
INFORMACJE I ZAŁĄCZNIKI WYMAGANE DO WNIOSKU O ZGODĘ PREZESA AGENCJI 

NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH NA NABYCIE NIERUCHOMOŚCI ROLNEJ 

o której mowa w art. 2a ust. 4 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego 

z dnia 11 kwietnia 2003 r. [Dz. U. 2012.803 z późn. zm.] 

Wnioski o wydanie zgody rozpatrywane są w trybie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 

Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2016.23). Wnioski należy składać do Oddziału 

terenowego ANR, właściwego ze względu na położenie nieruchomości. 

Wniosek o wyrażenie zgody na przeniesienie własności nieruchomości rolnej zawiera: 

1) dane zbywcy nieruchomości, tj.: imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania i adres do 

korespondencji (osoba fizyczna) albo nazwę oraz siedzibę i adres do korespondencji 

(osoba nie będąca osobą fizyczną); 

2) dane nabywcy nieruchomości, tj.: imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania i adres do 

korespondencji (osoba fizyczna) albo nazwę oraz siedzibę i adres do korespondencji 

(osoba nie będąca osobą fizyczną); 

3) w przypadku ustanowienia pełnomocnika: 

a) oryginał lub kopię potwierdzoną urzędowo pełnomocnictwa. Adwokat, radca 

prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić 

odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów 

wykazujących ich umocowanie 

lub 

b) oryginał lub kopię potwierdzoną urzędowo dokumentu poświadczającego prawo 

do reprezentacji w przypadku, gdy wnioskodawcą jest osoba prawna lub 

jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub osoba 

małoletnia; 

4) w przypadku osoby prawnej wypis z KRS lub stosowny dokument potwierdzający status 

osoby prawnej niezarejestrowanej na terytorium Polski, 

5)  dane z ewidencji gruntów i budynków dotyczące oznaczenia zbywanej nieruchomości 

(wypis z rejestru gruntów); 

6) numer księgi wieczystej (jeśli jest prowadzona w wersji elektronicznej) lub odpis 

z księgi wieczystej lub inny tytuł potwierdzający prawo własności do nieruchomości; 

7) aktualne zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego oraz w studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy; 

8) informację o obciążeniach nieruchomości (hipoteką, tytułem egzekucyjnym, 

ograniczonymi prawami rzeczowymi i zobowiązaniowymi, w tym prawem najmu, 

dzierżawy, dożywocia itp.); 

9) oświadczenie nabywcy o powierzchni posiadanych użytków rolnych. 
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Ponadto, do wniosku składanego przez: 

> zbywcę nieruchomości rolnej, dołącza się: 

1) dokumenty potwierdzające że nie było możliwości nabycia nieruchomości przez podmioty, 

o których mowa w ust. 1 i 3 art. 2a ustawy, tj. oświadczenie zbywcy w powyższym 

zakresie oraz inne dokumenty, np. potwierdzenie wywieszenia ogłoszenia o sprzedaży 

w izbie rolniczej, ODR, gminie, prasie, internecie itp; 

2) dokumenty potwierdzające że nabywca daje rękojmię należytego prowadzenia 

działalności rolniczej (np. założenia do prowadzenia działalności rolniczej wraz z opinią 

ODR, informację o kwalifikacjach rolniczych albo o przystąpieniu do ich uzupełnienia, 

lub o posiadanym doświadczeniu w prowadzeniu działalności rolniczej, opinię organizacji 

społeczno-zawodowej rolników, w tym izby rolniczej; w przypadku osoby prawnej 

rękojmię należytego prowadzenia działalności rolniczej można ustalić np. na podstawie 

statutu działalności osoby prawnej oraz kwalifikacji osób zatrudnionych przez osobę 

prawną, które prowadzić będą działalność rolniczą). 

> osobę fizyczną zamierzającą utworzyć gospodarstwo rodzinne, dołącza się: 

1) dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji rolniczych wnioskodawcy, albo 

urzędowo poświadczoną kopię dokumentu potwierdzającego udzielenie, pod warunkiem 

uzupełnienia kwalifikacji zawodowych, pomocy o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 

ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem 

środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w 

ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2013 r. poz. 

173, z 2015 r. poz. 349 oraz z 2016 r. poz. 337) albo w art. 3 ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy z 

dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 349 i 1888 oraz z 

2016 r. poz. 337), a termin na uzupełnienie tych kwalifikacji jeszcze nie upłynął; 

2) dokumenty potwierdzające że nabywca daje rękojmię należytego prowadzenia 

działalności rolniczej (np. założenia do prowadzenia działalności rolniczej wraz z opinią 

ODR, informację o kwalifikacjach rolniczych albo o przystąpieniu do ich uzupełnienia, lub 

o posiadanym doświadczeniu w prowadzeniu działalności rolniczej, opinię organizacji 

społeczno-zawodowej rolników, w tym izby rolniczej); 

3) oświadczenie nabywcy, że zobowiązuje się do zamieszkiwania w okresie 5 lat od dnia 

nabycia nieruchomości na terenie gminy, na obszarze której położona jest jedna 

z nieruchomości rolnych, która wejdzie w skład tworzonego gospodarstwa rodzinnego. 
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