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Na podstawie art. 39a ust. 8 ustawy z dnia 19 paê-
dziernika 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomoÊcia-
mi rolnymi Skarbu Paƒstwa (Dz. U. z 2007 r. Nr 231,
poz. 1700, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r.
Nr 19, poz. 100 i Nr 42, poz. 340) zarzàdza si´, co na-
st´puje:

§ 1. 1. W umowach zawieranych ze spó∏kami,
o których mowa w art. 39 ust. 2 pkt 5 i ust. 3 ustawy
z dnia 19 paêdziernika 1991 r. o gospodarowaniu nie-
ruchomoÊciami rolnymi Skarbu Paƒstwa, zwanej da-
lej „ustawà”, roczny czynsz dzier˝awny ustala si´ jako
sum´ czynszu nale˝nego od poszczególnych sk∏adni-
ków przedmiotu dzier˝awy, stosownie do art. 39a
ust. 2—4 ustawy.

2. Czynsz, o którym mowa w ust. 1, ustala si´,
przyjmujàc do przeliczeƒ Êrednià krajowà cen´ skupu
pszenicy wskazanà w obwieszczeniach Prezesa G∏ów-
nego Urz´du Statystycznego og∏aszanych w Dzienni-
ku Urz´dowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor
Polski” za pó∏rocze poprzedzajàce og∏oszenie wykazu
nieruchomoÊci, o którym mowa w art. 28 ust. 1
w zwiàzku z art. 38 ust. 2 ustawy, zwanego dalej „wy-
kazem”.

§ 2. 1. Roczny czynsz dzier˝awny wynosi od:

1) u˝ytków rolnych, z wyjàtkiem gruntów, o których
mowa w pkt 3 i 4 — równowartoÊç pieni´˝nà ilo-
Êci pszenicy okreÊlonej w tabelach stawek czynszu
dzier˝awnego od u˝ytków rolnych stanowiàcych
za∏àcznik do rozporzàdzenia;

2) budynków i budowli, z zastrze˝eniem pkt 3 i 4 
— 0,6 % wartoÊci poczàtkowej;

3) nast´pujàcych sk∏adników obiektu stawowego ty-
pu karpiowego:

a) gruntów pod stawami — 27,5 % iloczynu Êred-
niej wieloletniej wydajnoÊci naturalnej ustalo-
nej przez eksperta z zakresu rybactwa stawowe-
go, wyra˝onej w kilogramach ryb z lustra wody
i Êredniej wa˝onej ceny zbytu karpia handlowe-
go w roku kalendarzowym poprzedzajàcym rok
og∏oszenia wykazu,

b) budowli ziemnych — 1 % wartoÊci poczàtkowej,

c) mnichów i zastawek — 5 % wartoÊci ksi´gowej
netto,

d) jazów, tam i innych budowli hydrotechnicznych
— 2 % wartoÊci poczàtkowej,

e) materia∏u obsadowego — 5 % wartoÊci wed∏ug
Êredniej wa˝onej ceny zbytu tego materia∏u
w roku kalendarzowym poprzedzajàcym rok
og∏oszenia wykazu;

4) nast´pujàcych sk∏adników obiektu stawowego ty-
pu pstràgowego:

a) gruntów pod obiektem stawowym — równo-
wartoÊç pieni´˝nà iloÊci pszenicy ustalonej
zgodnie z pkt 1, z tym ˝e w razie braku klasyfi-
kacji gruntów stawki czynszu ustala si´ jak dla
u˝ytku zielonego klasy I,

b) budowli stawowych — 2 % wartoÊci poczàtko-
wej,

c) budowli hydrotechnicznych — 2 % wartoÊci
poczàtkowej,

d) materia∏u obsadowego — 5 % wartoÊci wed∏ug
Êredniej wa˝onej ceny zbytu tego materia∏u
w roku kalendarzowym poprzedzajàcym rok
og∏oszenia wykazu;

