowiednich rozmiarów i lokalizacji. Teraz projekt szuka inwestora.
Dziś w gospodarce pojawiają się nowe wyzwania i pomysły
inwestycyjne na zagospodarowanie wielkich obszarów: energetyka alternatywna w postaci farm wiatrowych czy słonecznych lub mało jeszcze popularne u nas formy rekreacji jak pola
golfowe. Zapotrzebowanie na takie tereny i rozwój tych rosnących stale inwestycji spowoduje bez wątpienia wzrost ceny
gruntów, co już widać w transakcjach na przykład Agencji Nieruchomości Rolnych. Bowiem największe zasoby znajdują się
nadal w dyspozycji agencji państwowych.
W 10. numerze Gazety Deweloperskiej przedstawiamy, gdzie
znajdują się te zasoby – czyli jak i za ile kupić nieruchomość
o wielkiej powierzchni, skąd biorą się pomysły na ich zagospodarowanie, jak takie nieruchomości są wykorzystywane w praktyce oraz jak sfinansować inwestycje rozmiarów XXL.
Rafał Gorączniak
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Od PFZ do ANR
Największym areałem ziemi w Polsce dysponuje Agencja Nieruchomości Rolnych. Z puli tej korzystać mogą również inwestorzy i deweloperzy, gdyż niemała część gruntów przeznaczona jest pod inwestycje. Wcześniej był to Państwowy Fundusz Ziemi.
Powojenna historia państwowej gospodarki ziemią rolniczą rozpoczęła się w Polsce w 1944 r. od utworzenia Państwowego Funduszu Ziemi. Dziś funkcje te spełnia Agencja Nieruchomości Rolnych.
Państwowy Fundusz Ziemi to fundusz utworzony dekretem
o reformie rolnej w 1944 roku, mający realizować zadania tejże reformy.
W skład PFZ weszły nieruchomości będące własnością Skarbu
Państwa przed 1945 rokiem oraz nieruchomości skonfiskowane
i znacjonalizowane m.in. na podstawie dekretu o reformie rolnej
z 1944 roku, dekretu o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze miasta stołecznego Warszawy z 1945 roku, dekretu o majątkach opuszczonych i poniemieckich z 1946 roku, dekretu o nabywaniu i przekazywaniu nieruchomości niezbędnych dla realizacji
narodowych planów gospodarczych z 1949 roku oraz dekretu
o przejęciu na własność państwa niepozostających w faktycznym władaniu właścicieli nieruchomości ziemskich, położonych
w niektórych powiatach województwa białostockiego, lubelskiego, rzeszowskiego i krakowskiego z 1949 roku.
Część gruntów z PFZ przekazano bezrolnym oraz rolnikom
posiadającym gospodarstwa obejmujące powierzchnię mniejszą niż 5 hektarów.
W latach 1944-1989 roku na mocy zasady jednolitego funduszu własności państwowej, wyrażonej m.in. w art. 128 k.c. z 1964
roku, Skarb Państwa był jedynym właścicielem nieruchomości
z PFZ, nawet tych, które były przekazywane w zarząd państwowym osobom prawnym. Za zobowiązania związana z taką nieruchomością państwowa osoba prawna odpowiadała jedynie wtedy,
gdy to ona zaciągnęła zobowiązanie związane z nieruchomością
pozostającą w zarządzie. W pozostałych przypadkach odpowiedzialność ponosił Skarb Państwa.
29 września 1990 roku uchwalono ustawę o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości. Na jej mocy państwowe osoby
prawne stały się użytkownikami wieczystymi gruntów państwowych, którymi zarządzały oraz właścicielami obiektów, znajdujących się na tychże gruntach.
Grunty Skarbu Państwa w zarządzie państwowych osób prawnych, należące do PFZ oraz grunty Skarbu Państwa w zarządzie
państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej zostały wyłączone spod tej ustawy. Na mocy ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa z 19 października 1991
roku nieruchomości należące do PFZ przejęła Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa. Istniała do przekształcenia w Agencję Nieruchomości Rolnych w 2003 roku.
Agencja Nieruchomości Rolnych kontynuuje działalność Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, z uwzględnieniem regulacji
zawartych w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego.
Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa została powołana w październiku 1991 r. mocą ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa po to, aby przejąć, zrestrukturyzować i sprywatyzować mienie po byłych państwowych
gospodarstwach rolnych, nieruchomości rolne Państwowego
Funduszu Ziemi, a także inne mienie rolne stanowiące własność
Skarbu Państwa.
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Ponadto na podstawie przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników agencja została także zobowiązana do przejmowania na własność Skarbu Państwa nieruchomości rolnych,
wchodzących w skład gospodarstw rolnych, na wniosek właścicieli, którzy mają ustalone prawo do emerytury lub renty z ubezpieczenia społecznego rolników.
Istotę AWRSP charakteryzowały następujące zasady funkcjonowania:
▶▶ powiernictwo - wyrażające się w swobodnym (w granicach
prawa) dysponowaniu majątkiem Skarbu Państwa, w wyniku powierzenia przez państwo wszystkich swoich uprawnień wobec tego majątku;
▶▶ samofinansowanie - oznaczające konieczność prowadzenia
gospodarki w okresie przekształceń i samych przekształceń bez dofinansowania zewnętrznego. Agencja działała
na rzecz Skarbu Państwa, ale – stanowiąc odrębną osobę
prawną – w imieniu własnym. Konsekwencją takiej konstrukcji prawnej było przyjęcie i konsekwentne stosowanie w praktyce zasady samofinansowania tej instytucji;
▶▶ obligatoryjność przekształceń – co oznaczało dla państwowych gospodarstw rolnych konieczność podporządkowania się procedurom restrukturyzacyjnym; ażeby to było
możliwe państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej
zostały zlikwidowane nie tylko fizycznie, ale i formalnie.
Działalność agencji w sferze restrukturyzacji i prywatyzacji
zdeterminowały określone cele i uwarunkowania. Był to wymóg
szybkiego przejęcia mienia rolnego Skarbu Państwa do zasobu, konieczność zrestrukturyzowania tego mienia – dotyczy to
zwłaszcza nieruchomości pochodzących ze zlikwidowanych PGR
– oraz wymóg spłaty zadłużenia przejętego wraz z mieniem pochodzącym z PGR. Zaistniała potrzeba administrowania mieniem
wchodzącym w skład zorganizowanych jednostek gospodarczych
w okresie poprzedzającym jego rozdysponowanie, czy niezbędność wykonania licznych prac zabezpieczających obiekty przejęte do zasobu, a także remontów i inwestycji umożliwiających
dalszą eksploatację i często warunkujących możliwość trwałego
rozdysponowania tych obiektów. Kolejny warunek to konieczność
prywatyzacji mienia przede wszystkim poprzez jego sprzedaż
i wydzierżawianie, a także poprzez nieodpłatne przekazywanie
na rzecz ustawowo wskazanych jednostek i podmiotów oraz wymóg sprawowania nadzoru właścicielskiego nad użytkownikami
nieruchomości rolnych Skarbu Państwa.
Przejmowane przez agencję nieruchomości rolne oraz mienie
z nim związane stworzyły Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa (ZWRSP).
Kierunki gospodarowania zasobem zostały określone w ustawie. Agencja gospodarowała zasobem w drodze: sprzedaży mienia w całości lub jego części, oddania na czas oznaczony do odpłatnego korzystania (wydzierżawienia) osobom prawnym lub
fizycznym, wniesienia mienia lub jego części do spółki, oddania
na czas oznaczony administratorowi całości lub części mienia
w celu gospodarowania lub przekazania w zarząd.
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Nieruchomości wchodzące w skład Zasobu WRSP mogły być
także przekazane nieodpłatnie: gminom na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi, Polskiej Akademii Nauk, szkołom wyższym i jednostkom badawczo-rozwojowym na cele służące wykonywaniu ich zadań statutowych, Lasom Państwowym
w celu zalesiania, osobom prawnym Kościołów (na podstawie
przepisów szczególnych). W przypadkach uzasadnionych gospodarczo grunty rolne wchodzące w skład zasobu mogły być odłogowane, czyli czasowo wyłączone z produkcji rolnej.
Prowadzona przez agencję restrukturyzacja nieruchomości
rolnych miała na celu: ograniczenie nieracjonalnej koncentracji
gruntów m.in. przez podział przedsiębiorstw, uwolnienie części
gruntów z przeznaczeniem na powiększenie gospodarstw indywidualnych, oddzielenie działalności socjalnej przedsiębiorstw
od ich funkcji gospodarczych, wyłączenie gruntów potrzebnych
do zrealizowania pozarolniczych planów związanych m.in. z budową autostrad, ochroną przyrody i zalesianiem oraz utrzymaniem możliwie dużej liczby miejsc pracy.
Prywatyzacja sektora państwowego w rolnictwie zmierza do
tworzenia warunków sprzyjających efektywnemu gospodarowaniu. Wyraża się to w rezygnacji państwa z zarządzania gospodarstwami rolnymi i w wykorzystaniu atrybutu przedsiębiorczości osób podejmujących gospodarowanie na własny rachunek
i własne ryzyko.
Przyjęte w ustawie rozwiązania prawne umożliwiają indywidualne podejście do każdego przekształcanego przedsiębiorstwa
oraz zastosowanie różnych kierunków rozdysponowania mienia
– sprzedaż, dzierżawa, administrowanie, tworzenie spółek prawa handlowego. Ustawa przewiduje także różnorodność stosowanych metod rozdysponowania majątku – przetargi licytacyjne
i ofertowe, przetargi ograniczone, tryb bezprzetargowy, nieodpłatne przekazanie – oraz dopuszcza różne podmioty do prywatyzacji nieruchomości rolnych należących do Skarbu Państwa:
indywidualni rolnicy, byli pracownicy PGR, firmy z otoczenia rolnictwa, spółki z udziałem kapitału zagranicznego.
Oferta agencji obejmowała:
▶▶ całe gospodarstwa rolne, tzn. ziemia, budynki, budowle, maszyny i urządzenia wraz z inwentarzem żywym i zapasami;
▶▶ części gruntów popegeerowskich, które po restrukturyzacji przeznacza się do odrębnego użytkowania;
▶▶ grunty Państwowego Funduszu Ziemi;
▶▶ gospodarstwa rybackie ze stawami i jeziorami;
▶▶ zbędne maszyny i urządzenia, które dotychczas były użytkowane w przejętych przez agencję gospodarstwach.

W miarę upływu czasu stopniowo zmieniały się uwarunkowania funkcjonowania agencji. Najbardziej istotne zmiany nastąpiły w ostatnich kilku latach, gdy – dzięki rozwiązaniu problemu
zadłużenia przejętego wraz z mieniem – pojawiła się nadwyżka
bieżących wpływów nad wydatkami. Stworzyła ona możliwości
wzmożenia aktywności w sferze działalności socjalnej oraz aktywizującej środowiska byłych pracowników PGR. Agencja podjęła działania na rzecz utrzymania, bądź tworzenia nowych miejsc
pracy, udzielała pomocy dzieciom i młodzieży z rodzin byłych pracowników PGR w dostępie do kształcenia i w sprawach socjalnych mieszkańcom osiedli popegeerowskich. Ponadto agencja
prowadziła prace urządzeniowo-rolne na gruntach Skarbu Państwa oraz organizowała program osadnictwa rolniczego na gruntach Skarbu Państwa.
W roku 2002 na agencję nałożone zostały w drodze ustawowej
nowe zobowiązania, m.in. takie jak:
▶▶ przekazywanie części wpływów statutowych na rachunek
bankowy Funduszu Pracy na realizację programów na rzecz
tworzenia miejsc pracy i aktywizację zawodową bezrobotnych, a w szczególności absolwentów zamieszkałych na terenach wiejskich oraz małych miast (przy czym zobowiązanie agencji z roku 2001 do przekazywania części wpływów
statutowych w celu zabezpieczenia możliwości finansowania wypłat świadczeń przedemerytalnych dla pracowników byłych państwowych przedsiębiorstw gospodarki
rolnej pozostało nadal aktualne);
▶▶ przekazywanie części wpływów statutowych agencji na realizację zadań Agencji Rynku Rolnego;
▶▶ dokapitalizowanie Banku Gospodarki Żywnościowej (odrębna decyzja rządu);
▶▶ nieodpłatne przekazywanie gruntów zasobu na własność
osobom bezrobotnym pozostającym bez prawa do zasiłku,
które były pracownikami PGR (po 2 ha na osobę).
Również w 2002 roku zdecydowano ustawowo o przekazaniu ministrowi właściwemu ds. Skarbu Państwa akcji i udziałów objętych
lub nabytych przez agencję – z wyjątkiem udziałów w spółkach
o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej – realizujących programy hodowlane.
Od 16 lipca 2003 ANR ma możliwość sprawowania kontroli nad
częścią obrotu nieruchomościami rolnymi, służącej realizacji celów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.
Zebrała Barbara Kielczyk

Żródło: Katalog nieruchomości inwestycyjnych ANR

5

GazetA deweloperska

Ponieważ Ważne Jest Jak Mieszkasz.

OAZA

P I A T K O W O

Pantone 302

Pantone 299

Font:
Baskerville Regular

Oaza Piątkowo to funkcjonalnie zaprojektowany kompleks dwóch segmentów wielorodzinnych. Charakter projektowanej enklawy znakomicie wpisuje się w nowy wizerunek
Piątkowa - nowoczesnej dzielnicy, idealnego miejsca zamieszkania dla ludzi młodych
i aktywnych. Oferujemy 183 mieszkania o zróżnicowanym metrażu od 29 m2 do 100 m2.
Nastrój osiedla budują ogródki przynależne do lokali znajdujących się na parterze. Z kolei
wszystkie pozostałe mieszkania na wyższych kondygnacjach posiadają tarasy, balkony lub
loggie. W okolicy inwestycji znajduje się szkoła, a także place zabaw dla dzieci, placówki
służby zdrowia i centra handlowo-usługowe, które przyciągają nie tylko fanów zakupów,
lecz również, z uwagi na kompleksy kinowe, miłośników filmu. Entuzjaści zielonych terenów
i spacerów znajdą w sąsiedztwie rezerwat Żurawiniec i Meteoryt Morasko. Osiedle, ze
względu na dobrą lokalizację jest atrakcyjne również dla tych, którzy traktują mieszkanie
jako inwestycję. To dzisiaj jest ten dzień na podjęcie decyzji o zakupie mieszkania !!!
– korzystaj z zalet zamieszkania tutaj, korzystaj z ...Life Elevated.

• Ogrodzony prywatny teren osiedla
• Plac zabaw dla dzieci • Windy osobowe w budynku
• Dwupoziomowy garaż • Ścieżki i trasy spacerowe.
• Data oddania: marzec 2014 r.
Mieszkania
- od 29 m2 do 100 m2 – ceny od 5,590 zł za 1 m2
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Kilkanaście miliardów zł dopłat bezpośrednich i płatności
rolnośrodowiskowych za 2012 r.
Zgodnie z przepisami prawa od 3 grudnia 2012 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadziła wypłatę dopłat bezpośrednich i płatności rolnośrodowiskowych za 2012 rok. Wiosną zeszłego roku wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich złożyło w agencji ok. 1,36 miliona rolników, a spośród nich ok. 115 tys. ubiega się dodatkowo o przyznanie płatności
rolnośrodowiskowych.
Od rozpoczęcia realizacji dopłat bezpośrednich za 2012 r. ARiMR
wypłaciła blisko 13,3 mld zł i pieniądze te zostały przekazane na
konta bankowe ponad 1,34 mln rolników.
W Polsce o płatności bezpośrednie ubiega się najwięcej rolników ze wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej, toteż realizacja tych dopłat przez ARiMR jest największą operacją
finansową realizowaną przez europejską agencję płatniczą. Na
wypłatę dopłat bezpośrednich za 2012 r. przeznaczone zostanie
ok. 14 miliardów złotych – 90 proc. tej kwoty pochodzi z budżetu
UE, a pozostałe 10 proc. sfinansowane jest z budżetu krajowego.
Natomiast na płatności rolnośrodowiskowe za rok 2012 zostanie
przeznaczone ok. 1,5 mld zł. Płatności bezpośrednie i płatności
rolnośrodowiskowe mogły być realizowane do 30 czerwca 2013 r.
Stawki poszczególnych płatności bezpośrednich za 2012 r.
kształtują się w następujący sposób:
▶▶ jednolita Płatność Obszarowa (JPO) - 732,06 zł/ha;
▶▶ uzupełniająca płatność podstawowa - do powierzchni innych roślin i do powierzchni gruntów ornych, na których nie
jest prowadzona uprawa roślin - 211,80 zł/ha;
▶▶ płatność uzupełniająca do powierzchni uprawy chmielu,
do której przyznano płatność uzupełniającą do powierzchni uprawy chmielu za 2006 r. (płatność niezwiązana z produkcją) - 1 276,38 zł/ha;
▶▶ płatność do powierzchni roślin przeznaczonych na paszę,
uprawianych na trwałych użytkach zielonych (płatność
zwierzęca) - 306,99 zł/ha;
▶▶ płatność uzupełniająca do skrobi (płatność niezwiązana
z produkcją) - 463,39 zł/tonę;
▶▶ płatność uzupełniająca do tytoniu (płatność niezwiązana
z produkcją) - 5,62 zł/kg tytoniu jasnego z grupy odmian
Virginia oraz 3,93 zł/kg tytoniu jasnego odmian typu Burley, tytoniu ciemnego suszonego powietrzem oraz tytoniu ciemnego suszonego powietrzem z możliwością dosuszenia i wędzenia;
▶▶ oddzielna płatność z tytułu owoców i warzyw (płatność do
pomidorów) - 162,09 zł/tonę;
▶▶ płatność cukrowa - 52,44 zł/tonę;
▶▶ płatność do krów - 584,79 zł/szt.;

▶▶ p
 łatność do owiec - 123,11 zł/szt.;
▶▶ płatność do roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych (specjalna płatność obszarowa) - 672,56 zł/ha;
▶▶ oddzielna płatność do owoców miękkich - 2 670,66 zł/ha.
Od roku 2012 ARiMR nie będzie wysyłać decyzji o przyznaniu dopłat bezpośrednich do tych rolników, których wnioski zostały pozytywnie zweryfikowane, uwzględniają ich żądania i nie wymagają
składania jakichkolwiek wyjaśnień, chyba że rolnik zażąda doręczenia mu takiej decyzji. Agencja przekazując na rachunek bankowy rolnika należne mu dopłaty bezpośrednie, w tytule przelewu umieści informację, iż decyzja o ich przyznaniu nie zostanie
faktycznie doręczona.
Dopłaty bezpośrednie są jednym z filarów Wspólnej Polityki
Rolnej Unii Europejskiej. Wprowadzenie takich dopłat prowadzi
np. do zrekompensowania rolnikom wysokich kosztów ponoszonych na zakup nawozów czy środków do ochrony roślin, niezbędnych do produkcji rolniczej. Gdyby nie takie wsparcie, ceny produktów rolnych byłyby zapewne znacznie wyższe niż są teraz,
a europejskie rolnictwo nie byłoby w stanie konkurować swoimi
produktami z producentami z Azji czy Ameryki.
Wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich składane są co roku
w biurach powiatowych ARiMR w okresie od 15 marca do 15 maja,
chyba że któryś z tych dni jest ustawowo wolnym od pracy, wtedy termin przyjmowania wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich zostaje przesunięty tak, by uwzględnić taki przypadek.
Wnioski można składać również przez kolejne 25 dni po tym terminie, lecz wtedy należne dopłaty są obniżane o 1 proc. za każdy
roboczy dzień spóźnienia.
Natomiast od 16 października 2012 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłaca tegoroczne wsparcie rolnikom gospodarującym w niekorzystnych warunkach lub w trudnym terenie (dopłaty ONW). Dotychczas w ramach tych płatności
przekazała na konta bankowe ponad 744 tys. rolników ponad 1,33
mld zł. Realizacja wsparcia z tytułu ONW za 2012 r. zakończyła się,
zgodnie z unijnym prawem 30 czerwca 2013 r.
Źródło: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
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Agencja Nieruchomości Rolnych
ma najlepszą na rynku ofertę
Rozmowa z Leszkiem Świętochowskim, prezesem Agencji Nieruchomości Rolnych
tys. ha znajduje się w innych formach nietrwałego rozdysponowania. Największe powierzchnie pozostające w zasobie znajdują
się na terenie województw: zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego i warmińsko-mazurskiego.
Z danych agencji wynika, że w I kwartale br. sprzedawano głównie działki małe. Brakuje chętnych na duże obszary?
Rzeczywiście 90 procent umów sprzedaży w tym okresie stanowiły działki o powierzchni do 10 ha, a tylko pięć umów dotyczyło
gruntów powyżej 300 ha. Nie oznacza to, że nie ma chętnych na
grunty o dużej powierzchni. Nabywcami nieruchomości zasobu
są zarówno osoby fizyczne, jak i prawne (spółki). Ta druga grupa
stanowi tylko około 3 procent ogółu nabywców, ale jest ona zainteresowana głównie gruntami większymi obszarowo.
Na taki rozkład struktury sprzedaży państwowej ziemi wpływa wiele czynników. Przede wszystkim polityka państwa. Duże
działki praktycznie nie trafiają na przetargi. Jeśli takie w ogóle
mamy, to najpierw dzielimy, a następnie sprzedajemy na przetargach ograniczonych dla rolników na powiększanie gospodarstw rodzinnych.

