GRUNTY ROLNE

ODDZIAŁ TERENOWY W POZNANIU
ogłasza przetarg ustny ograniczony
w dniu 24 października 2013 r. o godz. 10.00
na sprzedaż nieruchomości rolnych położonych w obrębie JERZYN, gm. Pobiedziska
Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi
Skarbu Państwa (tekst jednolity Dz. U. z 30 października 2012r., poz. 1187 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych
wydanych na jej podstawie Agencja Nieruchomości Rolnych OT w Poznaniu informuje, że ogłasza przetarg ustny ograniczony
na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, pochodzących z zlikwidowanego
PGR Pomarzanowice, woj. wielkopolskie, na terenie gminy Pobiedziska – dla rolników indywidualnych w rozumieniu
przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, zamierzających powiększyć gospodarstwo rodzinne, mających miejsce
zamieszkania w gminie, w której położona jest nieruchomość wystawiana do przetargu lub w gminie graniczącej z tą gminą
na podstawie wykazu podanego do publicznej wiadomości dnia 28.08.2013r.
Niniejsze ogłoszenie zamieszczone zostanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie: ANR OT Poznań, w Urzędzie Miasta i Gminy w
Pobiedziskach , sołectwie Złotniczki, we właściwej miejscowo izbie rolniczej i na stronie internetowej www.anr.gov.pl.
Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość położona w obrębie Jerzyn, gm. Pobiedziska, powiat poznański,
oznaczone, jako:
1) działka nr 3/7 (ark. mapy 1) o pow. 10,2341ha (UR – 10,2341ha), w tym: RIVa– 9,0911ha, RV – 1,1430ha, ,
zapisana w KW PO1G/00027097/6 w SR w Gnieźnie.
Dla w/w nieruchomości brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pobiedziska, zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy nr V/40/2011 z dnia
24.02.2011r., przedmiotowa działka przeznaczona jest pod strefę II rolno-przyrodniczą ( tereny użytkowane rolniczo, ciągi
ekologiczne). Działka znajduje się w otulinie parku krajobrazowego. Nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy lub
lokalizacji celu publicznego.
Uwaga: Nieruchomość obciążona jest bezterminową służebnością gruntową polegająca na prawie wejścia na nieruchomość
ozn. jako dz. nr 3/7, w pasie o szerokości 5m i długości 34m wzdłuż działki nr 3/2, co stanowi powierzchnię 170m2 , na
rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 3/2, zapisanej w KW nr PO1G/00036635/6.
Cena nieruchomości wynosi: 512 730,00zł. Zwolniona z podatku VAT.
wadium:
51 000,00zł , minimalne postąpienie: 5 200,00zł
Cena zawiera koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży.
Przetarg odbędzie się w dniu 24 października 2013r. o godz. 10.00 w siedzibie ANR OT w Poznaniu, ul. Fredry
12, pok. 414.
ZASTRZEŻENIA I OGRANICZENIA
I.
Zgodnie z art. 29 ust. 3b pkt 1 ustawy z dnia 19.10.1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu
Państwa (tekst jednolity Dz. U. z 30 października 2012r., poz. 1187 z późn. zm.) w przetargu mogą uczestniczyć
wyłącznie rolnicy indywidualni, w rozumieniu przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, zamierzający
powiększyć gospodarstwo rodzinne, jeżeli mają miejsce zamieszkania w gminie, w której położona jest nieruchomość
wystawiana do przetargu lub w gminie graniczącej z tą gminą, spełniający warunki, o których mowa w pkt. II albo w
pkt. III poniżej.
II.
W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne, które są rolnikami indywidualnymi w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia
11.04.2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jednolity Dz. U. z dnia 18 lipca 2012r. poz. 803, z późn. zm.) w
brzmieniu nadanym ustawą z dnia 16.09.2011 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi
Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011r. Nr 233, poz. 1382), tj. osoby, które spełniają
łącznie następujące warunki:
− są właścicielami, użytkownikami wieczystymi, samoistnymi posiadaczami lub dzierżawcami nieruchomości rolnych,
których łączna powierzchnia użytków rolnych - z uwzględnieniem powierzchni użytków rolnych wchodzących w
skład nieruchomości będącej przedmiotem przetargu - nie przekracza 300 ha,
posiadają kwalifikacje rolnicze określone w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 11.04.2003 r. o kształtowaniu ustroju
rolnego w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 16.09.2011 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami
rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw oraz w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi z dnia 17.01.2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (Dz.