5) rybackiego korzystania z jezior:

a) 5 % iloczynu wielkoÊci naturalnego potencja∏u
produkcyjnego ustalonego przez eksperta z za-
kresu rybactwa Êródlàdowego i Êredniej wa˝o-
nej ceny zbytu poszczególnych gatunków ryb
w roku kalendarzowym poprzedzajàcym rok
og∏oszenia wykazu oraz

b) 7,5 % wartoÊci sumy op∏at ponoszonych przez
w´dkarzy za udost´pnianie jezior do amator-
skiego po∏owu ryb w roku kalendarzowym po-
przedzajàcym rok og∏oszenia wykazu;

6) plantacji wieloletnich, na które sk∏adajà si´:

a) drzewa owocowe w wieku co najmniej 5 lat od
posadzenia — równowartoÊç pieni´˝nà 2 kg
pszenicy za jedno drzewo rocznie,

b) krzewy owocowe w wieku co najmniej 3 lat od
posadzenia — równowartoÊç pieni´˝nà 0,1 kg
pszenicy za jeden krzew rocznie;

7) gruntów nieb´dàcych gruntami rolnymi w rozu-
mieniu Kodeksu cywilnego i lasami w rozumieniu
przepisów o lasach — równowartoÊç pieni´˝nà
10 dt pszenicy z 1 ha.

2. WartoÊç poczàtkowà, o której mowa w ust. 1
pkt 2, pkt 3 lit. b i d oraz pkt 4 lit. b i c, oraz wartoÊç
ksi´gowà netto, o której mowa w ust. 1 pkt 3 lit. c,
ustala si´ na ostatni dzieƒ miesiàca poprzedzajàcego
miesiàc og∏oszenia wykazu. 
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 21 maja 2009 r.

w sprawie sposobu ustalania wysokoÊci czynszu dzier˝awnego w umowach zawieranych ze spó∏kami
w trybie bezprzetargowym

———————
1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje dzia∏em admini-

stracji rzàdowej — rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2
pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
16 listopada 2007 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu
dzia∏ania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216,
poz. 1599).
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§ 3. Od u˝ytków rolnych po∏o˝onych na obszarze,
na którym zgodnie z przepisami o ochronie Êrodowi-
ska i ochronie przyrody obowiàzujà ograniczenia
w prowadzeniu produkcji rolnej, czynsz dzier˝awny
wynosi 50 % stawek okreÊlonych w za∏àczniku do roz-
porzàdzenia.

§ 4. Nie ustala si´ czynszu dzier˝awnego od:

1) gruntów pod ciekami wodnymi, naturalnymi lub
sztucznymi, zaliczonymi do urzàdzeƒ melioracji
wodnych szczegó∏owych, z wyjàtkiem stawów;

2) gruntów pod wodami nieprzydatnymi do rybac-
kiego ich wykorzystania;

3) u˝ytków rolnych klasy VI i Vlz oraz nieu˝ytków rol-
nych;

4) gruntów zadrzewionych i zakrzewionych.

§ 5. 1. Czynsz z tytu∏u dzier˝awy lasów ustala si´
w ka˝dym roku odr´bnie w wysokoÊci 75 % wartoÊci

drewna pozyskanego w danym roku przez dzier˝awc´
zgodnie z ustaleniami uproszczonego planu urzàdze-
nia lasu lub zadaniami gospodarczymi ustalonymi
przez nadleÊniczego.

2. WartoÊç drewna, o której mowa w ust. 1, okreÊ-
la si´ wed∏ug zasad ustalania wartoÊci drzewostanów
okreÊlonych w przepisach o ochronie gruntów rol-
nych i leÊnych dla celów odszkodowawczych.

§ 6. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Skarbu
Paƒstwa z dnia 14 paêdziernika 1999 r. w sprawie spo-
sobu ustalania wysokoÊci czynszu dzier˝awnego
w umowach zawieranych ze spó∏kami w trybie bez-
przetargowym (Dz. U. Nr 90, poz. 1012).

§ 7. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia. 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 21 maja 2009 r. (poz. 766)

TABELE STAWEK CZYNSZU DZIER˚AWNEGO OD U˚YTKÓW ROLNYCH

I. Grunty orne

II. U˝ytki zielone

ObjaÊnienia:
1. Zaliczenie do okr´gu podatkowego nast´puje zgodnie z przepisami o podatku rolnym. 
2. Rodzaj i klas´ u˝ytków rolnych ustala si´ wed∏ug danych z ewidencji gruntów.