Źródło: ANR

Ile państwowych gruntów znajduje się obecnie w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa, w jakich regionach kraju jest
ich najwięcej?
Obecnie w zasobie pozostaje prawie 1,8 mln ha, w tym 1,3 mln ha
jest w dzierżawie, 319 tys. ha czeka na rozdysponowanie, a 100
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Proszę więc przybliżyć te najważniejsze elementy polityki
państwa.
Jak wiadomo podstawą ustroju rolnego w Polsce jest gospodarstwo rodzinne, mówi art. 23 Konstytucji RP. Artykuł 24 znowelizowanej ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi
Skarbu Państwa, która weszła w życie 3 grudnia 2011 r. podkreśla, że „Agencja gospodaruje mieniem w drodze: w pierwszej kolejności sprzedaży mienia w całości lub jego części…”. A kierunki
polityki prywatyzacji państwowych gruntów nakreśliło Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 30 kwietnia 2012
r. w sprawie szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części składowych.
Z dokumentów tych wynika, że podstawowym zadaniem ANR jest
prywatyzacja państwowych gruntów z korzyścią dla gospodarstw
rodzinnych poprzez sprzedaż. Sprzedaż ta odbywa się głównie
na przetargach ograniczonych, których skuteczność jest zdecydowanie wyższa niż przetargów nieograniczonych.
Te optymalne rozwiązania agencja wypracowuje z organizacjami społecznymi, które najlepiej znają popyt na ziemię na swoim terenie. Na przetargi kierowane są działki od 1 ha do średniej
powierzchni gospodarstwa w województwie. W tych regionach,
w których średnia wojewódzka jest niska, przy ustalaniu maksymalnej wielkości działek kierowanych na przetarg ograniczony brana jest pod uwagę średnia powierzchnia gospodarstwa
w kraju. Tam gdzie wielkość działki wyznaczona jest naturalnymi granicami, na przykład przebiegającą drogą lub przepływającą rzeką agencja może powiększyć średnią wielkość oferowanej
działki jeszcze o 50 procent. Oznacza to, że duże pola dzielone
są na działki, których wielkość nie przekracza 150 proc. średniej
wojewódzkiej, a na terenach o rozdrobnionym rolnictwie 150
proc. średniej krajowej. Chodzi tu o średnią ogłaszaną w komunikacie prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnic-
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twa. W praktyce oznacza to, że jeśli dochodzi do podziału działki,
to w zależności od regionu Polski, są to areały od 10 ha do 45 ha.
Poza tym warto pamiętać, że obecnie są najlepsze warunki do
nabywania państwowej ziemi, jakie w swojej 20–letniej działalności zaoferowała rolnikom agencja. Rolnicy mają możliwość zakupu gruntów rolnych na zasadach preferencyjnych, które obowiązują tylko do końca bieżącego roku. Do tego czasu ci, którzy
kupią państwową ziemię w celu utworzenia lub powiększenia gospodarstwa rodzinnego mogą skorzystać m.in. z możliwości rozłożenia przez ANR płatności na roczne lub półroczne raty z preferencyjnym oprocentowaniem w wysokości 2 proc. rocznie, na
okres do 15 lat, przy wpłacie przez nabywającego jedynie 10 proc.
ceny nieruchomości przed zawarciem umowy. Dodatkowo agencja stosuje zabezpieczenie jedynie w formie hipoteki i weksla in
blanco. Preferencje to jeden z najważniejszych czynników mobilizujących rolników do zakupu gruntów.
Większość gruntów będących w zasobie ANR ma przeznaczenie rolnicze. Ale agencja ma także tereny inwestycyjne. Jakie są proporcje tych dwóch typów nieruchomości będących
w ofercie agencji?
Agencja dysponuje najlepszą i najbardziej kompleksową ofertą
na rynku nieruchomości. W ubiegłym roku na 132 tys. ha sprzedanych gruntów, nieruchomości nierolne stanowiły 1324 ha. A zatem prawie 99 proc. sprzedanych przez agencję gruntów stanowiła ziemia rolna, a nieco ponad 1 proc. – tereny inwestycyjne.
W 2013 r. agencja planuje sprzedać 125 tys. ha. Aby uzyskać taki
wynik przygotowała do sprzedaży ponad 200 tys. ha gruntów.
Około 1 proc., czyli 2 tys. ha stanowią grunty nierolne, tzn. inwestycyjne, budowlane, rekreacyjne, zabytkowe itd.
Na jakie cele przeznaczane są tereny inwestycyjne? Czy mają
na tyle atrakcyjne położenie, aby zainteresować potencjalnych inwestorów?
Największym atutem terenów inwestycyjnych ANR jest właśnie
ich doskonała lokalizacja. Wiele gruntów położonych jest w granicach administracyjnych miast. Część z nich wchodzi w skład dynamicznie rozwijających się aglomeracji i ośrodków przemysłowych, takich jak: Warszawa, Wrocław, Poznań, Katowice. Działki
inwestycyjne oferowane przez ANR położone są w bezpośrednim sąsiedztwie lub w bliskiej odległości od strategicznych węzłów komunikacyjnych i transportowych – istniejących lub budowanych autostrad i lotnisk.
Mamy również około 2 tys. ha w specjalnych strefach ekonomicznych. Ich cechą wspólną, poza atrakcyjną lokalizacją, jest
także przejrzysty stan prawny i jasno określone procedury ich
nabywania. Na terenach tych mogą powstawać inwestycje typu
„green fields”, parki technologiczne i przemysłowe, jak również
centra logistyczne, handlowe, biznesowe oraz nowoczesne osiedla mieszkaniowe. Na gruntach ANR zainwestowały w przeszłości m.in. takie firmy jak: General Motors, Opel, Sharp, LG, Toyota, Michelin, Electrolux, Isuzu, Viessmann, Lidl, Auchan czy IKEA.
Jakie są aktualne ceny gruntów rolnych w Polsce i jak mogą się
one kształtować w przyszłości?
Średnia cena gruntów rolnych w I kwartale 2013 r. wyniosła 18.835
zł za 1 ha i była wyższa od uzyskanej w I kwartale 2012 r. o 1444 zł,
czyli o 8,3 proc. Natomiast w porównaniu do IV kw. 2012 r. nastąpił spadek średniej ceny o 1399 zł, czyli o 6,9 proc. Można więc
użyć sformułowania, że obecnie ceny państwowej ziemi są stabilne. Warto jednak zwrócić uwagę na znaczne dysproporcje cen

w różnych regionach kraju. Najwyższe ceny za 1 ha w I kwartale
br. uzyskano w województwach: śląskim (29,7 tys. zł), wielkopolskim (26,8 tys. zł) i kujawsko-pomorskim (22,5 tys. zł), a najniższe w województwach: lubelskim (11,5 tys. zł), łódzkim (12,0 tys.
zł) i podkarpackim (12,8 tys. zł).
Ceny gruntów sprzedawanych przez agencję systematycznie
rosną od 2004 r., kiedy to Polska przystąpiła do UE. Tendencja
ta dotyczy zarówno rynku prywatnego (międzysąsiedzkiego),
monitorowanego przez GUS, jak i rynku państwowego (sprzedaż przez ANR).
Należy przypuszczać, że ten wzrostowy trend będzie utrzymany
w kolejnych latach. Ceny będą się zbliżać do tych, jakie występują
w krajach tzw. byłej Piętnastki Unii Europejskiej. Ponadto ziemia
rolna stała się w ostatnim okresie, w obliczu kryzysu finansowego na świecie, poszukiwaną, bezpieczną formą lokaty kapitału.
Duży wpływ mają również instrumenty finansowe Unii Europejskiej kierowane do rolników takie, jak dopłaty bezpośrednie do
hektara, a także rosnący popyt na żywność i dobra koniunktura
na rynku rolno-spożywczym.
A co decyduje o różnicach cen w poszczególnych województwach?
Na cenę wpływa przede wszystkim popyt. Od kilku lat w niektórych regionach kraju obserwujemy tzw. głód ziemi. Zapotrzebowanie na ziemię jest bardzo duże, a to od razu wpływa na wzrost
cen. Poza tym o cenie ziemi decyduje również lokalizacja działki, rozłóg oraz jej jakość – bonitacja gleby.
Coraz liczniejsze firmy doradcze zachęcają do inwestowania
w ziemię rolniczą, którą z czasem można będzie przekształcić w teren inwestycyjny. Na takich transakcjach można nieźle zarobić…
Rzeczywiście, dysproporcje cen gruntów rolnych i inwestycyjnych są bardzo duże. Hektar gruntów rolnych w ubiegłym roku
kosztował średnio 19.288 zł, a inwestycyjnych – ponad 164.000
zł. Jednak przestrzegałbym przed zbytnim optymizmem dotyczącym łatwego zarobku przez przekształcenie działki rolnej w inwestycyjną. Nie jest to sprawa prosta i nie każdą ziemię rolną można przekształcić w teren inwestycyjny.
Czy agencja bierze udział w procedurach planistycznych gmin,
które prowadzą do zmiany przeznaczenia nieruchomości?
Tak, agencja aktywnie uczestniczy w opracowywaniu planów zagospodarowania przestrzennego, czy też w zmianach studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
poszczególnych gmin. Naszym obowiązkiem ustawowym jest
dbanie o interes Skarbu Państwa, a bez ścisłej współpracy z samorządami trudno byłoby to zadanie wypełnić.
Gdzie można znaleźć ofertę Agencji Nieruchomości Rolnych?
Z pełną ofertą nieruchomości rolnych i inwestycyjnych, wykazami i harmonogramami przetargów można się zapoznać za pośrednictwem strony internetowej Agencji Nieruchomości Rolnych: www.anr.gov.pl.

Barbara Kwiecińska-Kielczyk
chemiczka i dziennikarka, licencjonowany zarządca nieruchomości, redaktor naczelna portalu Poznańskie Nieruchomości
i deweloperzy.info. bk@deweloperska.com
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Zmienne ceny ziemi rolnej
Według najnowszych danych Agencji Nieruchomości Rolnych średnia cena gruntów rolnych w II kwartale 2013 r. wyniosła
21.308 zł za 1 ha i była wyższa od uzyskanej w II kwartale 2012 r. o 2806 zł, czyli o 15,2 proc., a w porównaniu do I kwartału
2013 r. nastąpił wzrost średniej ceny o 2473 zł, czyli o 13,1 proc.
Jeszcze w I kwartale 2013 r. średnia cena gruntów rolnych wynosiła 18.835 zł za 1 ha i była wyższa od uzyskanej w I kwartale 2012
r. o 1444 zł, czyli o 8,3 proc. Natomiast w porównaniu do IV kw.
2012 r. nastąpił spadek średniej ceny o 1399 zł, czyli o 6,9 proc.
Powodem tego spadku był m.in. duży udział w sprzedaży gruntów w województwach, gdzie odnotowano stosunkowo niskie
ceny. Dowodem na to jest chociażby sytuacja w województwach
zachodniopomorskim, warmińsko-mazurskim i podlaskim, gdzie
w I kwartale br. łącznie sprzedano 9400 hektarów (na 26 tys. w całej Polsce) średnio po ok. 16 tys. zł za 1 ha. Ponadto w pierwszych
trzech miesiącach br. Agencja Nieruchomości Rolnych sprzedała więcej działek o małym areale niż w IV kwartale ub. r., których
nabywcami byli właściciele mniejszych gospodarstw. W takich
przypadkach ceny za 1 ha są z reguły niższe. W I kwartale br. 90
proc. umów sprzedaży stanowiły działki o powierzchni do 10 ha.
A w grupie nieruchomości od 1 ha do 10 ha ceny gruntów były najniższe i osiągnęły poziom niewiele ponad 17 tys. zł za 1 ha. Tymczasem w przedziale powyżej 300 ha, gdzie ceny są najwyższe
(prawie 22 tys. zł za 1 ha), w 12 województwach nie odnotowano
żadnej transakcji.
Cena gruntów za I kwartał br. została określona na podstawie
ponad 3 tys. umów sprzedaży zawartych w tym okresie i sprzedanych ponad 26 tys. ha gruntów.
Najwyższe ceny za 1 ha uzyskano w województwach: śląskim
(29,7 tys. zł), wielkopolskim (26,8 tys. zł) i kujawsko-pomorskim
(22,5 tys. zł), a najniższe w województwach: lubelskim (11,5 tys. zł),
łódzkim (12,0 tys. zł) i podkarpackim (12,8 tys. zł).
Najwyższe średnie ceny uzyskiwano w grupie obszarowej dla
nieruchomości 300 ha i więcej – ok. 21,8 tys. zł za 1 ha, najniższe zaś w grupie obszarowej od 1 do 10 ha – ok. 17,1 tys. zł za 1 ha.
W I kwartale br. ANR sprzedała ponad 26 tys. ha. Wynik ten
jest wyższy od sprzedaży uzyskiwanej w analogicznym okresie
w dwóch ostatnich latach: 2011 r. – 22,5 tys. ha, 2012 r. – 22,2 tys. ha.
W ciągu 3 miesięcy br. roku najwięcej gruntów sprzedały oddziały terenowe ANR w: Olsztynie (wraz z filią w Suwałkach) –
prawie 5,8 tys. ha, Szczecinie (wraz z filią w Koszalinie) – ponad
3,6 tys. ha oraz Wrocławiu – prawie 3,5 tys. ha.
W tym okresie zawarto ponad 3 tys. umów. Najwięcej dotyczyło powierzchni od 1 ha do 10 ha – 1290 oraz powierzchni do 1 ha
– 1194. Najmniej transakcji dotyczyło powierzchni powyżej 300
ha – 5 umów. Warto odnotować, że w dziewięciu województwach:
lubelskim, łódzkim, małopolskim, mazowieckim, opolskim, podkarpackim, podlaskim, śląskim i świętokrzyskim nie było żadnych transakcji na powierzchnię powyżej 100 ha. Umowy powy-

10

żej 300 ha dotyczą sprzedaży dla dotychczasowych dzierżawców,
którzy mieli prawo pierwszeństwa w nabyciu (zgodnie z wymogiem ustawowym dzierżawili co najmniej 3 lata). Były to osoby prawne – spółki, które mogą od agencji kupić maksymalnie
do 500 ha.
Transakcje dotyczyły gruntów rolnych w województwach: podkarpackim (1 umowa), warmińsko-mazurskim (1), wielkopolskim (2)
i zachodniopomorskim (1). W II kwartale nastąpił wzrost średnich
cen. Cena gruntów rolnych za II kwartał została określona na podstawie ponad 3,5 tys. umów sprzedaży zawartych przez Agencję
Nieruchomości Rolnych i ponad 29 tys. ha sprzedanych gruntów.
Najwyższe ceny za 1 ha uzyskano w województwach: kujawsko-pomorskim (28,4 tys. zł), opolskim (27,5 tys. zł), dolnośląskim
(27,1 tys. zł) i pomorskim (26,4 tys. zł), a najniższe w województwach: lubelskim (14,3 tys. zł), lubuskim (15,4 tys. zł), podkarpackim (15,8 tys. zł) i świętokrzyskim (15,9 tys. zł). Najwyższy wzrost
cen w II kw. br. w odniesieniu do poprzedniego kwartału nastąpił
w województwie łódzkim – 5716 zł za 1 ha.
Podobnie jak wcześniej najwyższe średnie ceny uzyskiwano
w grupie obszarowej dla nieruchomości od 100 do 300 ha – ok.
22,9 tys. zł za 1 ha, najniższe zaś w grupie obszarowej od 1 do 10
ha – ok. 18,5 tys. zł za 1 ha.
W II kwartale ANR sprzedała ponad 29 tys. ha gruntów rolnych.
Wynik ten jest wyższy od sprzedaży uzyskanej w analogicznym
okresie w 2011 r. – 26,5 tys. ha, lecz niższy od uzyskanego w 2012 r.
– prawie 40 tys. ha. Łącznie w I półroczu 2013 r. ANR sprzedała
ponad 55 tys. ha gruntów rolnych.
W II kwartale br. roku najwięcej gruntów rolnych sprzedały oddziały terenowe ANR w: Olsztynie (wraz z filią w Suwałkach) – ponad 5,8 tys. ha, Szczecinie (wraz z filią w Koszalinie) – prawie 4,5
tys. ha, w Poznaniu (wraz z filią w Pile) – prawie 3,6 tys. ha oraz
Wrocławiu – ponad 3,2 tys. ha.
W tym okresie zawarto ponad 3,5 tys. umów. Najwięcej dotyczyło powierzchni do 1 ha – 1494 i powierzchni od 1 ha do 10 ha –
1393. Warto odnotować, że w sześciu województwach: łódzkim,
małopolskim, podkarpackim, podlaskim, śląskim i świętokrzyskim nie było żadnych transakcji na powierzchnię powyżej 100 ha.
Dobry wynik sprzedaży państwowych gruntów uzyskany w całym
pierwszym półroczu br. jest efektem polityki ANR, która nastawiona jest na trwałe zagospodarowanie nieruchomości Zasobu
Własności Rolnej Skarbu Państwa poprzez sprzedaż z korzyścią
dla gospodarstw rodzinnych.
Grażyna Kapelko, rzecznik prasowy Agencji Nieruchomości Rolnych
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Działki Agencji Mienia Wojskowego
– duża przestrzeń, większe możliwości
Dawne wojskowe lotnisko w Nowym Mieście nad Pilicą, były kompleks magazynowy w Łodzi przy ul. Pryncypalnej czy działki
w Rogowie to tylko kilka przykładów wielkopowierzchniowych nieruchomości, które w swojej ofercie ma Agencja Mienia Wojskowego.
Chociaż w czasach kryzysu na celowniku potencjalnych nabywców
częściej pojawiają się w grunty o niewielkich rozmiarach, to jednak trudno o lepszą okazję na zakup większego terenu niż okres
rynkowej dekoniunktury. Paradoksalnie w przypadku terenów
o dużej powierzchni cena za metr kwadratowy ziemi jest bardziej
atrakcyjna niż mniejszych.
Mimo sukcesywnej sprzedaży przez AMW niepotrzebnych już
armii działek i obiektów, na zagospodarowanie wciąż czekają setki hektarów po rozległych poligonach i placach ćwiczeń, na których do niedawna można było usłyszeć warkot wozów bojowych,
dawnych lotnisk lub gdzie jeszcze kilka lat temu lądowały wojskowe samoloty czy kompleksów koszarowych, które wypełniał stukot wojskowych trzewików. Jak pokazuje rynkowe doświadczenie
AMW, to co niegdyś służyło tylko i wyłącznie armii może z powodzeniem posłużyć nie tylko nowym komercyjnym właścicielom,
ale również lokalnym społecznościom.