U. z dn. 27 stycznia 2012 r., poz. 109),
co najmniej od 5 lat zamieszkują w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych
wchodzących w skład prowadzonego przez nie gospodarstwa rolnego oraz prowadzą przez ten okres osobiście to
gospodarstwo (pracują w tym gospodarstwie oraz podejmują wszelkie decyzje dotyczące prowadzenia działalności
rolniczej w tym gospodarstwie),
mają miejsce zamieszkania w gminie, w której położona jest nieruchomość wystawiana do przetargu lub w gminie
graniczącej z tą gminą.
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Osoby, które spełniają ww. warunki i zamierzaj wziąć udział w przetargu zobowiązane są złożyć następujące
dowody:
1) oświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz o łącznej powierzchni użytków rolnych w danej
gminie wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego, poświadczone przez właściwego wójta, burmistrza lub
prezydenta miasta (druk - wzór 1),
2) oświadczenie o łącznej powierzchni użytków rolnych stanowiących własność, użytkowanych wieczyście, będących w
samoistnym posiadaniu, dzierżawionych przez rolnika indywidualnego – w przypadku, gdy rolnik indywidualny posiada
gospodarstwo rodzinne położone na terenie więcej niż jednej gminy (druk - wzór 1A),
3) oświadczenie o posiadaniu kwalifikacji rolniczych (druk - wzór 2),
4) oryginały lub uwierzytelnione kopie dokumentów potwierdzających posiadane teoretyczne albo teoretyczne i praktyczne
kwalifikacje rolnicze,
5) dowód potwierdzający zamieszkanie – dokument określający zameldowanie na pobyt stały w rozumieniu przepisów o
ewidencji ludności i dowodach osobistych (zaświadczenie wydane przez organ właściwej gminy).
W przypadku, gdy osoba zamierzająca wziąć udział w przetargu posiada gospodarstwo rolne położone na terenie więcej niż
jednej gminy, obowiązana jest złożyć oświadczenia na druku - wzór 1 odrębnie dla każdej gminy, na terenie której
położona jest nieruchomość rolna wchodząca w skład tego gospodarstwa oraz dodatkowo złożyć oświadczenie na druku wzór 1A.
III. Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 16.09.2011 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu
Państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw w przetargu mogą także wziąć udział osoby fizyczne, które nie spełniają
warunków określonych w art. 6 ustawy z dnia 11.04.2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego w brzmieniu nadanym
ustawą z dnia 16.09.2011 r. o ile w dniu 03.12.2011 r. były rolnikami indywidualnymi w rozumieniu art. 6 ustawy o
kształtowaniu ustroju rolnego w brzmieniu sprzed nowelizacji oraz nadal prowadzą gospodarstwo rodzinne, tj. osoby,
które spełniają łącznie następujące warunki:
−
były w dniu 03.12.2011 r. i nadal są właścicielami lub dzierżawcami nieruchomości rolnych, których łączna
powierzchnia użytków rolnych - z uwzględnieniem powierzchni użytków rolnych wchodzących w skład nieruchomości
będącej przedmiotem przetargu - nie przekracza 300 ha,
−
posiadały w dniu 03.12.2011r. kwalifikacje rolnicze określone w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 11.04.2003r. o
kształtowaniu ustroju rolnego w brzmieniu sprzed nowelizacji z dnia 16.09.2011 r. (wykształcenie rolnicze co
najmniej zasadnicze lub wykształcenie średnie lub wyższe, lub osobiste prowadzenie gospodarstwa rolnego lub praca
w gospodarstwie rolnym przez okres co najmniej 5 lat),
−
osobiście prowadziły w dniu 03.12.2011 r. i prowadzą nadal gospodarstwo rolne (podejmowały i podejmują wszelkie
decyzje dotyczące prowadzenia działalności rolniczej w tym gospodarstwie),
−
zamieszkiwały w dniu 03.12.2011 r. i zamieszkują nadal w gminie, na obszarze której jest położona jedna z
nieruchomości rolnych wchodzących w skład prowadzonego przez nie gospodarstwa rolnego,
−
mają miejsce zamieszkania w gminie, w której położona jest nieruchomość wystawiana do przetargu lub w gminie
graniczącej z tą gminą.