twa warmińsko–mazurskiego. Na nabywców czeka tu 8 działek po
wojskowym autodromie i placach ćwiczeń o łącznej powierzchni 109 ha. Ze względu na ograniczoną ilość gruntów inwestycyjnych w samej Ostródzie oraz krajobrazowe walory tego obszaru,
dawny autodrom może stać się miejscem, gdzie obok przestronnych osiedli mieszkaniowych powstać może np. centrum rekreacyjno–wypoczynkowe oraz punkty usługowe. Do wzięcia jest
również przeszło 21–hektarowy kompleks koszarowy przy ul.
Grunwaldzkiej, który znajduje się w odległości 800 m od ścisłego centrum miasta. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego pozwala na przeznaczenie go
pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną oraz usługi. Część
autodromu trafi pod młotek w trzech pozycjach przetargowych
we wrześniu br. Ceny wywoławcze mieszczą się w przedziale 45
tys. złotych – 4 mln 550 tys. złotych. Dawne koszary muszą
poczekać na sprzedaż do przyszłego roku.

Wielka przestrzeń do zdobycia
Miłośnicy dużych przestrzeni powinni baczniej przyjrzeć się jednej z największych nieruchomości w zasobie agencji, czyli dawnemu poligonowi położonemu w otoczeniu Borów Niemodlińskich
w Łambinowicach w województwie opolskim. Pod koniec maja
2012 roku jego część trafiła w ręce nowego właściciela, który za
168–hektarową działkę zapłacił 1 mln 313 tys. złotych. W czerwcu tego roku nabywcę znalazły ponad 34 ha gruntu. Do kupienia
pozostały jeszcze tereny o łącznej powierzchni prawie 436 ha.
Sprzedaż dwóch działek zaplanowano na 26 sierpnia br. Ceny wahały się od 650 tys. złotych do 2 mln 200 tys. złotych. Niestety,
tym razem chętni nie znaleźli się, choć zachętą dla potencjalnego kupca mogła być 50–proc. bonifikata przysługująca nabywcy
z tytułu wpisania nieruchomości do rejestru zabytków. Przyszły
właściciel będzie mógł je wykorzystać pod zabudowę mieszkaniową, cele sportowe i rekreacyjne oraz usługi takie jak restauracje, hotele, spa czy centra rehabilitacyjne.
Przedsiębiorców działających w branży logistycznej powinien
zainteresować też teren po dawnych wojskowych bazach materiałowych zlokalizowanych w północnej części Łodzi przy ul.
Pryncypalnej. Przeszło 33,5 ha gruntu, 83 obiekty oraz bocznica
kolejowa sprawiają, że nieruchomość może stanowić doskonałą
bazę dla firmy transportowej lub produkcyjnej, która potrzebuje odpowiednio dużych przestrzeni magazynowych. Logistyczną atrakcyjność działki podkreśla dogodne połączenie komunikacyjne z drogami krajowymi numer 1 (Gdańsk–Cieszyn) oraz nr
14 (trasa wylotowa w kierunku Pabianic). W promieniu kilkunastu
kilometrów znajduje się również autostrada A2, łącząca Berlin i
Warszawę. Drugi w historii przetarg na sprzedaż kompleksu przy
ul. Pryncypalnej AMW zorganizuje 24 września br. Obecnie nieruchomość wyceniono na 28 mln zł, czyli aż 3,5 mln złotych mniej
niż w pierwszym podejściu.
Równie ciekawe pod względem inwestycyjnym są tereny położone w Ostródzie – czwartym największym mieście wojewódz-

Ostróda Aerodrom
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Wielki odlot
Chociaż większość lotnisk wykorzystywanych niegdyś na potrzeby armii została – na podstawie tzw. ustawy lotniskowej –
przekazana w ręce samorządów, to w zasobie AMW wciąż można
znaleźć miejsca, gdzie startowały i lądowały wojskowe samoloty. Na drugą szansę liczy ostatnie takie lotnisko, położone w Nowym Mieście nad Pilicą, gdzie kilka lat temu planowano budowę „polskiego Hollywood”.
Obszar po niedoszłym filmowym zagłębiu to razem z sąsiadującymi działkami prawie 500 ha terenu, które cechuje olbrzymi
potencjał inwestycyjny. Część nieruchomości można przeznaczyć pod usługi turystyczne, handel, czy działalność produkcyjno–gospodarczą. Swoje miejsce może znaleźć tu również osiedle
domów jednorodzinnych i ogródki działkowe. Dodatkowy atut to
usytuowanie terenu. W Nowym Mieście splatają się drogi prowadzące z Warszawy do Kielc oraz z Łodzi do Radomia, a przebiegająca dodatkowo przez obszar gminy magistrala kolejowa podnosi jej walory komunikacyjne. Po raz ostatni dawne lotnisko wraz z
działkami można było kupić w maju tego roku za 45 mln 500 tys.
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złotych. Najbliższy przetarg zaplanowano na 17 września, a potencjalny właściciel musi liczyć się z wydatkiem ponad 39 mln
500 tys. złotych.
W dyspozycji AMW pozostają również atrakcyjne grunty położone w pobliżu coraz prężniej rozwijających się lotnisk o zasięgu regionalnym i międzynarodowym. W samym tylko Poznaniu,
w sąsiedztwie portu lotniczego na Ławicy, AMW oferuje dwie nieruchomości: przy ul. Lotniczej o powierzchni 35,5 ha oraz przeszło 10 ha przy ul. Bukowskiej.
W przypadku pierwszej z nich przyszły nabywca będzie ją mógł
zaadaptować pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, usługi oraz handel. 7 sierpnia br. była okazja do zakupu pięciu działek zlokalizowanych przy ul. Lotniczej, które wystawione zostały
w trzech pozycjach przetargowych. Za najmniejszą z nich trzeba
było zapłacić co najmniej 1 mln 400 tys. złotych. Koszt zakupu
największej to minimum 4 mln 630 tys. złotych. Jeżeli chodzi
o pozostałą część nieruchomości, to AMW planuje jej podzielenie
na mniejsze i łatwiejsze w zagospodarowaniu parcele.
Teren przy ul. Bukowskiej to z kolei doskonałe miejsce pod funkcjonalne zaplecze usługowo–handlowe dla działającego nieopodal lotniska. Zaletą jest również dogodne połączenie komunikacyjne z centrum. Coroczny wzrost liczby osób, które korzystają
z usług lotniczych daje gwarancję, że otwarcie kompleksu obejmującego restauracje, kawiarnie, sklepy oraz inne punkty usługowo–handlowe to doskonała inwestycja w przyszłość. Aktualnie
agencja jest na etapie przeprowadzania procedury podziałowej,
która pozwoli na wyodrębnienie mniejszych działek, w tym również zajmującego ok. 1/3 całego terenu zespołu dworsko–parkowego. Następnie po jej zakończeniu działki z powrotem trafią pod młotek.

Wielki błękit
Uwagę inwestorów, których regionalne sympatie sytuują się
w północnej części kraju, a biznesowe plany wiążą z rynkiem turystycznym, powinny zwrócić nadmorskie działki położone w
Rogowie w województwie zachodniopomorskim. O potencjalne
inwestycyjnym tego miejsca świadczą nie tylko bliskość morza
oraz Jeziora Resko, ale również walory krajobrazowe i przyrodnicze. Czyste plaże i wydmowa roślinność podkreślają wyjątkowy charakter tego miejsca oraz stwarzają doskonałe warunki na
adaptacje tych terenów na cele wypoczynkowo–rekreacyjne.
Aktualnie agencja może zaoferować tam grunty o łącznej powierzchni przekraczającej 132 ha. Najwięcej w środkowej i południowo–środkowej części miejscowości. Część działek znalazła
już nowych właścicieli i dostała swoją szansę na rozwój, czego

dobrym przykładem jest projekt deweloperski Rogowo Rezydencja Nadmorska. Wśród najciekawszych pozycji, które wciąż są
do kupienia warto wskazać na jedną z ostatnich działek położonych bezpośrednio nad morzem o wielkości 3000 m². Jej sprzedaż planowana jest na początku sierpnia br. Potencjalny kupiec
będzie musiał wyłożyć niewiele ponad 190 tys. złotych. Idealną ofertą dla biznesmenów noszących się z zamiarem otwarcia
np. nowoczesnego ośrodka wypoczynkowego jest 15–hektarowy teren, który na licytację trafi we wrześniu lub październiku br.
W podobny sposób można wykorzystać teren w miejscowości
Tupadły. Prawie 22–hektarowa nieruchomość umiejscowiona
jest na klifowym wybrzeżu. W okolicy znajdują się dwa, licznie
odwiedzane przez turystów ośrodki turystyczne we Władysławowie i Jastrzębiej Górze. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią
lasy oraz tereny rekreacyjne i mieszkalne. Dużym atutem jest
bliskość morza. Żeby się nad nim znaleźć wystarczy pokonać dystans zaledwie 800 m. Każdy, kto chciałby stać się właścicielem
tego terenu musi wziąć udział w przetargu, który odbędzie się
w III kwartale br. oraz dysponować kwotą w wysokości co najmniej
3 mln 300 tys. złotych.
Nabywców wciąż szukają grunty w Wałczu–Marianowie zlokalizowane na Pojezierzu Wałeckim w województwie zachodniopomorskim. Niskie nasycenie zabudowaniami o charakterze przemysłowym, malownicze lasy oraz kilka pobliskich
jezior dają szansę rozwinięcia tu nie tylko działalności wypoczynkowej, ale też rekreacyjnej, związanej z żeglarstwem,
kajakarstwem czy wędkarstwem. Oprócz wymienionych powyżej możliwości, nowo uchwalone studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego przewiduje również sposobność przeznaczenia części terenu pod zabudowę
mieszkaniową, na cele produkcyjne oraz usługowe. Obecnie ten
przeszło 163–hektarowy teren będzie objęty procedurą podziałową. W styczniu 2014 roku, po jej zakończeniu, działki będą mogły pojawić się na rynku.

Działki na każdą kieszeń

Agencja Mienia Wojskowego starając się dotrzeć do jak największego grona potencjalnych odbiorców dostosowuje swoją ofertę do zmieniających się na rynku trendów . Dzięki uważnemu monitorowaniu bieżącej sytuacji agencja stara się złagodzić skutki
trawiącego branżę kryzysu. Jednym z najskuteczniejszych narzędzi jest podział rozległych i wymagających dużych nakładów finansowych nieruchomości na mniejsze działki.
– Biorąc pod uwagę obecne uwarunkowania trudno jest znaleźć nabywcę na nieruchomości o bardzo dużych powierzchniach,
mimo tego, że w przeliczeniu na metr kwadratowy ich cena wcale nie jest wygórowana. Nie każdy inwestor ma też gotowy pomysł na zagospodarowanie kilkudziesięciu czy nawet kilkuset
hektarów po byłych wojskowych poligonach i placach. W takich
przypadkach potrzeba nie tylko grubego portfela, ale również
odwagi i przede wszystkim kreatywności. Dlatego AMW musi
być elastyczna i próbować różnych sposobów przyciągnięcia
potencjalnych klientów. Zarówno tych z grubszym portfelem
jak i mniejszymi środkami – podsumowuje prezes Agencji Mienia Wojskowego dr Krzysztof Michalski.

Maciej Macios
Biuro Prasowe
Agencji Mienia Wojskowego
Poznań, ul. Lotnicza
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AMW w swojej ofercie
ma wiele perełek
Rozmowa z Krzysztofem Michalskim, prezesem Agencji
Mienia Wojskowego
Jak dużym zasobem gruntów dysponuje Agencja Mienia Wojskowego?
Agencja Mienia Wojskowego ma w swoim zasobie ponad 2600 działek położonych w różnych zakątkach Polski o łącznej powierzchni
blisko 5700 hektarów. To nie tylko tereny byłych poligonów, jednostek wojskowych, hal i magazynów, ale również atrakcyjne działki niezabudowane, czy piękne, zabytkowe obiekty zlokalizowane w dużych miastach. Możemy mówić o prawie 2700 budynkach
o powierzchni użytkowej ponad 1,2 mln metrów kwadratowych.
Zasób agencji jest bardzo zróżnicowany, dlatego trudno dokładnie podać jego prawdziwą wartość rynkową. Można jednak
przyjąć, że wartość wszystkich nieruchomości należących obecnie do AMW oscyluje w granicach 1—1,5 mld złotych.
AMW ma do sprzedania duże obszary po lotniskach, poligonach, zlikwidowanych jednostkach wojskowych. Jak można je
zagospodarować?
Podstawową formą zagospodarowania powojskowych nieruchomości jest organizacja ustnych licytacji. Jeżeli jakaś nieruchomość
jest uznana przez wojsko za zbędną, zostaje wtedy ujęta w planie
przekazywania na dany rok, zatwierdzanym przez Ministerstwo
Obrony Narodowej. Po przejęciu nieruchomości agencja jest zobligowana do uregulowania jej stanu prawnego.
Kolejnym etapem jej wyłonienie w przetargu niezależnego rzeczoznawcy, który wycenia daną działkę czy obiekt. Następnie publikowany jest wykaz o sprzedaży danej nieruchomości i po upływie 6 tygodni AMW może ogłosić przetarg. W ogłoszeniu zawarte
są informacje dotyczące daty, miejsca, ceny wywoławczej, wysokości wadium, terminie wpłaty oraz szczegółowe informacje
o sprzedawanej nieruchomości. Organizacją przetargów zajmują się Oddziały Terenowe Agencji. Może w nich wziąć udział każdy, kto wpłaci wadium. W przetargach obowiązuje zasada „kto da
więcej”, co oznacza, że wygrywa osoba lub podmiot, który zaproponuje najwyższą stawkę.
Agencji zależy na tym, żeby jak najwięcej pieniędzy trafiało na
Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych i Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego, dlatego każdego roku staramy się przygotować do sprzedaży jak najwięcej działek i obiektów oraz organizować jak największą liczbę przetargów. Zwiększa to szanse
na znalezienie potencjalnych inwestorów.
Powojskowe działki wykorzystywane są bardzo rozmaicie, w zależności od lokalizacji czy istniejących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Te, które są na przykład położone
w miejscowościach wypoczynkowych służą często do celów obsługi ruchu turystycznego, gastronomii, bazy noclegowej. W niektórych zabytkowych obiektach lub kasynach powstają hotele, SPA
czy pensjonaty. Niektóre nieruchomości zamieniają się w mieszkania, lofty, siedziby firm, instytucji czy szkół wyższych. W miejscach, w których niegdyś znajdowały się wojskowe magazyny
powstają często centra logistyczne, biznesowe czy usługowe.
Czy agencja współpracuje z władzami gmin w kwestii ustalenia nowych funkcji dla terenów, które dotychczas miały przeznaczenie wojskowe?

Źródło AMW

Podejmujemy negocjacje z samorządami dotyczące zapisów
w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Wiemy doskonale jak ważne jest dla przyszłego inwestora przeznaczenie działki, dlatego staramy się wspomagać i uczestniczyć
w pracach związanych z opracowywaniem miejscowych planów.
W przypadku niektórych nieruchomości staramy się też oczywiście zwiększyć ich wartość lub zainteresowanie inwestorów na
przykład poprzez dzielenie dużych działek na mniejsze czy uzyskiwanie warunków zabudowy, tzw. „WZ”. Nasze doświadczenia
w sprzedaży wskazują również na to, że warto czasami dokonać
podziału geodezyjnego nieruchomości i wystawiać na licytację
zamiast jednej dużej działki, kilka lub kilkanaście mniejszych. Cieszą się one wtedy większym zainteresowaniem np. miejscowych
przedsiębiorców, którzy są bardziej skłonni do zakupu.
Jakie zainteresowanie budzą tereny powojskowe? Czy w obecnej sytuacji gospodarczej bardzo trudno znaleźć nabywców?
Nieruchomość, która nie znalazła swojego nabywcy w pierwszym
przetargu, trafia pod młotek po raz kolejny. Zgodnie z ustawą
o gospodarce nieruchomościami, w jednej procedurze przetargowej można przeprowadzić trzy-cztery przetargi. Po wyczerpaniu się tej ścieżki potrzebna jest już nowa wycena nieruchomości,
której dokonuje niezależny rzeczoznawca. Po jej przygotowaniu można przystąpić do organizowania kolejnych przetargów.
Moim zdaniem nie istnieją takie nieruchomości, których nie da
się sprzedać. Kluczową rolę odgrywa czas. Wiele zależy od odpowiedniej ekspozycji nieruchomości na rynku. Nie da się ukryć, że
negatywne skutki kryzysu dotknęły rynek nieruchomości, pozbawiając potencjalnych nabywców łatwego dostępu do kredytów
niezbędnych w realizacji przyszłych inwestycji. Z drugiej strony
ekonomiści wskazują, że najlepszym czasem na inwestycje jest
paradoksalnie właśnie kryzys na rynku.
Ile hektarów w ciągu roku udaje się agencji sprzedać i jakie ceny
uzyskują sprzedawane nieruchomości gruntowe?
W tym roku w przetargach wystawimy ponad 750 nieruchomości
o łącznej powierzchni około 2,4 tysiąca hektarów. Ta ilość oczywiście może się zwiększać w trakcie roku, gdyż dochodzić będą
kolejne działki przygotowane by trafić pod młotek. Tegoroczny
plan finansowy AMW zakłada uzyskanie z tego tytułu prawie 170
milionów złotych.
Przychody AMW w ciągu ostatnich 10 lat wahały się w granicach
200-250 mln złotych rocznie. Ubiegły rok był pierwszym, w którym spadły one poniżej 190 mln. Łącznie w 2012 roku udało się
uzyskać około 170 milionów złotych, co i tak nie jest złym wynikiem biorąc pod uwagę koniunkturę i problemy klientów z uzyskaniem kredytowania inwestycji.
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Ceny uzyskane ze sprzedaży gruntów są bardzo zróżnicowane. W dużej mierze decyduje o tym lokalizacja nieruchomości,
możliwość adaptacji czy występujące ograniczenia. Nie możemy podać uśrednionych cen za hektar gruntu czy metr kwadratowy budynku, bo do każdej nieruchomości musimy podchodzić
indywidualnie.
Kim są nabywcy chcący inwestować w tereny, których pozbywa się wojsko?
W ubiegłym roku udało się nam sprzedać około 200 nieruchomości o łącznej powierzchni ponad 585 hektarów. Podpisaliśmy 140
aktów notarialnych, a z tytułu zagospodarowania nieruchomości agencja uzyskała prawie 90 milionów złotych. Nie da się jednak ukryć, że kryzys na rynku nieruchomości dotknął także nas
i naszych klientów. Wiemy, że mają oni trudności z uzyskiwaniem
kredytów na swoje inwestycje. Banki niechętnie udzielają pożyczek na wielomilionowe kwoty.
Zauważyliśmy, że najlepiej sprzedawały się działki o wartości
do miliona złotych. Takie nieruchomości znajdowały nabywców
głównie na rynkach lokalnych. Byli to zwykle przedsiębiorcy, deweloperzy lub inwestorzy z danego regionu.

Czy dominują wśród nich podmioty krajowe i w jakim stopniu
polskimi nieruchomościami zainteresowani są również inwestorzy z zagranicy?
Zdecydowana większość nabywców to podmioty krajowe. Zdarzają się też firmy z udziałem kapitału zagranicznego. Agencja
stara się trafiać również do inwestorów zagranicznych wystawiając swoją ofertę na targach, przygotowując katalog w języku
angielskim czy publikując informacje o zasobie nieruchomości
na angielskiej wersji naszego portalu internetowego.
Mamy świadomość, że inwestycje w niektóre obiekty wymagają sporych kwot, które mógłby wyłożyć np. klient z zagranicy.
Szczególnie, że agencja nadal w swojej ofercie ma wiele perełek,
które są teraz w atrakcyjnych cenach. Na nowych właścicieli wciąż
czekają działki na wrocławskiej Kępie Mieszczańskiej, Helu czy
w Łambinowicach na Opolszczyźnie. Dlatego potencjalnych inwestorów zachęcam gorąco do śledzenia oferty na stronie internetowej www.amw.com.pl i kontaktu za naszymi pracownikami.
Barbara Kwiecińska-Kielczyk
chemiczka i dziennikarka, licencjonowany zarządca nieruchomości, redaktor naczelna portalu Poznańskie Nieruchomości
i deweloperzy.info. bk@deweloperska.com
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Sprzedaż gruntu przez projekt
Wiele różnych form inwestowania kapitału daje szerokie pole wyboru. Nieruchomość gruntowa wydaje się być jedną z bardziej
atrakcyjnych form lokowania oszczędności. Grunty rolne i grunty nierolnicze oraz działki budowlane przeznaczone pod różnego rodzaju zabudowę od dawna stanowiły doskonałą alternatywę wobec banków ze względu na wysoki poziom bezpieczeństwa, w tym ochronę przed inflacją.
Kilka kierunków inwestycji w nieruchomości daje duży arsenał
możliwości: odsprzedaż po przekształceniu na konkretny cel,
pobieranie pożytków z korzystania, zabudowa w celu sprzedaży
wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej. Inwestycja skazana
jest na sukces, jednak on nie przychodzi do nas sam. Zwrot nakładów i zysk trzeba wywalczyć...
A teraz proszę sobie wyobrazić, że od jakiegoś czasu posiadacie Państwo właśnie taką nieruchomość gruntową lub działkę budowlaną, którą zamierzacie sprzedać. Proszę sobie także wyobrazić, że z różnych powodów nie możecie Państwo otrzymać za tę
nieruchomość oczekiwanej ceny lub po prostu z jakiegoś względu brakuje zainteresowanych nabyciem Państwa nieruchomości.
Proszę zwrócić uwagę na dyskomfort spowodowany takim stanem rzeczy. A teraz proszę pomyśleć, że Państwa działka lub grunt
mogą zostać wykorzystane jako podstawa procesu inwestycyjnego, a oferta sprzedaży gruntu ,,przez projekt” pozwala nie tylko na wykreowanie zapłaty za Państwa nieruchomość, ale także
uzyskanie części marży budowlanej z procesu deweloperskiego.
Jeśli jesteście Państwo właścicielami nieruchomości, szukacie
pomysłów na jej sprzedaż lub myślicie o inwestycji budowlanej,
to czy nie zastanawiacie się nad jej realizacją? Nasza firma pomaga w sprzedaży nieruchomości ,,przez projekt”. Jak to działa?
Zakładamy spółki celowe, przygotowujemy założenia biznesowe i opracowujemy projekty inwestycyjne. Nasze biuro posiada
wieloletnie, udokumentowane doświadczenie w analizowaniu potencjału nieruchomości oraz w kompleksowej obsłudze inwestycji mieszkaniowych, przemysłowych i handlowych. Firma projektuje, uzgadnia, uzyskuje decyzje administracyjne, przygotowuje
katalogi lokali do sprzedaży, zajmuje się promocją, sprzedażą
i marketingiem nieruchomości.
Biuro URBANO zajmuje się planowaniem przestrzennym, obsługą prawną w zakresie planowania przestrzennego i prawa budowlanego, doradztwem inwestycyjnym, obsługą inwestycji oraz
sprzedażą nieruchomości ,,przez projekt” czyli odzyskiwaniem kapitału ulokowanego w gruncie. URBANO proponuje współpracę
polegającą na przeprowadzeniu inwestycji budowlanej na nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, a dokładniej – oferuje
obsługę całego przedsięwzięcia deweloperskiego w specjalnie
do tego celu powołanej spółce.
Założenie spółki celowej poprzedzone jest audytem nieruchomości, w skład którego wchodzi koncepcja programowo–przestrzenna, duediligence nieruchomości, analiza urbanistyczna
oraz analiza wykonalności inwestycji. Na tym etapie koszty sporządzenia dokumentacji ponosi właściciel nieruchomości. Oferta
jest bardzo atrakcyjna z uwagi na zakres opracowania oraz koszt
wykonania materiału.
Po wstępnej pozytywnej decyzji o inwestycji na koszt biura
wykonywany jest biznes plan oraz wstępna koncepcja architektoniczna wraz ze wstępnym kosztorysem inwestycji opartym
o ewentualnie uzyskane w trakcie postępowania decyzje (decyzja o warunkach zabudowy, decyzja o lokalizacji celu publicznego,
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach), uzgodnienia bran-

żowe z gestorami sieci oraz zarządcami dróg. Kolejnym etapem
podjęcia ewentualnej współpracy jest założenie spółki celowej,
której fundamentem jest biznes plan. W dalszym etapie spółka
w oparciu o zasoby platformy deweloperskiej (biuro planowania
i obsługi inwestycji, kancelaria prawna, biuro marketingu i sprzedaży nieruchomości) realizuje projekt inwestycyjny. Inwestycje
mogą być finansowane w części z kapitału spółki (koszty miękkie) oraz z kredytu deweloperskiego przeznaczonego na budowę
(w zależności od przyjętego biznes planu). Sprzedaż ,,przez projekt” z uwagi na swój charakter może być w niektórych przypadkach jedyną formą oczekiwanego ,,rozliczenia” posiadanej przez
właściciela nieruchomości. Rozliczenie może nastąpić zarówno
w formie pieniężnej, jak i w postaci mieszkań w przypadku realizacji inwestycji mieszkaniowej.
Firma działa na rynku od 2005 roku, zakończyła budowę i sprzedaż budynku Willa URBANO z 26 lokalami przy ulicy Piątkowskiej
w Poznaniu. W przygotowaniu są kolejne inwestycje. W miarę możliwości organizacyjnych, logistycznych, kadrowych i finansowych
zakładane są kolejne spółki. Poza usługą sprzedaży nieruchomości
,,przez projekt”, URBANO oferuje także poszczególne usługi niezbędne do przeprowadzenia inwestycji dla osób indywidualnych
i firm. URBANO uzyskuje decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzje o pozwoleniu na budowę, decyzje
o środowiskowych uwarunkowaniach i inne decyzje administracyjne, przygotowuje odwołania od tego rodzaju decyzji i skargi
do sądów administracyjnych. Biuro wykonuje analizy chłonności
nieruchomości, analizy urbanistyczne, koncepcje zagospodarowania terenu, opracowuje miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego, sporządza wnioski i uwagi do planów miejscowych, prowadzi prace przedprojektowe i projektowe. Firma posiada w swoich zasobach portale internetowe, jest wydawcą gazety
deweloperskiej, prowadzi biuro sprzedaży nieruchomości. Aktualnie prowadzone są prace projektowe na rzecz spółki URBANO
Sucha 5A, gdzie na nieruchomości o powierzchni prawie 3.000
m kw. powstanie czterokondygnacyjny budynek z 30 lokalami.
Zespół URBANO
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Nie wyprzedamy naszej ziemi obcym???
Czy cudzoziemcy wykupią naszą polską ziemię? Czy nasze domy i mieszkania będą własnością cudzoziemców? Czy musimy
godzić się na to, aby w naszym sąsiedztwie mieszkał czarnoskóry wyznawca Allaha? Czy naszą prastarą polską ziemię będą
orali Niemcy. Albo nie daj Boże, Arabowie? Postaramy się odpowiedzieć na te pytania. Zaczynamy od kupna mieszkania przez
cudzoziemca. W żaden sposób nie możemy się temu przeciwstawić.

Mieszkanie lub dom
Cudzoziemiec nie musi posiadać żadnego statusu prawnego w Polsce, aby móc kupić samodzielny lokal mieszkalny, czyli mieszkanie. Oznacza to, że cudzoziemiec, który posiada w Polsce wizę,
zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenie na
osiedlenie się lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE, nie potrzebuje zezwolenia, aby kupić mieszkanie. Zezwolenia takiego również nie potrzebuje cudzoziemiec, który nie
przebywa w Polsce, a chce kupić mieszkanie.
Inaczej jest w przypadku, gdy cudzoziemiec chce kupić dom,
musi wtedy uzyskać zezwolenie ministra spraw wewnętrznych.
Takie zezwolenie nie jest wymagane od osób, które mieszkają w Polsce od co najmniej 5 lat od udzielenia im zezwolenia na
osiedlenie się lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE. Z posiadania zezwolenia MSW zwolniony jest również
cudzoziemiec będący małżonkiem obywatela polskiego i mieszkający w Polsce co najmniej 2 lata od momentu udzielenia mu zezwolenia na osiedlenie się lub zezwolenia na pobyt rezydenta
długoterminowego UE chcący nabyć dom, który będzie stanowić wspólność ustawową małżonków.
Zezwolenie MSW jest jednak niezbędne w przypadku zakupu
nieruchomości położonych w strefie nadgranicznej oraz gruntów rolnych o powierzchni przekraczającej 1 ha.

Nabycie prawa własności, użytkowania
wieczystego lub akcji spółek
Nabycie przez cudzoziemca prawa własności lub użytkowania
wieczystego nieruchomości oraz nabycie lub objęcie przez cudzoziemca udziałów lub akcji w spółkach handlowych z siedzibą na terytorium Polski będących właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości położonych w Polsce wymaga
zezwolenia ministra spraw wewnętrznych.
W celu uzyskania zezwolenia cudzoziemiec powinien wystąpić z wnioskiem o wydanie zezwolenia. Nie ma gotowych wzorów wniosku. Wniosek należy sporządzić zgodnie z informacjami zawartymi w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu
nieruchomości przez cudzoziemców oraz rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie szczegółowych informacji i rodzajów dokumentów, jakie jest obowiązany
przedstawić cudzoziemiec ubiegający się o wydanie zezwolenia
na nabycie nieruchomości.
Wraz z wnioskiem o wydanie zezwolenia (bądź innym wnioskiem)
należy przedłożyć oryginał dowodu wpłaty opłaty skarbowej.
Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie
skarbowej obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą
złożenia wniosku o wydanie zezwolenia, o wydanie zaświadczenia, złożenia pełnomocnictwa do sprawy lub dokonania innych
czynności podlegających opłacie skarbowej. Opłat skarbowych
należy dokonywać przelewem na podany niżej numer rachunku
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bankowego lub w kasie Urzędu Miasta St. Warszawy Dzielnica
Mokotów. Numer rachunku bankowego, na który należy wpłacać
należności z tytułu opłat skarbowych:
Urząd Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy Wydział Budżetowo–Księgowy 02-517 Warszawa ul. Rakowiecka 25/27
BANK HANDLOWY w Warszawie S.A. 18 1030 1508 0000 0005
5002 3113 SWIFT: CITIPLPX

Okoliczności warunkujące uzyskania
zezwolenia:
Zezwolenie MSW wydawane jest na wniosek cudzoziemca, jeżeli: nabycie nieruchomości przez cudzoziemca nie spowoduje
zagrożenia obronności, bezpieczeństwa państwa lub porządku
publicznego, a także nie sprzeciwiają się temu względy polityki społecznej i zdrowia społeczeństwa, wykaże on, że zachodzą
okoliczności potwierdzające jego więzi z Rzeczpospolitą Polską.
Zgodnie z art. 1a ust. 2 ustawy o nabywaniu nieruchomości
przez cudzoziemców okolicznościami potwierdzającymi więzi
cudzoziemca z Rzeczpospolitą Polską mogą być w szczególności:
▶▶ posiadanie polskiej narodowości lub polskiego pochodzenia,
▶▶ zawarcie związku małżeńskiego z obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej,
▶▶ posiadanie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony lub na osiedlenie się lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich,
▶▶ członkostwo w organie zarządzającym przedsiębiorcy będącego osobą prawną lub spółką handlową nieposiadającą
osobowości prawnej z siedzibą na terytorium Polski, kontrolowaną przez cudzoziemców,
▶▶ wykonywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
działalności gospodarczej lub rolniczej, zgodnie z przepisami prawa polskiego.
Zgodnie z art. 1a ust. 5 ustawy o nabywaniu nieruchomości przez
cudzoziemców powierzchnia nieruchomości nabytych przez cudzoziemca w celu zaspokojenia jego potrzeb życiowych nie może
przekroczyć 0,5 ha, zaś w przypadku nabywania nieruchomości
na potrzeby prowadzonej w Polsce działalności gospodarczej lub
rolniczej powierzchnia powinna być uzasadniona rzeczywistymi
potrzebami wynikającymi z charakteru wykonywanej działalności.
W przypadku gdy cudzoziemiec będący osobą fizyczną ubiega się o zezwolenie na nabycie nieruchomości w celu zaspokojenia potrzeb życiowych (tj. w każdym celu innym niż na potrzeby związane z wykonywaną ewentualnie osobistą działalnością
gospodarczą lub rolniczą) powinien wskazać czy jest już właścicielem lub użytkownikiem wieczystym innych nieruchomości położonych w Polsce oraz podać dane dotyczące tych nieruchomości i określić podstawę ich nabycia.
W przypadku gdy wniosek dotyczy lokalu mieszkalnego należy
podać jego położenie, adres, numer księgi wieczystej jeżeli jest
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założona dla lokalu, wielkość udziału w nieruchomości wspólnej
oraz określić nieruchomość wspólną poprzez wskazanie numeru
działki gruntu i jej powierzchni. W przypadku gdy lokal nie ma założonej księgi wieczystej należy podać numer księgi wieczystej
prowadzonej dla gruntu, na którym znajduje się lokal.

Nabywanie lokali mieszkalnych i użytkowych
Regulacje dotyczące cudzoziemców spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego:
Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o nabywaniu nieruchomości przez
cudzoziemców nie wymaga uzyskania zezwolenia na nabycie
przez cudzoziemca:
▶▶ samodzielnego lokalu mieszkalnego w rozumieniu ustawy
z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali,
▶▶ samodzielnego lokalu użytkowego o przeznaczeniu garażowym lub udziału w takim lokalu, jeżeli jest to związane z zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych nabywcy
lub właściciela nieruchomości lub samodzielnego lokalu mieszkalnego.
Zwolnienie z obowiązku uzyskania zezwolenia nie dotyczy lokali położonych w strefie nadgranicznej.
Natomiast nabywanie przez cudzoziemców spoza EOG lokali użytkowych o charakterze usługowym, tzn. lokali przeznaczonych na inne cele niż garaż nabywany w celu zaspokojenia potrzeb
mieszkaniowych nabywcy lub właściciela nieruchomości lub samodzielnego lokalu mieszkalnego, generalnie wymaga uzyskania zezwolenia MSW bez względu na fakt czy lokal położony jest
w strefie nadgranicznej czy poza obszarem strefy.

wowego jak i testamentowego, o ile osoby powołane do spadku
na podstawie testamentu należą jednocześnie do kręgu spadkobierców ustawowych. Ustalenie kręgu spadkobierców ustawowych następuje w oparciu o prawo ojczyste spadkodawcy.
Obowiązek uzyskania zezwolenia na nabycie nieruchomości
w drodze dziedziczenia dotyczy tylko dziedziczenia testamentowego przez cudzoziemców nie należących do kręgu spadkobierców ustawowych.