Osoby zamierzające wziąć udział w przetargu składają następujące dowody potwierdzające spełnienie ww. warunków:
1/ oświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego, poświadczone przez właściwego wójta, burmistrza lub
prezydenta miasta (druk - wzór A),
2/ dowód potwierdzający posiadanie kwalifikacji rolniczych:
a/ oświadczenie o posiadaniu praktycznych kwalifikacji rolniczych, poświadczone przez właściwego wójta, burmistrza
lub prezydenta miasta (druk – wzór B)
albo
b/ oryginały lub uwierzytelnione kopie świadectwa lub dyplomu potwierdzającego uzyskanie wykształcenia rolniczego
co najmniej zasadniczego lub wykształcenia średniego lub wyższego,
3/ oświadczenie o łącznej powierzchni użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego, poświadczone
przez właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (druk – wzór C),
4/ oświadczenie o powierzchni użytków rolnych stanowiących własność i dzierżawionych przez rolnika indywidualnego
(druk – wzór D),
5/ dowód potwierdzający zamieszkanie – dokument określający zameldowanie na pobyt stały w rozumieniu przepisów o
ewidencji ludności i dowodach osobistych (zaświadczenie wydane przez organ właściwej gminy)
W przypadku, gdy osoba zamierzająca wziąć udział w przetargu posiada gospodarstwo rolne położone na terenie więcej
niż jednej gminy, obowiązana jest złożyć oświadczenia na drukach – wzór A, wzór B i wzór C odrębnie dla każdej
gminy, na terenie której położona jest nieruchomość rolna wchodząca w skład tego gospodarstwa.
IV. Dowody potwierdzające spełnienie warunków wzięcia udziału w przetargu, o których mowa powyżej w pkt. II
(oświadczenia na drukach: wzór 1, wzór 1A, wzór 2) albo w pkt. III (oświadczenia na drukach: wzór A, wzór B, wzór C,
wzór D) oraz zaświadczenia o zameldowaniu winny być aktualne – wystawione nie wcześniej niż na 1 miesiąc przed
dniem złożenia dokumentów na przetarg. Druki ww. oświadczeń opublikowane są na stronie internetowej
www.anr.gov.pl.

www.anr.gov.
www.anr.gov.pl
gov.pl

GRUNTY ROLNE

V. Osoby zamierzające wziąć udział w przetargu powinny składać wnioski o zakwalifikowanie do uczestnictwa w przetargu na
sprzedaż nieruchomości, których łączna powierzchnia użytków rolnych razem z gruntami wchodzącymi w skład
prowadzonego przez nie gospodarstwa rolnego nie przekroczy powierzchni 300 ha użytków rolnych. Komisja przetargowa
odmówi zakwalifikowania do uczestnictwa w przetargu osób, które zgłoszą zamiar wzięcia udziału w przetargu na
sprzedaż nieruchomości, których łączna powierzchnia użytków rolnych razem z gruntami wchodzącymi w skład
prowadzonego przez nie gospodarstwa rolnego przekroczy powierzchnię 300 ha użytków rolnych.
VI. Przy ustalaniu powierzchni użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego będących przedmiotem
współwłasności uwzględnia się powierzchnię nieruchomości rolnych odpowiadających udziałowi we współwłasności takich
nieruchomości, a w przypadku współwłasności łącznej uwzględnia się łączną powierzchnię nieruchomości rolnych
stanowiących przedmiot współwłasności. Zasadę tę stosuje się odpowiednio do ustalania powierzchni użytków rolnych
będących przedmiotem współposiadania na podstawie umowy dzierżawy, a także będących przedmiotem
współposiadania samoistnego i współposiadania na podstawie użytkowania wieczystego. Użytki rolne stanowią: grunty
orne, sady, łąki trwałe, pastwiska trwałe, grunty rolne zabudowane, grunty pod stawami, grunty pod rowami.
VII. Warunkiem zakwalifikowania do uczestnictwa w przetargu jest złożenie dokumentów określonych powyżej w pkt. II albo
w pkt. III, potwierdzających spełnienie warunków wzięcia udziału w przetargu, w siedzibie ANR OT w Poznaniu, ul.
Fredry 12, w dniu 09.10.2013 r. do godz. 15:00, w zamkniętej kopercie z napisem: „Przetarg ograniczony na sprzedaż
nieruchomości rolnej, działka nr ………. o pow. …………. ha, obręb Jerzyn, gm. Pobiedziska”.. Lista osób spełniających
wszystkie warunki zakwalifikowania do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona w siedzibie ANR OT Poznań ul.