Zakres terytorialny porozumienia
o Europejskim Obszarze Gospodarczym
Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym zostało
zawarte w 2 maja 1992 r. w Oporto. Stronami porozumienia są
obecnie: Unia Europejska, Państwa Członkowskie Unii Europejskiej oraz Norwegia, Islandia i Lichtenstein.
Zgodnie z art. 126 ust. 1 Porozumienia o EOG jest ono stosowane do terytoriów, do których stosuje się Traktat ustanawiający
Wspólnotę Europejską (obecnie jest to Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej), na warunkach określonych w tym Traktacie oraz do terytoriów Islandii, Lichtensteinu i Norwegii.
Kazimierz Brzezicki
prawnik i dziennikarz
redaktor naczelny portalu poPRAWNY.pl
kb@deweloperska.com

Regulacje dotyczące cudzoziemców
z Europejskiego Obszaru Gospodarczego
i Konfederacji Szwajcarskiej
Nabywanie wszelkich lokali mieszkalnych bądź użytkowych przez
cudzoziemców będących obywatelami bądź przedsiębiorcami
państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego
albo Konfederacji Szwajcarskiej nie wymaga uzyskania zezwolenia MSW, bez względu na fakt, czy lokal położony jest w strefie
nadgranicznej czy poza obszarem strefy, albowiem lokal mieszkalny w rozumieniu ustawy o własności lokali oraz lokal użytkowy nie stanowią nieruchomości rolnej ani leśnej. Zgodnie bowiem
z art. 8 ust. 2 ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców cudzoziemcy z EOG i Konfederacji Szwajcarskiej mają
obecnie obowiązek uzyskać zezwolenie tylko w przypadku nabywania nieruchomości rolnych i leśnych.

Nabywanie nieruchomości w drodze
dziedziczenia
Przepisy ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców nie mają zastosowania do nabycia nieruchomości w drodze
dziedziczenia przez osoby uprawnione do dziedziczenia ustawowego, bez względu na rodzaj nieruchomości, co oznacza, iż nie
zachodzi w tym przypadku konieczność uzyskania zezwolenia.
Wyłączenie z obowiązku uzyskania zezwolenia odnosi się zarówno do nabycia nieruchomości w drodze dziedziczenia usta-

19

GazetA deweloperska

Pole golfowe to złożona inwestycja
Obiektami wymagającymi znacznych terenów są bez wątpienia pola golfowe. W zależności od typu obiektu potrzeba na to od
2 do niemal 100 hektarów terenu. Koszty tych inwestycji wahają się od pół do kilkunastu milionów złotych, a do ich budowy
niezbędna jest wiedza z wielu dziedzin.
W 2013 roku funkcjonuje w Polsce 20 pełnowymiarowych 18–dołkowych pól golfowych oraz co najmniej drugie tyle mniejszych
obiektów golfowych o różnej wielkości.
W ostatnich latach właśnie dynamika rozwoju tych mniejszych
obiektów jest wysoka i jak przewiduje specjalista do spraw budownictwa golfowego Waldemar Szadny już wkrótce te małe
obiekty zdominują golfowy krajobraz Polski. Budowa 18–dołkowych pól golfowych jest dużo bardziej zależna od koniunktury
gospodarczej. W bieżącym roku w realizacji były tylko dwie inwestycje – w Kamieniu Pomorskim oraz Bytomiu. Co prawda na
razie nie słychać o kolejnych inwestycjach, ale mamy nadzieję,
że w następnych latach wzrośnie zainteresowanie ich budową.

Driving range
Driving range o często używanej polskiej nazwie strzelnica jest
jednocześnie częścią każdego ,,kompletnego” obiektu golfowego. Driving range to podstawowe miejsce nauki dla początkujących oraz treningu dla wszystkich graczy. Można na nim ćwiczyć
prawie wszystkie uderzenia golfowe z wyjątkiem uderzeń typu
putt. Moduł ten jako samodzielny obiekt funkcjonuje zwykle w centrach miast, gdzie z natury rzeczy trudno jest znaleźć kilkadziesiąt hektarów na pełnowymiarowe pole golfowe. Jest on również
nieodłączną częścią pełnowymiarowych obiektów golfowych, ale
znajdziecie go Państwo również wszędzie tam gdzie rynek golfowy jest mały, a głód golfa zostaje zaspokojony właśnie przez DR.
Idealnym terenem na driving range jest teren pofałdowany
o maksymalnej różnicy wysokości do kilku metrów, piaszczysty
(najlżejsze gleby klasy V i VI) oraz z ujęciem wody i infrastrukturą techniczną (dobry dojazd, prąd, woda pitna, gaz itp.)
Optymalnym rozmiarem dla driving range jest teren o minimum 100 m szerokości i 300 m długości co stanowi ok. 3 ha. Rozmiar driving range musi być dostosowany do możliwości terenowych, sąsiedztwa oraz oczywiście dostępnego terenu. Najlepiej
aby dłuższy bok drivingu był skierowany na północ, choć możliwe są inne kierunki. Najmniej pożądanym jest kierunek zachodni. Jeśli dookoła terenu drivingu znajdują się tereny zamieszkałe
bądź użytkowane publicznie jego szerokość powinna być jeszcze większa i wynosić około 150 m aby zapewnić bezpieczeństwo
użytkownikom sąsiednich terenów.
Jeśli nie mamy do dyspozycji terenu o takich parametrach driving może być węższy i krótszy, należy się jednak liczyć z dużym
kosztem ogrodzenia terenu wysoką siatką (nawet do 15 m) oraz
koniecznością użycia specjalnych piłek o znacznie ograniczonej długości lotu. Praktycznym rozwiązaniem przy ograniczonej
powierzchni terenu jest wtedy budowa dwupoziomowego tee (
miejsca wybijania piłek).
Minimalna szerokość stanowiska na tee to 3 m, jednak komfortowym rozmiarem będzie 3,5 m.
Na przeciętnym DR znajduje się zwykle od 20 do 30 stanowisk
choć bywają również DR o kilkunastu zaledwie stanowiskach. Zależy to od możliwości terenowych oraz zapotrzebowania rynku.
Powinno się przewidzieć również co najmniej jedno stanowi-

sko dla trenera dla mniejszych obiektów i 2 do 3 stanowisk dla
większych. Szerokość stanowiska trenerskiego powinna wynosić od 4 do 5 m. Oprócz stanowisk do wybijania z mat powinno
się zapewnić tee z trawy naturalnej o szerokości od 10 do 15 m.
Driving range może być zadaszony, aby uchronić graczy przed
deszczem i słońcem.
Czasami driving range bywa też oświetlony, trzeba się jednak
wtedy liczyć z wydatkiem rzędu kilkuset tysięcy złotych na samo
oświetlenie obiektu. Ma to sens tylko wtedy, gdy spodziewamy
się dużego obłożenia obiektu.
Część trawiasta obiektu w polskich warunkach powinna być
nawadniana i właściwie pielęgnowana, aby zapewnić optymalny
wzrost trawy zarówno ze względów estetycznych jak i praktycznych (teren powinien dla graczy jak najbardziej przypominać warunki, które występują na fairwayach na polu golfowym). Często
na driving range buduje się tzw. target greeny, które imitują greeny na polu. Daje to graczom bardziej realne odczucie przy uderzaniu piłki do konkretnego celu.
Bardzo ważną częścią takiego podstawowego modułu golfowego powinien być putting green, który daje dodatkową możliwość treningu putowania. Często występuje obok również chipping green, który daje też możliwość trenowania gry z bunkrów.
Taki obiekt pozwala już na trenowanie pełnej gamy uderzeń.
Większość obiektów golfowych w tym również tak podstawowe
jak driving range posiada tzw. domek klubowy, w którym znajduje się cafeteria i sklep golfowy. Może to być sezonowa drewniana altana o powierzchni minimum 40 m kw. jak również całoroczny budynek o większej powierzchni.
Cały teren powinien być ogrodzony, należy również przewidzieć
ciągi piesze oraz niewielkie pomieszczenie na sprzęt i akcesoria.
Może to być kontener lub murowany budynek techniczny.
W związku z wielką różnorodnością rozmiarów, rodzaju wyposażenia oraz uwarunkowaniami lokalnymi istnieje duża rozpiętość
w kosztach budowy driving range i jego infrastruktury.
Często lokalizuje się DR w pobliżu istniejących obiektów rekreacyjnych np. boiska piłkarskiego, placów zabaw, szkół itp. wykorzystując istniejącą infrastrukturę i oszczędzając w ten sposób
znaczne środki.
Przy najbardziej optymalnych warunkach tj. właściwej powierzchni i kształcie nieruchomości, istniejącej infrastrukturze, właściwych warunkach glebowych itp. koszt budowy może
wynieść nie więcej niż 300–400 tysięcy złotych. Wyposażenie
w podstawowe maszyny, sprzęt i akcesoria to kolejne 200–300
tysięcy. Zakładając więc, że nasz obiekt znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących obiektów rekreacyjnych oraz,
że możliwe jest wspólne korzystanie z obiektów takich jak cafeteria, garaż, warsztat itp. jego całkowity koszt może wynieść od
500 do 700 tysięcy złotych.
Aby jednak te wyliczenia nie zniechęciły amatorów golfa powiem
również, że możliwe jest zbudowanie DR znacznie taniej, licząc
się jednak z kilkoma niedogodnościami wynikającymi np. z braku ogrodzenia, nawadniania, czy koniecznością częstych napraw
używanego sprzętu. Dla grupy zapalonych golfistów przeszkody
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te mogą być jednak mało znaczące w kontekście posiadania blisko domu miejsca dla codziennych treningów.

Pola Pitch & Putt
Idealne na małych obszarach i dla początkujących golfistów. Istnieją nawet organizacje takie jak np. European and International
Pitch & Putt Associations, które organizują turnieje na takich
obiektach. Takie pola są idealne dla dzieci i młodzieży oraz dopiero uczących się gry w golfa, a także dla tych, którzy nie mają
czasu grać na większych polach. Zwykle takie pola zlokalizowane są w pobliżu lub w samym mieście często stanowiąc uzupełnienie dla driving range tworząc w ten sposób akademie golfa.
Często wyposażone w odpowiednią infrastrukturę służą jako
miejsce spotkań firmowych.
Pole typu pitch & putt można zbudować na bardzo małej powierzchni. Już 2 do 3 hektarów wystarczy na zbudowanie 3 lub 6
dołków, które będą stanowić dobry teren do ćwiczenia krótkiej gry.
Pomimo, iż teren niezbędny do budowy jest niewielki, to sama
budowa jest już dużo bardziej skomplikowana niż budowa driving
range. O ile w przypadku driving range jego budowę można wykonać metodą zrób to sam, to do budowy pola pitch & putt niezbędne jest zatrudnienie specjalistów. Najpierw od projektowania, później od budowy pól golfowych. Budownictwo golfowe
charakteryzuje się swoją specyfiką polegającą na połączeniu doświadczeń inżynierii lądowej, wodnej, agrotechniki, znajomości
zasad gry i wielu innych czynników, które decydują o ostatecznym kształcie pola golfowego. Dlatego tylko firmy o dużym doświadczeniu zagwarantują wysoką jakość produktu.
Dołki na polu pitch & putt mogą mieć od 50 do 100 i więcej metrów długości. Ze względu na mały obszar pole takie jest bardzo
intensywnie użytkowane, należy więc zadbać szczególnie o jakość jego wykonania.
Pole typu pitch & putt na niewielkim obszarze można zbudować za ok. 300–350 tys. zł. Niewielki jest też dodatkowy nakład
na sprzęt do pielęgnacji, jeśli dysponujemy już maszynami do pielęgnacji driving range i putting greenu. Niewiele również wzrosną koszty utrzymania takiego obiektu.
Pole typu pitch & putt jest doskonałym uzupełnieniem dla driving range. Budowa pola pitch & putt jest zalecana wszędzie tam
gdzie teren ograniczony jest do maksymalnie 10 hektarów. Powyżej tej powierzchni można rozważyć budowę pola PAR–3.

Fot: Jarosław Gaszyński
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Pole PAR–3 to pole o nieco dłuższych dołkach, jednak nie przekraczających 225 metrów. Pole takie może być alternatywą dla
pola pitch & putt. Zamiast 6– czy 9–dołowego pola pitch & putt
można np. zbudować 3–dołkowe PAR–3. Generalnie pod 9–dołkowe pole PAR–3 wraz z driving range wymagane jest ok. 15–20
hektarów.

Pola 6– i 9–dołkowe
6–dołkowe pola często istnieją jako część większego obiektu
golfowego w formie akademii. Pole 6–dołkowe może być ciekawą alternatywą dla 9–dołkowego pola PAR–3. Często powstaje
ono w przypadku braku odpowiedniego terenu do budowy pełnowymiarowej 9– tki. 9–dołkowe pola są dobrym rozwiązaniem,
jeśli mamy do dyspozycji skromny budżet, gdyż mogą trudnością dorównać polom 18–dołkowym, a jednak wymagają o połowę mniejszego terenu, a koszty utrzymania również są dużo niższe, niż na pełnowymiarowych polach.
Pole 9–dołkowe to fizycznie połowa tzw. dużego pola, które
zwykle składa się z dwóch dziewiątek. Niezbędny do jego budowy teren to ok. 30–40 hektarów. Koszt budowy i wyposażenia
w zależności od standardu może wahać się od 4 do 6 mln złotych

Krótkie pola 18–dołkowe
Nie zawsze konieczne jest budowanie pełnowymiarowego pola
18–dołkowego, zwłaszcza w miejscach, gdzie dostępność terenu jest problematyczna. Krótkie pole, nawet 18–dołkowe, może
być w takiej sytuacji odpowiednim rozwiązaniem. Przykładem
może być tutaj Szwajcaria, gdzie często trudno znaleźć wystarczająco duży teren, żeby wybudować pełnowymiarowe 18–dołkowe pole. Często najlepszym rozwiązaniem jest umieszczenie na
takim terenie dołków typu PAR–3 i krótkich PAR–4 i wciąż mieć
wystarczająco dużo terenu na koszone rough’y i strefy ochronne.
Takiego typu pola potrafią być bardzo wymagające. Istnieją nawet przypadki takich krótkich pól, na których mają miejsce zawody mistrzowskie.

Pełnowymiarowe pole 18–dołkowe
Pole pełnowymiarowe o najczęściej spotykanych parametrach to
pole osiemnastodołkowe, PAR–72, z czego 4 dołki PAR–5, 4 dołki
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PAR–3 oraz 10 dołków PAR–4. Samo pole zajmuje minimum 50,
a częściej 60–70 hektarów. Zwykle oprócz pola 18–dołkowego
na takim obiekcie znajduje się driving range, putting green, chipping green, a często również pole typu pitch & putt, pole PAR–
3 lub 6–dołkowa akademia. Cały teren wraz z infrastrukturą zajmuje wtedy ok. 80 lub więcej hektarów.
Ze względu na duży koszt inwestycji, a także wpływ na przyszły
rynek golfowy decyzja o budowie pola 18–dołkowego powinna
być poprzedzona dogłębną analizą. Konieczne jest więc opracowanie studium wykonalności, które wykaże czy taka inwestycja ma szanse powodzenia w naszych konkretnych warunkach.
Z dotychczasowego doświadczenia na polskim rynku 18–dołkowe pola mogą dobrze funkcjonować tylko w bezpośrednim sąsiedztwie dużej aglomeracji miejskiej (minimum 500 tys. osób),
bądź jako pola przeznaczone dla turystów.
O opłacalności i inwestycji decydować jednak będzie wiele innych względów, z których najważniejszym może okazać się koszt
zakupu terenu. Coraz częściej wysoki koszt zakupu terenu w okolicach dużych miast zostaje rekompensowany przeznaczeniem
części terenu na atrakcyjne działki budowlane. Trend ten na świecie jest już powszechny od kilkudziesięciu lat. W Polsce większość
nowych inwestycji w 18–dołkowe pola to też inwestycje deweloperskie. Dla przykładu można tylko wymienić Sobienie Królewskie, Sierra Golf czy Toya Golf.
Istotnym czynnikiem decydującym o koszcie pola będą też naturalne warunki terenu.
Piaszczysty, pofałdowany teren z dostępem do wody oraz infrastruktury będzie wymagał o wiele mniejszych nakładów związanych z budową niż teren płaski, podmokły, torfowy, bądź gliniasty. Różnice w kosztach budowy mogą sięgnąć w zależności od
warunków nawet kilku milionów złotych. Kolejnym czynnikiem
mającym wpływ na koszt może być styl pola i związana z nim architektura, która zależy bezpośrednio od wyboru projektanta.
Koszt przedsięwzięcia wraz z infrastrukturą to średnio kilkanaście milionów złotych.

Bytom i Kamień Pomorski
Dla budowy pełnowymiarowych pól golfowych nie mamy obecnie zbyt dobrej koniunktury. Toteż w budowie są tylko dwie inwestycje – w Kamieniu Pomorskim oraz Bytomiu.
W pierwszej połowie roku oddano do użytku połowę, czyli 9–
dołkowe pole Kamień Country Club we wsi Grębowo oddalonej 4 km od zabytkowego Kamienia Pomorskiego. To już czwarte pole w województwie zachodniopomorskim. Warto zwrócić
uwagę na fakt, że Grębowo leży zaledwie 45 minut drogi od Świnoujścia i 2,5 godziny od Berlina. Już latem turyści, także z Niemiec i Skandynawii, mogli przetestować pole. W tym roku oddano do użytku pierwsze 9 dołków, w przyszłym pełnowymiarowe
18–dołkowe pole.
Obiekt w Grębowie to nie tylko pole golfowe. Projektanci przewidzieli też dom klubowy wraz z zapleczem maszynowym. Gotowy jest już 300–metrowy driving range. Jednak póki co w planach
nie ma budowy bazy noclegowej.
– W dalszej przyszłości przewidujemy otwarcie 6–dołkowego,
treningowego pola – zapowiada Piotr Wołkowiecki, manager projektu z Kamień Country Club.
Samo pole nie należy do najtrudniejszych, ale jest kilka dołków, które będą wyzwaniem dla niejednego golfisty. Ze względu
na ukształtowanie terenu, nie ma wielu przeszkód naturalnych.
– Ale mamy na przykład dołki otoczone lasem, czy znajdujące

się przy rzece. Dołek numer sześć został wydzielony od fairwaya
kawałkiem jeziorka – kontynuuje manager projektu.
Inwestycję popiera gmina Kamień Pomorski. Burmistrz miasta
Bronisław Grzegorz Karpiński podkreśla, że gmina wiąże swą przyszłość z rozwojem turystyki. Władze pozytywnie oceniają kolejną
formę działalności, która może spowodować wzrost atrakcyjności turystycznej regionu.
– Taką atrakcją zarówno dla naszych gości, jak i mieszkańców
z pewnością będzie powstające pole golfowe w Grębowie – zaznacza burmistrz Bronisław Grzegorz Karpiński.
W trakcie budowy jest obiekt Srebrne Stawy w Bytomiu. To
pierwsze w Polsce pole golfowe na terenach pokopalnianych.
Jeszcze kilkanaście miesięcy temu teren wokół szybu Krystyna był pogórniczym nieużytkiem. Dziś porośnięte samosiejkami hałdy zmieniają się w pełnowymiarowe pole. Otwarty już jest
driving range, na którym pierwszy koszyk piłek do końca wakacji jest bezpłatny.
Poza strzelnicą zielenią się trzy dołki zlokalizowane wokół urokliwego stawu. Kolejne są właśnie kształtowane. W przyszłym roku
inwestor – spółka Armada Development SA – planuje otwarcie
pierwszych 9 dołków. Docelowo pole ma być 18–dołkowe i ma zajmować powierzchnię około 60 ha. Obiekt w Bytomiu jako jedno
z nielicznych pól w Polsce powstaje w śródmieściu, w odległości
około 500 m od centrum miasta i ok. 13 km od Katowic.
To tu przez ponad 100 lat działała kopalnia „Szombierki”. Powstała w drugiej połowie XIX wieku i na stałe wtopiła się w przemysłowy krajobraz Bytomia. Jej symbolem stał się monumentalny szyb
Krystyna, górujący nad miastem. Pod koniec lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku kopalnia zaczęła podupadać. Stała się brzydkim kaczątkiem szpecącym tę część Bytomia. Potencjał miejsca
dostrzegł katowicki biznesmen, zapalony golfista, Michał Goli.
– Jestem golfistą od piętnastu lat i bardzo długo szukałem
odpowiedniego miejsca do budowy pola golfowego. Znalazłem
je w Bytomiu i cieszę się, że dzięki wiedzy i doświadczeniu firmy Stadler, moja wizja nabierze realnych kształtów. Chciałbym,
aby to pole przyczyniło się do ponownego rozkwitu Szombierek,
a tym samym Bytomia – mówi Michał Goli.
Opracowaniem projektu pola zajął się doświadczony architekt
pól golfowych oraz członek i regionalny przedstawiciel Europejskiego Instytutu Architektów Pól Golfowych z Niemiec – Christoph Stadler (Stadler Golf Courses). Realizacją projektu natomiast zajęła się niemiecka firma Golfplatzbau GmbH z Brehmer,
która posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie i wybudowała już ponad sto pól golfowych, m.in. w Niemczech, Włoszech,
Austrii, Finlandii i Polsce. Jak mówi project manager Brian Willett:
– Pole golfowe w Bytomiu zachwyca swoją przyrodą i krajobrazem. To wspaniałe jak zmienia się to miejsce. Jestem przekonany, że pole zachwyci swoją różnorodnością wszystkich, zarówno doświadczonych jak i początkujących graczy.
Równolegle z budową pola powstaje osiedle domów jednorodzinnych, które zostało wkomponowane w poszczególne dołki
pola golfowego. Osiedle również nawiązuje do historii terenów,
na których jest wznoszone. Architektura domów jest minimalistyczna i nawiązuje do tradycyjnej architektury śląskiej. Cała inwestycja funkcjonuje pod nazwą Srebrne Stawy. Osiedle wraz
z 18–dołkowym polem golfowym ma powstać do końca 2014 roku.
Sławomir Piński
wiceprezes Polskiego Związku
Właścicieli Pól Golfowych
pinski@binowopark.pl
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Lepsza przyszłość przed energetyką słoneczną
Zainteresowanie budową farm fotowoltaicznych na polskim rynku kształtowało się w ostatnim czasie na niskim poziomie
w stosunku do innych technologii OZE, a także w porównaniu z dynamicznym rozwojem tej branży energetyki w Niemczech,
które charakteryzują się niemal identycznymi warunkami nasłonecznienia co Polska. Wygląda jednak na to, że sytuacja energetyki słonecznej może w niedalekiej przyszłości znacząco ulec zmianie.
Energetyka słoneczna, pomimo, że wciąż przez wielu ludzi uważana za egzotyczną w polskich warunkach, ma uzasadnione szanse
rozwoju, jako wspomagające źródło energii w ramach narodowego systemu energetycznego. Zasobów energii słonecznej w Polsce nie można przyrównywać do potencjału tkwiącego, przykładowo na zwrotnikach, jednak są one na tyle duże, że może stać
się opłacalne ich wykorzystanie do produkcji energii elektrycznej. Za przykład może posłużyć dynamiczny rozwój tej branży
energetyki w Niemczech, które charakteryzują się niemal identycznymi warunkami nasłonecznienia.
Jednak w ostatnim czasie zainteresowanie branżą fotowoltaiki
na polskim rynku kształtowało się na niskim poziomie w stosunku
do innych technologii OZE. Wynika to obecnie przede wszystkim
z niewielkiej opłacalności oraz z braku regulacji prawnych w polskim ustawodawstwie dla tego typu inwestycji. Wysokie koszty
zakupu technologii PV oraz niewielka produkcja energii elektrycznej skutecznie zniechęcały potencjalnych inwestorów. Obecne
systemy wsparcia dla zielonej energii w żaden sposób nie wyróżniają fotowoltaiki, co stymuluje rozwój innych, bardziej opłacalnych sektorów OZE i jednocześnie hamuje postęp PV w Polsce.
Wygląda jednak na to, że sytuacja energetyki słonecznej może
w niedalekiej przyszłości znacząco ulec zmianie. Koszty zakupu
technologii w szybkim tempie maleją, wydajność produkcji energii
elektrycznej wzrasta, a uwarunkowania administacyjno–prawne
stają się coraz bardziej przejrzyste. Jednak najistotniejszą zmianą, która może przynieść prawdziwe ożywienie rynku fotowoltaiki są pomysły idące za nowo planowaną ustawą o odnawialnych
źródłach energii.
Pomimo ożywionych dyskusji o szybkim wprowadzeniu ustawy
o OZE, trwających ostatnie kilkanaście miesięcy, obecnie udało się znowelizować jedynie ustawę prawo energetyczne. Pomimo implementacji pewnych nowości w regulacjach dotyczących
OZE, nie wprowadza zasadniczych zmian w systemie wsparcia.
W świetle pojawiających się publicznie informacji, świadczących
o zawieszeniu prac nad tzw. „dużym trójpakiem”, obejmującym m.
in. tak długo dyskutowaną nową ustawę o OZE, coraz bardziej
uzasadniona wydaje się wątpliwość, czy obecny system wsparcia dla OZE ulegnie zasadniczym zmianom w najbliższym czasie.
Wicepremier i minister gospodarki Janusz Piechociński, który
odpowiada m.in. za regulację i wsparcie OZE powiedział w lipcu b.r.:
– Mamy zupełnie nową jakość w dyskusji na zapleczu rządu
i wewnątrz rządu, stąd – za chwilę – będziemy mieli w podpisie
pana prezydenta mały pakiet energetyczny, w lipcu lub na początku sierpnia wyjdzie – jestem o tym przekonany – duży pakiet energetyczny wraz z systemem wsparcia OZE.
Pozostaje więc czekać na spełnienie zapowiedzi pana ministra.
Najistotniejszą cechą zasobów energii słonecznej w Polsce
jest jej znaczne zróżnicowanie zarówno przestrzenne jak i czasowe. Najlepsze warunki do rozwoju energetyki słonecznej występują w południowej części województwa lubelskiego oraz na
Wybrzeżu Zachodnim (odpowiednia przejrzystość atmosfery).
Odpowiadają one nasłonecznieniu panującemu w krajach Euro-
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py Środkowej, takich jak Austria i Węgry. Natomiast najmniej korzystne obejmują region Śląska (wysoki poziom zanieczyszczeń
powietrza). Średnio w ciągu roku gęstość promieniowania słonecznego na terenie Polski zawiera się w przedziale od 950 do
1250 kWh/m kw. Natomiast średnioroczna wartość nasłonecznienia wynosi 1600 godzin. Rozkład roczny promieniowania jest
jeszcze bardziej zróżnicowany. Na sześć miesięcy sezonu wiosenno–letniego przypada aż 80 proc. całkowitej, rocznej sumy nasłonecznienia. W skali doby czas operowania słońca wynosi od
8 godzin dziennie w zimie, do 16 godzin lecie.
Najważniejszym czynnikiem lokalizacji szczegółowej jest takie
umiejscowienie instalacji, aby powierzchnia absorbująca energię słoneczną była wystawiona na jak najdłuższe oddziaływanie
słońca. Wpływają na to ukształtowanie terenu i stopień jego pokrycia oraz czystość powietrza. Istotne jest, aby na drodze promieni słonecznych nie znajdowały się przeszkody, które mogą
rzucać cień na panele fotowoltaiczne. W związku z tym preferowane lokalizacje obejmują wzniesienia terenu ze stokami o południowej ekspozycji, bez przeszkód terenowych w bezpośrednim
sąsiedztwie, takich jak budynki, maszty, drzewa czy inne wzniesienia. Dodatkowo warto unikać obszarów przemysłowych o wysokim stopniu zapylenia powietrza. Emitowane zanieczyszczenia
zmniejszają ilość bezpośredniego promieniowania słonecznego,
docierającego do powierzchni absorbera poprzez ich rozproszenie bądź pochłonięcie. Co więcej, osadzają się na powierzchni
paneli fotowoltaicznych, wymuszając ich częstsze czyszczenie.
Ważna jest także dostępność komunikacyjna, umożliwiająca dowóz materiałów konstrukcyjnych na miejsce budowy. W przypadku
instalacji na tyle dużej, że będzie możliwa sprzedaż energii elektrycznej, niezbędny jest dodatkowo dostęp do sieci energetycznej.
Ze względu niską gęstość strumienia energii słonecznej, przypadającą na jednostkę powierzchni, konieczne jest stosowanie
instalacji zajmujących znaczne powierzchnie. Należy ten fakt
uwzględnić, zwłaszcza przy planowaniu dużych instalacji słonecznych, przeznaczonych na potrzeby komercyjne, które mogą zajmować powierzchnię wielu hektarów. W kwestii powierzchni terenu
pod budowę farmy fotowoltaicznej nie ma zalecanych przedziałów wielkości. O wielkości tego typu inwestycji decyduje przede
wszystkim ilość dostępnego miejsca, które można przeznaczyć
pod farmę fotowoltaiczną.
Energetyka słoneczna wykorzystuje technologie o zdecydowanie najmniejszym wpływie na środowisko, spośród wszystkich rodzajów odnawialnych źródeł energii. Nie emituje do atmosfery szkodliwych substancji, nie generuje hałasu, cienia, nie
stanowi przeszkody dla zwierząt migrujących. W związku z tym
elektrownie słoneczne mogą być lokalizowane w miejscach niedostępnych dla innych instalacji OZE pod względem oddziaływania na człowieka oraz florę i faunę.
Doświadczenia krajowe w zakresie fotowoltaiki wskazują na
niską dojrzałość nowych technologii OZE. Średnia moc zainstalowana wynosi 0,01–10 MW, a koszt zainstalowania 1 MW
waha się w granicach 6–8 mln zł. Głównym przedmiotem zain-
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teresowania małych inwestorów są instalacje PV zintegrowane
z budynkami, natomiast projekty większe, kilkunastomegawatowe, realizowane są przez firmy deweloperskie. Koszt produkcji energii elektrycznej z instalacji PV waha się w granicach
600–800 zł/MWh.
W celu zobrazowania bariery jaka dzieli nas od bardziej rozwiniętych krajów Europy, poniżej zestawiono podstawowe wielkości, które pokazują przepaść technologiczną w zakresie energetyki między Polską a Niemcami.
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Według danych Urzędu Regulacji Energetyki w naszym kraju działają obecnie elektrownie fotowoltaiczne o łącznej mocy prawie
1,3 MW. Natomiast ze statystyk Instytutu Energetyki Odnawialnej wynika, że w Polsce zainstalowanych jest 3,6 MW w elektrowniach fotowoltaicznych, z czego 9 elektrowni o mocy prawie 1,4
MW stanowią obiekty przyłączone do sieci elektroenergetycznej. Największa koncentracja instalacji przyłączonych do sieci występuje w województwie śląskim. Pozostałe instalacje PV pracują
w systemie off–grid. Mają na to wpływ przede wszystkim liczne
problemy z przyłączeniem do sieci, koncesjami URE oraz wszelkimi pozwoleniami wymaganymi polskim prawem. Największa
obecnie instalacja PV o mocy instalowanej 1MW eksploatowana jest w powiecie tarnowskim. Jest to pierwsza w Polsce farma
fotowoltaiczna, zlokalizowana na terenie gminy Wierzchosławice, należąca do spółki Energia Wierzchosławice. Budowa farmy
trwała od 15 do 30 września 2011 roku. Wyprodukowana energia
jest sprzedawana bezpośrednio do sieci energetycznej. Farma
składa się z 4445 paneli słonecznych (każdy o mocy 225 W), na
działce o powierzchni 2 ha. Poszczególne panele zamontowane
są na konstrukcji stalowej wbijanej kafarem do ziemi. Farma fotowoltaiczna w Wierzchosławicach, której koszt budowy wyniósł
10,6 mln zł, w pierwszym roku swojej działalności wyprodukowała ok. 1000 MWh energii elektrycznej.
Drugą co do wielkości obecnie eksploatowaną instalacją PV
jest elektrownia w powiecie polkowickim o mocy 0,124 MW, która
została oddana do użytku w czerwcu 2011 roku. System PV składający się z 459 modułów fotowoltaicznych o mocy 270 W każdy, zamontowany został na południowej ścianie budynku NG2.
System zasila magazyn logistyczny o powierzchni 23 tys. m kw.
i nowoczesny w pełni zautomatyzowany system sortowniczy.
Nadwyżki energii pozyskanej ze słońca są przekazywane do po-

zostałych trzech budynków NG2 działających w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.
Obecnie dużo jest nowych inwestycji w fazie projektu lub budowy. Wśród realizowanych obecnie projektów można wymienić
między innymi elektrownię PV o mocy 20 MW w powiecie kieleckim, czy elektrownię o mocy 50 MW w województwie lubuskim.
Wyżej wymienione projekty realizowane są przez kielecką firmę projektową Instytut OZE, natomiast łączna moc zainstalowana projektów PV na różnym etapie zaawansowania Instytutu
OZE to ok. 180 MW. Największy jak dotąd projekt, który jest na
etapie uzyskiwania wszelkich pozwoleń to farma fotowoltaiczna o mocy instalowanej 65 MW w miejscowości Witnica w województwie lubuskim. Przygotowuje ją polska firma Sybac z kapitałem niemieckim.
Także w Nowym Kisielinie w województwie lubuskim polski inwestor z branży odnawialnych źródeł energii chce wykupić na
potrzeby farmy słonecznej 20 hektarów gruntów należących do
Uniwersytetu Zielonogórskiego. Na 2 hektarach powstać ma
centrum badań nad ogniwami fotowoltaicznymi. Natomiast pozostałe 18 hektarów pokryją panele słoneczne. Całość zostanie
wybudowana na terenie Lubuskiego Parku Przemysłowo–Technologicznego.
Rektor UZ wraz z Senatem uczelni podjął już niezbędne kroki
w celu umożliwienia sprzedaży gruntów pod inwestycję. Inwestor i Uniwersytet Zielonogórski mają w planach zacieśnić współpracę i założyć spółkę, która z jednej strony będzie sprzedawać
energię elektryczną, a z drugiej prowadzić badania nad panelami fotowoltaicznymi.
To nie koniec rosnącego zainteresowania systemami solarnymi. Z ofertą kupna 6 hektarów ziemi od zielonogórskiej uczelni
wystąpił kolejny niemiecki kontrahent, który na zakupionym terenie chce wybudować elektrownię słoneczną i rozpocząć badania nad chłodzeniem ogniw fotowoltaicznych. Z posiadanych 90
hektarów gruntów uczelnia chce sprzedać 25 na przedsięwzięcia dotyczące farm fotowoltaicznych.
Za przykład inwestycji za naszą zachodnią granicą posłużyć
może ogromna farma PV znajdująca się we wschodnich Niemczech,
tuż niedaleko polskiej granicy, którą uruchomił Belectric, jeden
z największych na świecie deweloperów farm fotowoltaicznych.
Ogromna farma fotowoltaiczna jest zlokalizowana na terenie
byłego radzieckiego lotniska wojskowego w miejscowości Templin. Zdaniem niemieckiego dewelopera jest to największa w Europie farma fotowoltaiczna, która została zbudowana z modułów
PV wyprodukowanych w technologii cienkowarstwowej.
Farma fotowoltaiczna w Templinie posiada moc 128 MW i składa się z ponad 1,5 mln cienkowarstwowych paneli wyprodukowanych przez amerykański First Solar, który jeszcze do niedawna
posiadał zakład produkcyjny we Frankfurcie nad Odrą. Farmę
fotowoltaiczną w Templinie obsługuje 114 centralnych inwerterów dostarczonych przez SMA – globalnego lidera w produkcji
tego typu urządzeń.

Łukasz Kalina, kierownik działu przygotowania inwestycji
Instytut OZE współpr. BKK

25

GazetA deweloperska

26

GazetA deweloperska

Znalezienie lokalizacji dla wiatraków nie jest proste
Z inwestycji w farmy wiatrowe skorzysta nie tylko budżet państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego, ale również
poszczególni dzierżawcy gruntów przeznaczonych pod budowę wiatraków. Lokalizacja takiej inwestycji podlega ściśle określonym procedurom i nie każdy teren może być do tego przeznaczony. Warto jednak dać szansę energii wiatrowej, ponieważ
jej rozwój to korzyści dla gospodarki i środowiska.
W związku z przyjęciem przez Unię Europejską pakietu klimatyczno-energetycznego oraz szeregu dyrektyw Polska zadeklarowała, że udział odnawialnych źródeł energii (OZE) będzie do
2020 r. wynosić 15 proc. w całkowitym zużyciu energii. Obecnie
około 2,6 GW mocy jest zainstalowane w energetyce wiatrowej.
Dodając do tego pozostałe odnawialne źródła, stanowi to około
10,5 proc. całkowitego udziału OZE w Polsce w produkcji energii
elektrycznej. Współczesna energetyka wiatrowa to prawdziwa
technologiczna rewolucja, tzn. coraz efektywniejsze prognozowanie siły wiatru i przewidywanie dostaw, budowa farm na morzu, a w niedalekiej przyszłości magazynowanie energii. To już
nie futurologia, to dzisiejszy obraz energetyki wiatrowej. Polska
dziś stoi nie tylko przed wyzwaniem energetycznym, nałożonym
przez pakiet klimatyczny, ale przede wszystkim przed ogromną
szansą dla krajowej gospodarki i środowiska.