Fredry 12, w dniu 11.10.2013 r. W tym samym terminie i miejscu zostanie wywieszona lista osób, które nie złożyły
wszystkich wymaganych dokumentów z zaznaczeniem brakujących dokumentów oraz informacją, że osoby te zostaną
zakwalifikowane do przetargu jeżeli w terminie do dnia 17.10.2013 r. do godz. 15.00, złożą w siedzibie ANR OT w
Poznaniu, ul. Fredry 12, brakujące dokumenty w zamkniętej kopercie z napisem: „Brakujące dokumenty do przetargu
ograniczonego na sprzedaż nieruchomości rolnej, działka nr ………. o pow. …………. ha, obręb Jerzyn gm. Pobiedziska”.
W takiej sytuacji ostateczna lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona w dniu
21.10.2013 r. w siedzibie ANR OT Poznań ul. Fredry 12.
VIII. Osoby, które w terminach i miejscu wskazanych w pkt. VII nie złożą wymaganych dokumentów określonych powyżej w
pkt. II albo w pkt. III, potwierdzających spełnienie warunków wzięcia udziału w przetargu, nie zostaną dopuszczone do
uczestnictwa w przetargu.
Pozostałe warunki przetargu:
1) W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne jeżeli spełnią warunki podane w ogłoszeniu o przetargu. Osoby fizyczne
uczestniczące w przetargu powinny posiadać dokumenty tożsamości.
2) Osoby biorące udział w przetargu powinny zapoznać się ze stanem prawnym i granicami nieruchomości będących
przedmiotem przetargu.
3) Uczestnicy przetargu obowiązani są przedstawić komisji przetargowej dokument stwierdzający tożsamość i
obywatelstwo ,
4) Pełnomocnicy uczestników przetargu winni okazać komisji przetargowej stosowne pełnomocnictwa.
5) Warunkiem uczestnictwa w przetargu przez osoby zakwalifikowane jest wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości
na konto Agencji w BGK nr 63 1130 1088 0001 3116 7390 0001 najpóźniej na dzień przed planowanym terminem
przetargu. Wadium również może być wniesione w czekach potwierdzonych przez bank, które należy zdeponować
najpóźniej w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień przetargu do godz. 14 w kasie Oddziału Agencji w
Poznaniu ul. Fredry 12, p. 319.
6) Dowód wpłaty wadium należy przedstawić komisji przetargowej.
7) Przetarg przeprowadza się jeżeli stawił się chociażby jeden uczestnik przetargu.
8) Przetarg ograniczony dla tej samej kategorii uczestników może być przeprowadzony tylko jeden raz. Wyjątkiem jest
sytuacja, kiedy przetarg ograniczony wyłonił kandydata na nabywcę, jednak nie przystąpił on do zawarcia umowy –
wówczas organizuje się kolejny przetarg ograniczony.
Zwalnia się z obowiązku wpłacenia wadium osoby fizyczne, które są rolnikami indywidualnymi według ustawy o
kształtowaniu ustroju rolnego, którym na mocy odrębnych przepisów przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu
pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej realizowanej w formie zaliczenia na poczet
ceny sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa wartości pozostawionych nieruchomości - do wysokości kwoty
nieprzekraczającej wysokości potwierdzonego prawa do rekompensaty, jeżeli:
1/ w terminie najpóźniej na dzień przed planowanym terminem przetargu dostarczą do siedziby ANR OT w Poznaniu, ul.
Fredry 12, pokój 416 na ręce przewodniczącego komisji przetargowej pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej
wysokości niewniesionego wadium w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy,
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2/ przedstawią komisji przetargowej w momencie rozpoczęcia przetargu oryginał zaświadczenia lub decyzji wydanej przez
właściwego miejscowo wojewodę, stwierdzające uprawnienie do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza
obecnymi granicami RP na poczet ceny sprzedaży, a w przypadku spadkobierców osób wskazanych w zaświadczeniu lub
decyzji – także postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku (względnie o dziale spadku) oraz dowody
potwierdzające spełnienie wymogów określonych w art. 2 lub art. 3 ustawy z dnia 08.07.2005r. o realizacji prawa do
rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 169,
poz. 1418). Osoba uprawniona zwolniona z obowiązku wniesienia wadium w części, aby zostać dopuszczoną do przetargu
zobowiązana jest wnieść pozostałą część wadium na ogólnych warunkach, określonych w ogłoszeniu. Zaświadczenie lub
decyzja przedłożone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg pozostaje w dyspozycji Agencji do czasu zawarcia
umowy sprzedaży lub uiszczenia kwoty równej wysokości nie wniesionego wadium w razie uchylenia się od zawarcia
umowy sprzedaży. Zaświadczenie lub decyzja przedłożone przez uczestnika przetargu, który nie wygrał przetargu
zostają zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu.