Gdzie można stawiać turbiny wiatrowe?
Lokalizacja wiatraków podlega długotrwałemu i złożonemu procesowi, w ramach którego projekt takiej inwestycji jest wielokrotnie uzgadniany z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska, Państwową Inspekcją Sanitarną oraz weryfikowany m.in. przez sądy,
Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska czy Generalny Inspektorat Sanitarny. Najczęściej lokalizowanie farm wiatrowych uzależnione jest od poziomu generowanego hałasu. Przewagą takiego podejścia nad sztywnymi limitami minimalnej odległości jest
fakt każdorazowej, indywidualnej, pogłębionej analizy konkret-

nej inwestycji i dostosowanie odległości turbin od zabudowań,
do potrzeb danej lokalizacji.
Najwłaściwszym narzędziem służącym zrównoważonemu rozwojowi inwestycji jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP), którego procedura powstania zawiera m.in.
otwarte konsultacje społeczne. Inwestycja powinna być przeprowadzona w transparentnym dialogu z lokalnymi władzami oraz
mieszkańcami, zgodnie z przepisami oraz z troską o ludzi, środowisko naturalne i krajobraz.
Obszary podlegające pod inwestycje w farmy wiatrowe są trudne do zdefiniowania. Najmniejsze tereny są zajmowane przez pojedyncze turbiny (ok. 25x25 m pod 1 sztukę, nie licząc niewielkich
przydomowych turbin). Jedna z największych farm wiatrowych
w Margoninie zajmuje w sumie dwa obszary o łącznej powierzchni przekraczającej 100 km kw. Inwestycje realizowane są najczęściej na obszarach rolniczych. Dzięki temu turbiny, drogi dojazdowe i place manewrowe zajmują relatywnie bardzo niewielkie
powierzchnie, a okablowanie jest położone podziemnie, więc
powierzchnia pomiędzy urządzeniami może być dalej bez przeszkód użytkowana w dotychczasowy sposób.
Przeznaczone pod inwestycję tereny muszą cechować określone warunki naturalne. Oznacza to, że na danej działce powinny panować odpowiednie warunki wietrzne (badane zwykle przez rok
masztem o wysokości ok. 80 m) oraz gruntowo-wodne. Inwestycja nie może zostać zrealizowana na terenach leśnych, zurbanizowanych, zbyt gęsto zabudowanych oraz terenach chronionych.
Preferowane umiejscowienie to takie, na którym jest odpowiednia struktura własności gruntu (im mniej właścicieli, tym łatwiej
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dzierżawić grunty) oraz możliwość dowozu dużych komponentów, serwisu oraz przyłączenia instalacji do sieci. W Polsce najczęściej spotykaną formą prawną uprawniającą inwestora do korzystania z gruntu jest długoterminowa umowa dzierżawy.
Najlepsze tereny cechujące się największą wietrznością znajdują się w Polsce Północnej (Pomorze Zachodnie, Pomorze, Kujawy, Warmia i Mazury), części Polski Centralnej oraz na Podkarpaciu. Jednak już teraz dysponujemy urządzeniami dostosowanymi
zarówno do stref o wiatrach szybkich, średnich i niewielkiej
wietrzności, co pozwala na ekonomiczną opłacalność inwestycji
praktycznie w całym kraju. Ostateczne decyzje inwestycyjne podejmowane są jednak na podstawie pomiarów wykonanych miejscowo, bo mapy w makroskali mogą nie oddawać wystarczająco
dokładnie lokalnych warunków wietrzności.
W ciągu 9 lat funkcjonowania systemu wsparcia dla zielonej
energii na mapie Polski pojawiło się kilka dużych farm wiatrowych. Największy zespół wiatraków w Polsce, należący do portugalskiej firmy EDP Renovaveis, powstał w wielkopolskim Margoninie i liczy 60 turbin o łącznej mocy 120 MW. Pozwala to na
dostarczanie energii do 90 tys. gospodarstw domowych. Kolejny duży kompleks wiatraków znajduje się w Zachodniopomorskiem, w gminach Karścino–Mołtowo i składa się również z 60
wiatraków, ale ich moc jest mniejsza i wynosi 90 MW. Farma należała do hiszpańskiej Iberdroli i obecnie przechodzi w ręce PGE.
W planach jest również rozbudowa farmy w Darłowie w województwie zachodniopomorskim, której zainstalowana moc już
teraz osiąga 80 MW, a docelowo ma to być aż 250 MW. Podobna
rozbudowa czeka również farmę w Margoninie. Istniejące projekty w Polsce nie są zwykle bardzo duże, najczęściej to kilka-kilkanaście turbin o mocy 1,5-2,3 MW. Planowane projekty przewidują zwykle urządzenie o większych mocach, 3,0 MW i więcej.

Wykorzystanie wiejącego wiatru to duże
korzyści
Inwestycje w nowe technologie produkujące odnawialną energię
są niewątpliwie korzystne. Według raportu „Renewable energy
country attractiveness indices” (sierpień 2011) autorstwa Ernst
& Young Polska zajęła 10 miejsce na świecie w rankingu dotyczącym potencjału energetyki wiatrowej. Uruchomienie farm wiatrowych niesie za sobą znaczące zalety środowiskowe. Energetyka
wiatrowa nie wywiera negatywnego wpływu na zdrowie człowieka. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) jest ona najkorzystniejszą dla zdrowia i środowiska technologią energetyczną. Wiatraki to ekologiczne źródło energii nie emitujące gazów
cieplarnianych do atmosfery i zachowujące czystość powietrza
przez cały okres funkcjonowania.
Z raportu Ersnt&Young „Wizja rozwoju energetyki wiatrowej
w Polsce do 2020 r.” wynika, że w naszym kraju możemy zredukować emisję CO2 o 33 mln ton do 2020 r. Produkcja prądu z wiatru,
w przeciwieństwie do produkcji energii ze źródeł konwencjonalnych (węglowych), uchroni gleby przed degradacją i zanieczyszczeniem, nie spowoduje strat w obiegu wody, spadku poziomu
wód podziemnych, ani nie wygeneruje odpadów stałych, ciekłych
czy gazowych. Wiatr to niewyczerpane i odnawialne źródło energii, przez co jego wykorzystanie pozwala na ograniczenie zużywania zasobów paliw kopalnych. Krótko mówiąc, wykorzystanie
tej technologii produkcji energii powoduje najmniejszy wpływ na
środowisko naturalne spośród znanych człowiekowi efektywnych
metod wytwarzania prądu.
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Budowa farm wiatrowych w Polsce to również konkretne korzyści gospodarcze. Lądowe farmy wiatrowe są obecnie najtańszą technologią OZE, jeśli chodzi o nakłady inwestycyjne
w przeliczeniu na 1 MW mocy zainstalowanej – wynika z raportu
Ernst&Young pt: „Wpływ energetyki wiatrowej na wzrost gospodarczy w Polsce”. Eksperci wskazują, że w 2011 r. średni koszt inwestycyjny wyniósł ok. 6,6 mln złotych na 1 MW mocy. Taki sam
nakład ponosi inwestor budujący elektrownię węglową. Konkurencyjną wysokość mają również koszty operacyjne farm wiatrowych, które w porównaniu do energetyki węglowej są dwa razy
niższe. Warto dodać, że ceny spowodowane rozwojem technologii z biegiem czasu spadają.
Trzeba pamiętać, że właściciele farm wiatrowych, tak jak wszyscy przedsiębiorcy w Polsce, odprowadzają podatek dochodowy.
W 2011 r. wysokość wpływów podatkowych dla sektora publicznego wyniosła około 158 mln zł, z czego większość, bo 122 mln zł trafiła do centralnego budżetu państwa. Innym podatkiem uiszczanym przez firmy z tego sektora jest podatek od nieruchomości,
który trafia wprost do kasy gmin. W 2011 r. wyniósł on łącznie 66
mln zł. Biorąc pod uwagę wzrost mocy w energetyce wiatrowej,
obecnie ta kwota uległa znaczącemu podwyższeniu.
Rozwój energii wiatrowej może być lekarstwem na obecne
w Polsce bezrobocie. Do 2020 r. w sektorze lądowych farm wiatrowych może powstać nawet 28 tys. nowych miejsc pracy. Gdyby
do tej liczby dodać nowe etaty (31,8 tys.), które do 2025 r. mogą
powstać w morskiej energetyce wiatrowej według najnowszego raportu Ernst&Young „Morska energetyka wiatrowa – analiza korzyści dla polskiej gospodarki oraz uwarunkowań rozwoju”, możemy spodziewać się, że łącznie ok. 60 tys. osób znajdzie
pracę. Jest to niezwykle istotny argument w dyskusji o przyszłości tego źródła energii.
Sektor morskiej energetyki wiatrowej sam w sobie może być
kołem zamachowym polskiej gospodarki. Farmy na morzu to nie
tylko wspomniane 31,8 tys. miejsc pracy. Eksperci w zleconym
przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej raporcie
wyliczyli, że do 2025 roku na Morzu Bałtyckim w obrębie naszej
strefy ekonomicznej, gdzie są bardzo dobre warunku naturalne
do budowy wiatraków, może powstać aż 6 GW mocy. W rezultacie
wartość dodana dla polskiej gospodarki może wynieść ok. 73 mld
zł, a przychód sektora publicznego to kolejne 14,9 mld zł. Są to
wymierne korzyści, biorąc pod uwagę chociażby deficyt budżetowy naszego państwa, który w 2012 r. wyniósł ponad 30 mld zł.
Rozwój tego sektora oznacza także aktywizację regionów nadmorskich i rozwój przemysłu stoczniowego i portowego, który
już teraz produkuje komponenty do turbin wiatrowych realizując zagraniczne zamówienia. Przykładowo polska stocznia CRIS
zarabia dziś na produkcji specjalistycznych jednostek do montażu i obsługi farm na morzu.
Wymienione wyżej liczby muszą robić wrażenie, jednakże, aby
mogły one zostać urzeczywistnione, potrzebne jest odpowiednie prawo zachęcające inwestorów do lokowania swojego kapitału w Polsce. W przeciwnym razie będziemy świadkami ogłaszania decyzji o wycofywaniu się zagranicznych firm z naszego kraju.
Dlatego nasi politycy powinni stworzyć przyjazny klimat przedsiębiorcom i pozwolić im inwestować w Polsce.

Janusz Gajowiecki
wicedyrektor w Polskim Stowarzyszeniu
Energetyki Wiatrowej
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Nie tylko węgiel i gaz...
Unia Europejska zgodnie z założonymi planami jest na dobrej drodze do realizacji celu, jakim jest osiągnięcie do 2020 r.
20 proc. udziału energii odnawialnej w całkowitym zużyciu energii w UE. Cel ten jest jednym z elementów szerszej strategii na
rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu. A jak wdrożenie w większym stopniu do naszego systemu energetycznego odnawialnych źródeł energii przebiega w Polsce?
Prace rządu nad ustawą o OZE przeciągają się już od kilku lat. Dyrektywy unijne w temacie ustawy o OZE musiały być wprowadzone do 21 grudnia 2010 roku, Polska nie spełniła tych wymogów do
dzisiaj, za co Komisja Europejska pozwała nasz kraj do Trybunału
Sprawiedliwości. Na razie możemy poszczycić się wyłącznie projektem ustawy, który powstał w marcu tego roku.
Zwiększenie wytwarzania energii elektrycznej z wiatru, słońca,
wody (np. fale, pływy morskie, energia geotermalna) i biomasy
pozwoli Unii Europejskiej zmniejszyć swoje uzależnienie od importu energii i jednocześnie zwiększyć innowacyjność i poziom
zatrudnienia. Przedsiębiorcy są jednak powściągliwi, jeśli chodzi
o zwiększanie inwestycji w energię odnawialną. Z jednej strony
nie mają pewności co do kierunku przyszłej polityki UE w tej dziedzinie, a z drugiej – zbyt wolno maleją koszty.
Stymulowanie konkurencji na unijnym rynku energii może przyczynić się do zmniejszenia kosztów. Dopłaty do paliw kopalnych
powinny być stopniowo wycofywane. Należy również zmienić
stawki opodatkowania energii, aby zwiększyć inwestycje w technologie niskoemisyjne. Jednocześnie należy stopniowo zmniejszać wsparcie (lub całkowicie rezygnować z systemów wsparcia) dla odnawialnych źródeł energii po to, aby przedsiębiorstwa
z tego sektora mogły stać się w przyszłości bardziej konkurencyjne w stosunku do innych źródeł energii.
Unia Europejska powinna wspierać produkcję energii wiatrowej i słonecznej, tam gdzie jest ona tańsza – tak jak postępuje
się już w przypadku innych produktów i usług. Dzięki temu kraje UE będą mogły kupować w krajach spoza UE energię wiatrową czy słoneczną wytwarzaną z odnawialnych źródeł po znacznie niższej cenie, aniżeli byłoby to możliwe w Unii.
W marcu tego roku UE opublikowała plan działania dotyczący obniżania emisji , który obejmuje całą europejską gospodarkę. Zakłada on również opracowanie osobnych planów działania
dla poszczególnych jej sektorów, m.in. plan działania w zakresie
energii do roku 2050.
Tymczasem Skarb Państwa w Polsce rozważa wstrzymanie
prywatyzacji Energi do czasu uchwalenia ustawy o OZE. Ministerstwo chce ocenić, jaki wpływ na sprzedaż spółki może mieć
niepewność inwestorów co do przyszłych przepisów. By zwiększyć atrakcyjność Energi, Ministerstwo Skarbu Państwa zastanawia się też nad wniesieniem do niej dodatkowych aktywów.
Po debiucie giełdowym resort rozważy poszukiwanie inwestora strategicznego.

PROJEKT USTAWY O ODNAWIALNYCH
ŹRÓDŁACH ENERGII
W marcu tego roku Ministerstwo Gospodarki przygotowało projekt ustawy wprowadzającej, w której znalazły się propozycje dotyczące tzw. trójpaku energetycznego. Dokument zawiera przede
wszystkim przepisy przejściowe w obrębie ustawy o odnawialnych źródłach energii, prawa gazowego oraz prawa energetycznego. Projekty ustaw przewidują rozbudowane zmiany w różnych

przepisach obowiązujących aktów prawnych. Celem regulacji jest
uporządkowanie oraz uproszczenie obowiązujących przepisów,
wyłączenie z obecnie obowiązującej ustawy prawo energetyczne
zagadnień dotyczących odnawialnych źródeł energii oraz gazu
i uregulowanie ich w odrębnych aktach prawnych, wprowadzenie rozwiązań podyktowanych rozwojem rynków i ochroną odbiorców, dostosowanie obecnie obowiązujących rozwiązań do
rozporządzeń unijnych oraz uwieńczenie procesu transpozycji
dyrektyw unijnych.
W ustawie znalazły się regulacje dotyczące m.in.:
▶▶ oświetlenia miejsc publicznych oraz gminnych, powiatowych
i wojewódzkich dróg znajdujących się na terenie gminy;
▶▶ ułatwień w zakresie instalowania i montowania mikroinstalacji oraz opodatkowania przychodów osób fizycznych uzyskujących przychody z tytułu wytwarzania energii z odnawialnych
źródeł energii w mikroinstalacjach;
▶▶ obowiązywania mechanizmów wsparcia w przypadku instalacji odnawialnego źródła energii oraz instalacji spalania wielopaliwowego, które oddano do użytkowania przed dniem wejścia w życie ustawy o OZE,
▶▶ stanowienia sądów polubownych rozstrzygających spory z zakresu energetyki;
▶▶ rozszerzenia kompetencji Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego o sprawy dotyczące świadectw kwalifikacyjnych w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji lub sieci elektroenergetycznych, ciepłowniczych i gazowych;
▶▶ systemu ochrony odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej
i gazu,
▶▶ okresów przejściowych dla obowiązku sprzedaży gazu ziemnego na giełdzie towarowej lub rynku regulowanym w czasie
pierwszego roku obowiązywania nowych przepisów – w wysokości 30 proc. dla pierwszych sześciu miesięcy i 50 proc. dla
kolejnych sześciu miesięcy;
▶▶ zastąpienia wymogu uzyskania koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie produkcji, magazynowania,
przesyłu rurociągowego i obrotu paliwami ciekłymi wpisem
do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez
Prezesa URE.
Nowe rozwiązania – Uporządkowanie działalności w energetyce:
▶▶ Obowiązek uzyskania przez operatora systemu przesyłowego
elektroenergetycznego certyfikatu potwierdzającego spełnianie przez tego operatora kryteriów niezależności;
▶▶ Obowiązek opracowania i zawarcia z przedsiębiorstwem energetycznym zajmującym się obrotem energią elektryczną na
obszarze działania OSD generalnej umowy dystrybucji energii elektrycznej;
▶▶ Utworzenie centralnego zbioru informacji pomiarowych oraz
prowadzącego go operatora informacji pomiarowych wraz
z systemem taryfowania i kontroli;
▶▶ Rozpatrywanie wniosków o określenie warunków przyłączenia według kolejności ich wpływu;
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▶▶ Komisje kwalifikacyjne: przeniesienia zagadnień dotyczących
kwalifikacji do ustawy o dozorze technicznym, organ prowadzący rejestr świadectw kwalifikacyjnych – Prezes UDT (dot.
również PG).
Założenia dla osiągnięcia celów w zakresie OZE określone zostały w strategii Europa 2020. Rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE) jest jednym z najważniejszych kierunków Polityki energetycznej Polski do 2030 r. Konieczność
wypełnienia celów w zakresie wykorzystywania „zielonej elektryczności” została wprowadzona w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/77/EC, która następnie została zastąpiona dyrektywą 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie
promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych. Dyrektywa 2001/77/EC określała cele w zakresie elektryczności, natomiast Dyrektywa 2009/28/WE określa minimalne cele udziału
OZE w końcowym zużyciu energii brutto. Dla Polski cel fakultatywny na rok 2010 wynosił 7,5 proc., natomiast obligatoryjny cel
na 2020 r. wynosi 15 proc. Premier Donald Tusk oświadczył, że
celem jest zapewnienie odbiorcom możliwie najtańszej energii.
Zatem w poselskim projekcie nie pojawią się precyzyjne definicje odnawialnych źródeł energii, ponieważ to znajdzie się w odrębnym projekcie rządowym. (...) nie będzie rozstrzygnięć, na jakie gałęzie będziemy dawali wsparcie. Poziom wsparcia będzie
określony w ustawie rządowej, która powstanie możliwie szybko – oznajmił premier Donald Tusk.
Podobno Polska nie
będzie planowała wygórowanych inwestycji,
w tej chwili priorytetem
jest realizacja budowy
elektrowni atomowej,
co jest zresztą nieporozumieniem, bo gdy
Niemcy i Szwajcaria
rezygnują z atomu, to
Polska będzie budować. Trzeba mieć nadzieję, że energia atomowa to będzie tylko krótki epizod na drodze do jak największego udziału odnawialnych źródeł energii.
Rząd powszechnie jest krytykowany za blokowanie ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii. Zarzuca mu się, że stoi po stronie
koncernów energetycznych, a nie konsumentów, którzy mogliby
dzięki niej mieć tańszy prąd.
Tymczasem dzięki nowej ustawie każda osoba, która zainstaluje mikroinstalację fotowoltaiczną o mocy do 40kW nie będzie
musiała rejestrować działalności gospodarczej w celu produkcji
i sprzedaży energii do zakładu energetycznego. Osoba taka jest
również zwolniona z wielu opłat i formalności związanej z produkcją OZE.
Podobnie dzieje się we Włoszech, w Hiszpanii czy w Niemczech.
Mamy dużo przykładów powstających spółdzielni energetycznych czy elektrowni samorządowych, gdzie miasta kupują sobie własne wiatraki,
budują je w okolicy
i mają własny prąd.
W Niemczech prężnie rozwija się ruch
spółdzielczy wokół
zielonej energii. Powstają dziesiątki ty-
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sięcy spółdzielni energetycznych, które zapewniają bezpieczeństwo energetyczne członkiniom i członkom tych kooperatyw.
W Polsce też mogłoby się to dziać, jednak rząd blokuje tego typu
zmianę, ponieważ jest zainteresowany obroną interesu dużych
firm energetycznych. Kiedy to się zmieni na dachach naszych
domów pojawią się masowo kolektory słoneczne, a obok elektrowni wiatrowych pojawią się także elektrownie wykorzystujące – jak to się działo przed II wojną światową, na szeroką skalę – ruch pływowy wód. Ustawą o OZE zajmuje się obecnie stały
Komitet Rady Ministrów.
Dla wytwórców energii elektrycznej z OZE przewiduje ona system wsparcia, który jest obecnie największą kością niezgody powodującą przedłużanie się prac. Optymalizacja systemu wsparcia ma polegać na:
▶▶ wprowadzeniu jednolitego 15–letniego okresu wsparcia dla
wytwórców energii z OZE,
▶▶ rezygnacji z corocznej waloryzacji opłaty zastępczej,
▶▶ zróżnicowaniu poziomu wsparcia dla różnych technologii OZE,
▶▶ promocji rozwoju rozproszonych źródeł energii o niewielkiej
mocy poprzez zapewnienie wyższego poziomu wsparcia oraz
ułatwień administracyjnych,
▶▶ wyłączeniu z systemu wparcia źródeł już zamortyzowanych,
▶▶ ograniczeniu poziomu wsparcia dla technologii współspalania,
▶▶ stosowaniu priorytetu przyłączania nowych instalacji wykorzystujących OZE,
▶▶ kontynuacji kierowania środków z opłaty zastępczej na wsparcie budowy nowych jednostek OZE oraz modernizację i rozbudowę sieci,
▶▶ ograniczeniu dostępu dla dużych instalacji systemowych do
biomasy leśnej.