Wadium jest zwracane niezwłocznie po odstąpieniu od przeprowadzenia przetargu lub po zamknięciu przetargu, z tym że
wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia. Zwrot wadium i
zaliczenie wadium na poczet ceny nabycia następuje w wysokości nominalnej.
Wadium nie podlega zwrotowi:
1/ jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zgłosi postąpienia ponad cenę wywoławczą,
2/ uczestnikowi przetargu, który wygrał przetarg i uchyli się od zawarcia umowy,
3/ uczestnikowi przetargu, jeżeli z przyczyn leżących po jego stronie, w szczególności niespełnienia wymagania określonego
w art. 28a ust. 1 ustawy z dnia 19.10.1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, zawarcie
umowy stało się niemożliwe.
Osoba fizyczna, która nie uczestniczyła w przetargu na sprzedaż danej nieruchomości, pomimo że wniosła wadium – nie
może uczestniczyć w kolejnych przetargach na sprzedaż tej nieruchomości.
Zgodnie z art. 29 ust. 4 ww. ustawy ANR przysługuje prawo pierwokupu nieruchomości na rzecz Skarbu
Państwa w okresie 5 lat, licząc od dnia jej nabycia od Agencji. W odniesieniu do przedmiotowej nieruchomości
zastrzega się umowne prawo odkupu, na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego, wykonywane przez Agencję
na rzecz Skarbu Państwa w okresie pięciu lat od dnia zawarcia umowy sprzedaży, z ujawnieniem tego prawa w
księdze wieczystej. Prawo odkupu może zostać wykonane przez Agencję zarówno w odniesieniu do całej
nieruchomości, jak i w odniesieniu do poszczególnych jej części, niezależnie kto będzie wówczas właścicielem
tej nieruchomości, w szczególności, gdy:
1) nabyta nieruchomość wykorzystywana będzie na inny cel niż prowadzenie działalności rolniczej;
2) prowadzona działalność rolnicza na nabytej nieruchomości nie będzie wykonywana osobiście przez
nabywcę.
Z pozostałymi postanowieniami dotyczącymi prawa odkupu wykonywanego przez Agencję można zapoznać się
w siedzibie ANR OT w Poznaniu ul. Fredry 12.
Ponadto w umowie sprzedaży:
1. nabywający zobowiąże się do:
1) osobistego prowadzenia działalności rolniczej na nabywanym gruncie w okresie 10 lat od dnia zawarcia
umowy sprzedaży;
2) poinformowania w okresie, o którym mowa w pkt. 1, o zamiarze zbycia nabytej nieruchomości, w
przypadku gdy Agencji nie przysługuje prawo pierwokupu albo zachodzi przypadek, o którym mowa w
art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 11.04.2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego;
3) nie ustanawiania w okresie, o którym mowa w pkt. 1, bez zgody Agencji hipoteki na nabywanym
gruncie.
2. Postanowienia ust. 1 pkt. 1 nie stosuje się w przypadku przeniesienia własności nieruchomości na rzecz
zstępnego lub przysposobionego, a w przypadku ich braku krewnego w linii bocznej.
3. W razie nie dotrzymania zobowiązań, o których mowa w ust. 1, w okresie 10 lat od dnia zawarcia umowy
sprzedaży, Kupujący zobowiąże się do zapłaty na rzecz Agencji kwoty w wysokości 40% ceny sprzedaży.
Agencja zastrzega sobie prawo odstąpienia od zawarcia umowy sprzedaży z ustalonym w wyniku przetargu
kandydatem na nabywcę w przypadku, gdy w dniu, w którym ma zostać zawarta umowa sprzedaży, grunty
wchodzące w skład jego gospodarstwa rolnego wraz z gruntami będącymi przedmiotem sprzedaży przekroczą
powierzchnię 300 ha użytków rolnych. W przypadku odstąpienia od zawarcia umowy wadium wpłacone przed
przetargiem ulegnie przepadkowi z przyczyn leżących po stronie uczestnika przetargu.
Agencja może rozłożyć spłatę należności na roczne lub półroczne raty, na warunkach określonych w art. 31 ust. 2 ustawy z
dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, w szczególności w przypadku
nabywania nieruchomości w celu utworzenia albo powiększenia gospodarstwa rodzinnego, o którym mowa w art. 5 ust. 1
ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego, jeżeli nabywca spełnia łącznie następujące warunki:
1) w przypadku nieruchomości rolnej w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nieruchomości przeznaczonych w miejscowym
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2)
3)

planie zagospodarowania przestrzennego na cele związane z prowadzeniem gospodarki rolnej i leśnej wraz z częściami
składowymi lub przynależnościami – zobowiąże się do utrzymywania nabywanej nieruchomości zgodnie z zasadami
prawidłowej gospodarki w celu wykonywania na niej działalności rolniczej;
w przypadku rozłożenia spłaty należności na raty z zastosowaniem obniżonego oprocentowania - nie przekroczy progu
pomocy publicznej określonej w przepisach prawa Unii Europejskiej;
nie posiada zaległych zobowiązań finansowych wobec Agencji Nieruchomości Rolnych.

Decyzję o rozłożeniu ceny sprzedaży na raty podejmuje organizator przetargu na podstawie pisemnego, umotywowanego
wniosku osoby, która wygra przetarg, złożonego na piśmie w terminie 14 dni od dnia przetargu.
Niespłacona część ceny sprzedaży podlega oprocentowaniu na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi z dnia 16.02.2012 r. w sprawie szczegółowych warunków rozkładania na raty należności z tytułu sprzedaży
nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz wysokości oprocentowania rozłożonej na raty należności (Dz.
U. z dn. 23 lutego 2012 r., poz. 208).
Do dnia 31 grudnia 2013 r. rozłożona na raty należność z tytułu sprzedaży nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu
Państwa, które są nieruchomościami rolnymi w rozumieniu Kodeksu cywilnego, oraz nieruchomości przeznaczonych w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele związane z prowadzeniem gospodarki rolnej i leśnej wraz z
częściami składowymi lub przynależnościami podlega oprocentowaniu do dnia jej zapłaty w wysokości preferencyjnej
(obecnie oprocentowanie to wynosi 2%), jeżeli sprzedaż następuje na utworzenie lub powiększenie gospodarstwa
rodzinnego, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego, oraz jeżeli są
spełnione przesłanki przyznania nadzwyczajnej pomocy, o których mowa w decyzji Rady z dnia 20 listopada 2009 r. w
sprawie przyznania przez władze Rzeczypospolitej Polskiej pomocy państwa na zakup nieruchomości rolnych w okresie od
dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. (Dz. Urz. UE L 4 z 08.01.2010, str. 89). Oprocentowanie, o którym mowa
wyżej jest oprocentowaniem preferencyjnym, którego zastosowanie stanowi pomoc publiczną. Nabywca spłacający
należność z zastosowaniem oprocentowania preferencyjnego jest zobowiązany do zwrotu uzyskanej pomocy publicznej
wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami stosownie do przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr
659/1999 z dnia 22.03.1999 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania art. 93 Traktatu WE (Dz. Urz. WE L 83 z
27.03.1999, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 8, t. 1, str. 339, z późn. zm.). Zgodnie z art.
37 ust. 5 ustawy z dnia 30.04.2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2007r. Nr 59,
poz. 404 ze zm.) podmiot ubiegający się o pomoc publiczną inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie
lub rybołówstwie jest zobowiązany do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy, wraz z wnioskiem o jej udzielenie,
informacji o otrzymanej pomocy publicznej, zawierających w szczególności wskazanie dnia i podstawy prawnej jej
udzielenia, formy i przeznaczenia, albo informacji o nieotrzymaniu pomocy.
Kandydat na nabywcę, ubiegający się o rozłożenie ceny sprzedaży na raty zobowiązany będzie do:
1/ ustanowienia hipoteki na nabywanej nieruchomości w celu zabezpieczenia kwoty rozkładanej na raty wraz z
oprocentowaniem, ewentualnymi odsetkami za okres opóźnienia i innymi kosztami na rzecz ANR,
2/ złożenia weksli in blanco wraz z deklaracją wekslową,
3/ złożenia dodatkowych zabezpieczeń w wysokości równowartości jednej raty, powiększonej o oprocentowanie w wysokości
stopy redyskontowej, liczone od części ceny sprzedaży rozkładanej na raty, za okres jednego roku.
W uzasadnionych przypadkach ANR zastrzega sobie prawo żądania od kandydatów na nabywców dodatkowych zabezpieczeń
w wysokości przewyższającej wysokość określoną w pkt. 3. Dodatkowymi zabezpieczeniami mogą być zabezpieczenia
przewidziane w art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 19.10.1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa
(tekst jednolity Dz. U. z 30 października 2012r., poz. 1187 z późn. zm.). ANR może odstąpić od żądania dodatkowego
zabezpieczenia w przypadku, gdy część ceny uiszczana przed zawarciem umowy będzie równa lub wyższa niż 50% ceny
sprzedaży. O wyborze formy i wielkości dodatkowego zabezpieczenia decyduje ANR.