Co to jest energia odnawialna?
Najbardziej jest znana energia wiatrowa. Wiatr jako niewyczerpywalne źródło czystej ekologicznie energii znajduje coraz szersze zastosowanie i cieszy się coraz większym poparciem społecznym. Początki wykorzystania energii wiatru sięgają starożytnego
Babilonu (osuszanie bagien), Egiptu (mielenie zboża), Chin i Mandżurii (pompowanie wody na pola ryżowe). W Europie technika ta
pojawiła się w XII stuleciu, lecz nowoczesne technologie zaczęły
być stosowane dopiero w wieku XX.
Odnawialne źródła energii to także: energetyka słoneczna, energetyka wodna, energia fal, energia wulkanów. Energia odnawialna
to energia uzyskiwana z innych źródeł niż nieodnawialne zasoby
ziemi: gaz, węgiel czy ropa. Ten typ energii jest całkowicie ekologiczny i wykorzystuje naturalne warunki atmosferyczne lub geologiczne Ziemi. Energia wytworzona z wody: sto lat temu ludzie
zużywali jej około 400 miliardów m sześc. Dzisiaj potrzebują już
ponad 2900 miliardów m sześc. W 2015 r. z pewnością będą potrzebowali ponad 8 bilionów m sześc. Natomiast objętość wód
łatwo nadających się do użytku w miejscach zamieszkanych wynosi zaledwie 9 bilionów m sześc. Oznacza to, że zbyt duża część
użytecznych wód zostanie szybciej zanieczyszczona przez działalność człowieka niż oczyszczona w procesie naturalnego cyklu
parowania i opadów....

Kazimierz Brzezicki
prawnik i dziennikarz
redaktor naczelny portalu poPRAWNY.pl
kb@deweloperska.com
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ARiMR wspiera sadzenie lasu
Jak co roku w czerwcu i lipcu Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy
w ramach działania ,,Zalesianie gruntów rolnych i zalesianie gruntów innych niż rolne”. Dzięki wsparciu ARiMR od 2004 roku
przybyło w Polsce 70 tys. hektarów lasów.

W tym roku wnioski można było składać od 3 czerwca do 31 lipca
w biurach powiatowych ARiMR. Wsparcie takie udzielane jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013
i był to już siódmy nabór wniosków finansowany z tego budżetu.
Pomoc na zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów
innych niż rolne kierowana jest do rolników, którzy gospodarują na słabych jakościowo glebach i nie osiągają zadowalających
plonów lub np. zaprzestają działalności produkcyjnej, bowiem
nie opłacało im się to ekonomicznie. Rezygnując z prowadzenia
działalności rolniczej na takich gruntach i sadząc tam las, mogą
liczyć na otrzymywanie wsparcia finansowego z ARiMR. Powiększanie obszarów leśnych niesie ze sobą również niezaprzeczalne
korzyści ekologiczne i środowiskowe. Więcej lasów to czystsze
powietrze, zdrowszy klimat, a także wybiegając bardzo daleko
w przyszłość większe pokłady węgla.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udziela pomocy finansowej na zalesienie gruntów rolnych jak i zalesianie
gruntów innych niż rolne. Warunki, niezbędne dokumenty do uzyskania pomocy, jak i kwoty wsparcia są zróżnicowane w zależności od tego, czy rolnik zamierza zalesić grunty rolne czy grunty
inne niż rolne.

Na jakich gruntach można posadzić las?
Pomoc na zalesianie gruntów rolnych jest przyznawania do gruntów stanowiących grunty orne lub sady.
Pomoc na zalesianie gruntów innych niż rolne jest przyznawana do gruntów wykazanych w ewidencji gruntów jako użytki rolne bądź grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych,
nie wykorzystywane do produkcji rolniczej lub do gruntów, dla
których zalesienie stanowi racjonalny sposób zagospodarowania w szczególności ze względu na funkcje wodochronne lub glebochronne.
Pomoc na zalesianie gruntów rolnych i innych niż rolne jest
przyznawana do gruntów:
▶▶ przeznaczonych do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku
tego planu, gdy zalesianie tych gruntów nie jest sprzeczne z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;
▶▶ stanowiących własność rolnika składającego wniosek albo
jego małżonka lub współwłasność tego rolnika;
▶▶ o powierzchni większej niż 0,5 ha i szerokości większej
niż 20 m, przy czym wymagań tych nie stosuje się, jeżeli grunty graniczą z lasem, a ich powierzchnia wynosi co
najmniej 0,1 ha;
▶▶ położonych poza:
▶▶ obszarami Natura 2000 lub obszarami znajdującymi się
na liście, o której mowa w art. 27 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, chyba że planowane zalesienie nie jest sprzeczne z planami ochrony albo
planami zadań ochronnych tych obszarów;

▶▶ o
 bszarami rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych,
parków narodowych lub obszarami ich otulin, chyba że
planowane zalesienie nie jest sprzeczne z celami ochrony tych obszarów.
Pomoc na zalesianie może być przyznana jednemu rolnikowi w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich do powierzchni nie
większej niż 100 ha.

Kto może ubiegać się o wsparcie na zalesianie
gruntów?
O płatności na zalesianie gruntów rolnych może ubiegać się rolnik, który:
▶▶ został wpisany do ewidencji producentów (prowadzonej
przez ARiMR),
▶▶ zobowiązał się do: wykonania zalesienia gruntów, na których do dnia złożenia wniosku o pomoc była prowadzona
działalność rolnicza,
▶▶ pielęgnacji założonej uprawy leśnej przez okres 5 lat od
dnia wykonania zalesienia – zgodnie z planem zalesienia,
w rozumieniu przepisów o lasach,
▶▶ prowadzenia założonej uprawy leśnej przez 15 lat od dnia
uzyskania pierwszej płatności na zalesianie,
▶▶ przestrzegania na terenie całego gospodarstwa norm
i wymogów wzajemnej zgodności, określonych w przepisach o płatnościach w ramach systemów wsparcia
bezpośredniego,
▶▶ uzyskał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, jeżeli uzyskanie takiej decyzji dla planowanego zalesienia
jest wymagane przepisami ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
O płatności na zalesianie gruntów innych niż rolne może ubiegać się rolnik, który:
▶▶ został wpisany do ewidencji producentów (prowadzonej
przez ARiMR),
▶▶ zobowiązał się do: wykonania zalesienia gruntów innych
niż rolne z sukcesją naturalną, na których występują drzewa lub krzewy pochodzące z sukcesji naturalnej, należące
do rodzimych gatunków lasotwórczych, drzewa występują
w kępach o powierzchni co najmniej 5 arów, powierzchnia
kęp, o powierzchni co najmniej 5 arów, stanowi nie mniej
niż 10 proc. powierzchni gruntu przeznaczonego do zalesienia, a wiek drzew lub krzewów wyrosłych w wyniku zaprzestania użytkowania rolniczego nie przekracza 20 lat;
▶▶ lub wykonania zalesienia gruntów innych niż rolne, wskazanych w planie zalesienia jako grunty, które po zalesieniu spełniać będą funkcje wodochronne lub glebochronne,
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▶▶ p
 ielęgnacji założonej uprawy leśnej przez okres 5 lat od
dnia wykonania zalesienia – zgodnie z planem zalesienia,
w rozumieniu przepisów o lasach,
▶▶ uzyskał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaną przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, jeżeli uzyskanie takiej decyzji dla planowanego zalesienia
jest wymagane przepisami ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Rodzaj i wysokość wsparcia
Pomoc na zalesianie obejmuje:
a) wsparcie na zalesienie – stanowiące jednorazową, zryczałtowaną płatność z tytułu poniesionych kosztów zalesienia
i ewentualnego ogrodzenia uprawy leśnej w przeliczeniu na
hektar zalesionych gruntów, wypłacaną w pierwszym roku,
licząc od dnia wykonania zalesienia. Wysokość wsparcia na
zalesianie uzależniona jest od:
▶▶ proporcji gatunków iglastych i liściastych w strukturze
uprawy;
▶▶ zabezpieczenia przed zwierzyną (grodzenie 2–metrową
siatką metalową);
▶▶ konfiguracji terenu;
▶▶ zastosowania sadzonek zwykłych lub sadzonek mikoryzowanych z zakrytym systemem korzeniowym.
Kwota pomocy przyznawanej w ramach wsparcia na zalesianie
gruntów rolnych wynosi od 4160 do 6260 zł/ha.
Kwota pomocy przyznawanej w ramach wsparcia na zalesianie
wynosi od 1700 (w przypadku zalesienia z wykorzystaniem sukcesji naturalnej) do 6260 zł/ha.
Dodatkowo można również uzyskać pomoc za wykonanie zaleconego przez nadleśniczego ogrodzenia młodej uprawy leśnej
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2–metrową siatką metalową w kwocie 2590 zł/ha lub 6,50 zł za
metr bieżący wykonanego ogrodzenia.
b) premię pielęgnacyjną – stanowiącą zryczałtowaną płatność
z tytułu poniesionych kosztów prac pielęgnacyjnych oraz
ochrony uprawy leśnej przed zwierzyną w przeliczeniu na
hektar zalesionych gruntów, wypłacaną corocznie przez 5
lat, licząc od dnia wykonania zalesienia.
Wysokość premii jest uzależniona od konfiguracji terenu oraz
kosztów prac pielęgnacyjnych określonych w planie zalesienia,
w tym przede wszystkim: odchwaszczania, czyszczenia wczesnego oraz ochrony sadzonek przed zwierzyną.
Kwota pomocy przyznawanej w ramach premii pielęgnacyjnej
z tytułu zalesiania gruntów rolnych wynosi 970 lub 1360 zł/ha.
Kwota pomocy przyznawanej w ramach premii pielęgnacyjnej z tytułu zalesiania gruntów innych niż rolne wynosi od 970
do 2050 zł/ha.
Dodatkowo można również uzyskać pomoc za zastosowanie zaleconych przez nadleśniczego środków ochrony młodej uprawy
leśnej przed zwierzyną w wysokości od 190 do 700 zł/ha.
c) premię zalesieniową – stanowiącą zryczałtowaną płatność
z tytułu utraconych dochodów wynikających z przeznaczenia gruntów rolnych na grunty leśne w przeliczeniu na hektar zalesionych gruntów, wypłacaną corocznie przez 15 lat,
licząc od dnia wykonania zalesienia.
Otrzymują ją tylko ci rolnicy, którzy udokumentowali uzyskanie
w roku poprzedzającym złożenie wniosku co najmniej 25 proc.
dochodów z rolnictwa.
Kwota pomocy przyznawanej w ramach premii zalesieniowej wynosi 1580 zł/ha. Premia zalesieniowa nie jest wypłacana w przypadku zalesiania gruntów innych niż rolne.
Rolnik ubiegający się o przyznanie pomocy na zalesianie jeszcze przed złożeniem w biurze powiatowym ARiMR wniosku o przyznanie pomocy na zalesianie powinien posiadać plan zalesie-
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nia, który zawiera wytyczne dotyczące założenia i prowadzenia
uprawy leśnej.

Plan zalesienia
Opracowany przez nadleśniczego plan zalesienia dla gruntów rolnych oraz gruntów innych niż rolne powinien zawierać w szczególności:
1) dane dotyczące rolnika,
2) powierzchnię uprawy leśnej, stanowiącej podstawę do obliczenia pomocy na zalesianie,
3) dane dotyczące położenia gruntów przeznaczonych do zalesienia,
4) określenie typów siedliskowych lasu dla gruntów przeznaczonych do zalesienia z uwzględnieniem strefy ekotonowej
i zakładania ognisk biocenotycznych,
5) określenie składu gatunkowego upraw leśnych dla poszczególnych typów siedliskowych lasu z uwzględnieniem strefy
ekotonowej,
6) określenie odległości między sadzonkami drzew i krzewów,
warunków techniczno–produkcyjnych sadzonek, liczby sadzonek na hektar, liczby sadzonek potrzebnych do zalesienia oraz formy zmieszania gatunków drzew i krzewów, zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia ministra rolnictwa
i rozwoju wsi,
7) informacje dotyczące:
▶▶ uprawy gleby na gruntach przeznaczonych do zalesienia,
w tym sposobu przygotowania gleby,
▶▶ wymagań, jakie powinien spełnić sprzęt służący do przygotowania gleby,
▶▶ określenia terminu przygotowania gleby,
▶▶ sadzenia sadzonek drzew i krzewów, w tym metody sadzenia drzew i krzewów poszczególnych gatunków,
▶▶ określenia terminu i kolejności sadzenia poszczególnych
gatunków drzew i krzewów,
▶▶ czynności wykonywanych w ramach pielęgnacji założonej
uprawy leśnej oraz opisu sposobu i terminu wykonania poprawek, czyszczeń wczesnych i późnych,
▶▶ ochrony uprawy leśnej przed zwierzętami, w tym sposobu
grodzenia, powierzchni przeznaczonej do grodzenia oraz
terminu wykonania grodzenia i terminu jego utrzymania,
▶▶ sposobu stosowania repelentów oraz powierzchni, na której
przewidziano ich zastosowanie i terminu ich zastosowania.
▶▶ ochrony przeciwpożarowej uprawy leśnej,
▶▶ wymagań, jakie powinno spełniać zalesienie ze względu na
potrzeby ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków chronionych,
▶▶ część graficzną planu zalesienia, którą stanowi kopia części mapy ewidencji gruntów i budynków lub jej powiększenie z naniesionymi oznaczeniami poszczególnych gruntów
przeznaczonych do zalesiania.
▶▶
Ponadto plan zalesienia powinien:
▶▶ obejmować grunty graniczące ze sobą, tworzące jeden
kompleks przeznaczony do zalesienia,
▶▶ być sporządzony odrębnie dla gruntów rolnych albo gruntów innych niż rolne, przy uwzględnieniu stanu faktycznego gruntów przeznaczonych do zalesienia, których granice są oznakowane w terenie.

W przypadku zalesiania gruntów innych niż rolne dodatkowo
plan zalesienia powinien zawierać określenie powierzchni zajętej przez kępę lub kępy drzew pochodzących z sukcesji naturalnej
lub wskazanie, czy planowane zalesienie ma charakter zalesienia pełniącego funkcje wodochronne lub glebochronne zgodnie
z Zasadami Hodowli Lasu.
W przypadku, gdy do zalesienia zostało przeznaczonych kilka
odrębnych kompleksów, każdy z nich powinien zostać uwzględniony w oddzielnym planie zalesienia i wniosku o przyznanie pomocy na zalesianie.

Co dalej dzieje się ze złożonym wnioskiem?
Wniosek o przyznanie pomocy poddawany jest weryfikacji przez
pracowników ARiMR. W jej trakcie w szczególności sprawdzana
jest kompletność i poprawność sporządzonego przez nadleśniczego planu zalesienia.
W przypadku, gdy sporządzony plan zalesienia będzie niekompletny, rolnik zostanie wezwany do uzupełnienia braków formalnych.
Po weryfikacji wniosku kierownik biura powiatowego ARiMR
wydaje postanowienie o spełnieniu warunków do przyznania pomocy na zalesianie lub decyzję o odmowie przyznania pomocy.
Otrzymanie przez rolnika takiego postanowienia umożliwia rozpoczęcie przez niego prac zalesieniowych zgodnie ze sporządzonym przez nadleśniczego planem zalesienia.
O wykonaniu zalesienia rolnik powiadamia nadleśniczego, który wydaje wówczas zaświadczenie o zgodności zalesienia z planem zalesienia.
Następnie rolnik dostarcza do biura powiatowego ARiMR w terminie do 20 maja roku, w którym zalesienie wykonano wiosną
albo roku następującego po roku, w którym zalesienie wykonano jesienią oświadczenie o wykonaniu zalesienia zgodnie z planem zalesienia oraz zaświadczenie nadleśniczego potwierdzające fakt wykonania zalesienia zgodnie z planem zalesienia wraz
z kopią protokołu z odbioru zalesionych gruntów.
Wtedy kierownik biura powiatowego ARiMR wydaje decyzję
o przyznaniu pomocy na zalesianie.

Pomoc na zalesianie w kolejnych latach
W celu otrzymania płatności w kolejnych latach rolnik zobowiązany jest do składania corocznie wniosku o wypłatę pomocy na
zalesianie, w terminie od 15 marca do 15 maja danego roku.
Premia pielęgnacyjna w piątym roku od zalesienia oraz premia
zalesieniowa, począwszy od piątego roku od zalesienia, jest wypłacana po uprzednim przekwalifikowaniu zalesionego gruntu na
grunt leśny, dokonywanym w formie decyzji, wydanej przez starostę właściwego ze względu na położenie gruntów objętych zalesieniem albo w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków. Kopię decyzji w sprawie przekwalifikowania gruntu rolnego
na grunt leśny albo zaświadczenie o przekwalifikowaniu zalesionego gruntu na grunt leśny w wyniku modernizacji ewidencji
gruntów i budynków, rolnik składa do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do końca roku kalendarzowego, w którym upływa 5 lat od dnia złożenia
oświadczenia o wykonaniu zalesienia zgodnie z planem zalesienia.
Źródło: Departament Płatności Bezpośrednich, Departament Komunikacji
Społecznej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
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