Kandydat na nabywcę ubiegający się o rozłożenie ceny sprzedaży na raty zobowiązany będzie udokumentować swoją
sytuację finansową poprzez złożenie wymaganych dokumentów i informacji, w tym w szczególności:
a) oświadczenie dotyczące posiadanego majątku wraz z jego szacunkową wartością, a w przypadku gdy w skład majątku
wchodzą nieruchomości stanowiące przedmiot własności lub użytkowania wieczystego — numer księgi wieczystej, a w
przypadku braku księgi wieczystej - numer zbioru dokumentów prowadzonego dla danej nieruchomości;
b) oświadczenie o zaciągniętych zobowiązaniach bądź ich braku;
c) oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami publicznoprawnymi;
d) zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - w przypadku prowadzenia działalności
gospodarczej lub zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia ze stosunku pracy — w przypadku pozostawania w stosunku pracy;
e) kopię ostatniej złożonej rocznej deklaracji podatkowej albo wydruk tej deklaracji, złożonej za pomocą środków komunikacji
elektronicznej - w przypadku gdy nabywca jest obowiązany do rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych;
f) informację banku prowadzącego rachunek o wysokości obrotów na rachunku - w przypadku posiadania rachunku bankowego;
g) informację banku o wysokości zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz terminowości ich spłat - w przypadku gdy nabywca
jest kredytobiorcą lub pożyczkobiorcą;
h) nakaz płatniczy podatku rolnego lub zaświadczenie o wielkości prowadzonego gospodarstwa rolnego z Urzędu Gminy.
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Kandydat na nabywcę nieruchomości oprócz dokumentów, o których mowa powyżej, w zależności od formy zabezpieczenia spłaty
kwoty należności składa odpowiednio:
a) oświadczenie o zobowiązaniu się do ustanowienia hipoteki na nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie należności, a po
dokonaniu wpisu hipoteki - odpis księgi wieczystej potwierdzający ustanowienie hipoteki na nieruchomości stanowiącej
zabezpieczenie należności, a w przypadku nieruchomości zabudowanych - również umowę ubezpieczenia budynków od ognia i
innych zdarzeń losowych oraz umowę cesji praw z polisy ubezpieczeniowej, odnawianej każdego roku;
b) umowę gwarancji bankowej nieodwołalnej i bezwarunkowej lub promesę banku udzielenia takiej gwarancji;
c) umowę poręczenia oraz dokumenty dotyczące sytuacji finansowej poręczyciela, o których mowa odpowiednio w ust. 1 i
2, przy czym gdy poręczycielem jest osoba fizyczna - dodatkowo zgodę małżonka na udzielenie poręczenia w przypadku
braku rozdzielności majątkowej;
d) weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową;
e) weksel własny poręczony wraz z deklaracją wekslową oraz dokumenty dotyczące sytuacji finansowej poręczyciela, o których
mowa odpowiednio w ust. 1 i 2, przy czym gdy poręczycielem jest osoba fizyczna - dodatkowo zgodę małżonka na udzielenie
poręczenia w przypadku braku rozdzielności majątkowej;
f) umowę przewłaszczenia na zabezpieczenie oraz polisę ubezpieczeniową przewłaszczanego majątku wraz z cesją praw z niej
wynikających, odnawianą każdego roku, a w przypadku braku polisy ubezpieczeniowej - wycenę przewłaszczanego majątku
dokonaną przez rzeczoznawcę majątkowego lub ubezpieczyciela, przy czym gdy przewłaszczającym jest osoba fizyczna —
dodatkowo zgodę małżonka na przewłaszczenie w przypadku braku rozdzielności majątkowej;
g) umowę zastawu rejestrowego, a po dokonaniu wpisu zastawu do rejestru zastawów - odpis z rejestru zastawów;
h) zaświadczenie o blokadzie środków pieniężnych na rachunku bankowym oraz upoważnienie dla Agencji Nieruchomości Rolnych
do dysponowania zablokowaną kwotą środków pieniężnych;
i) pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym;
j) umowę ustanowienia kaucji;
k) umowę o przelew wierzytelności;
l) umowę o przystąpieniu do długu oraz dokumenty dotyczące sytuacji finansowej osoby przystępującej do długu, o
których mowa odpowiednio w ust. 1 i 2, przy czym gdy osobą przystępującą do długu jest osoba fizyczna - dodatkowo
zgodę małżonka na przystąpienie do długu w przypadku braku rozdzielności majątkowej.
Przy sprzedaży nieruchomości rolnych na raty, w trybie przetargu ograniczonego na powiększenie
gospodarstwa rodzinnego, w przypadku wniosku kontrahenta pozytywnie zaopiniowanego przez Izbę Rolniczą,
jako zabezpieczenie Agencja może przyjąć hipotekę umowną na nabywanej nieruchomości oraz weksel własny
In blanco. W przypadku negatywnej opinii lub braku opinii Izby Rolniczej, stosuje się zasady dodatkowego
zabezpieczenia należności określonej powyżej.
W przypadku ubiegania się o zastosowanie oprocentowania preferencyjnego kandydat na nabywcę zobowiązany jest złożyć
stosowne dokumenty potwierdzające spełnienie warunków zastosowania tego oprocentowania, w tym także dotyczące
otrzymanej pomocy publicznej.
Wiarygodność kandydata na nabywcę, proponowane formy dodatkowego zabezpieczenia oraz spełnienie pozostałych
warunków rozłożenia należności na raty, w tym dotyczących wysokości oprocentowania, podlegać będą ocenie ANR. W
przypadku nie złożenia w terminie określonym przez ANR dokumentów dotyczących wiarygodności oraz dodatkowego
zabezpieczenia, jak również w przypadku braku wiarygodności kandydata na nabywcę, a także negatywnej oceny
zaproponowanej formy zabezpieczenia, kandydat na nabywcę zobowiązany będzie do zapłaty ceny sprzedaży w pełnej
wysokości przed zawarciem umowy sprzedaży.
Nabywca odnośnie wykonania zobowiązania, co do zapłaty rozłożonej na raty ceny sprzedaży lub poszczególnych rat wraz z
oprocentowaniem i odsetkami obowiązany jest poddać się w umowie sprzedaży rygorowi egzekucji w myśl art. 777 § 1 pkt.
5 kpc.
Agencja może zażądać od nabywcy udzielenia nieodwołalnego pełnomocnictwa do przeniesienia własności zbywanej
nieruchomości z powrotem na Skarb Państwa – Agencję Nieruchomości Rolnych w razie odstąpienia od umowy sprzedaży z
powodu nie wykonania jej postanowień w zakresie zapłaty ceny sprzedaży, na okres na który należność ta została rozłożona
na raty.
W przypadku zaniechania użytkowania nabywanej nieruchomości zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki w celu
wykonywania na niej działalności gospodarczej w rolnictwie, niespłacona część ceny sprzedaży może stać się natychmiast
wymagalna.
Jeżeli nieruchomość zostanie zbyta (pod jakimkolwiek tytułem) w całości lub części przed zapłaceniem całej należności z
tytułu jej sprzedaży, Agencja może żądać zapłaty całej niespłaconej należności w wyznaczonym odrębnie terminie.
Zbycie nieruchomości będącej przedmiotem umowy sprzedaży nastąpi zgodnie z wypisem z rejestru gruntów
oraz wyrysem z mapy ewidencyjnej. Kupujący oświadczy w umowie sprzedaży, że nie będzie występował z
roszczeniami wobec Agencji Nieruchomości Rolnych z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju
użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości, jeżeli po sprzedaży w wyniku
pomiarów wykonanych przez uprawnionego geodetę okaże się, że powierzchnia przedmiotowej nieruchomości
jest inna, niż jest to oznaczone w ww. dokumentach. Nabywca w oparciu o otrzymaną mapę i opis ustala
granice nieruchomości na własny koszt.
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Uczestnik przetargu zobowiązany jest przed przetargiem złożyć pisemne oświadczenia o zapoznaniu się z:
pełną treścią ogłoszenia o przetargu, jego warunkami i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
przedmiotem sprzedaży i że w związku z tym nie będzie występował z ewentualnymi roszczeniami z tytułu rękojmi za
wady przedmiotu sprzedaży.
treścią umownego prawa odkupu,
przepisami dotyczącymi przepadku wadium na rzecz Agencji w razie uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży.
Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży i opłaty sądowe ponosi nabywca.
Organizator przetargu bez podania przyczyn może do czasu rozpoczęcia przetargu odstąpić od jego
przeprowadzenia.
Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości oraz warunków sprzedaży (w tym postanowień projektu umowy sprzedaży,
które nie podlegają ustaleniu w trybie przetargu) można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00–14.30, pod nr
tel. 618560676.
Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie ANR w Poznaniu, ul. Fredry 12, 61-701 Poznań, tel. 61 85 60 676
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