
 

 

Porozumienie 

w sprawie zasad organizacji przetargów ofertowych 

 

 

w dalszej części zwane „Porozumieniem”, zawarte w dniu 17 listopada 2015 r. 

w Poznaniu, pomiędzy: 

Agencją Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Poznaniu, zwaną dalej „Agencją", reprezentowaną 

przez Tomasza Dutkiewicza Dyrektora Agencji Nieruchomości Rolnych OT w Poznaniu 

a 

Wielkopolską Izbą Rolniczą z siedzibą w Poznaniu, ul. Golęcińska 9L, zwaną dalej „Izbą", reprezentowaną 

łącznie przez: 

1) Piotra Walkowskiego Prezesa Wielkopolskiej Izby Rolniczej 

2) Bogdana Fleminga Wiceprezesa Wielkopolskiej Izby Rolniczej 

 

Agencja oraz Izba motywowane potrzebą przeznaczenia dla rolników indywidualnych, w rozumieniu ustawy 

o kształtowaniu ustroju rolnego, nieruchomości rolnych Skarbu Państwa, które zostały wyłączone z umów 

dzierżawy w trybie art. 4 ustawy z dnia 16 września 2011 roku o zmianie ustawy o gospodarowaniu 

nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 233, poz. 

1382), w oparciu o przejrzyste i zobiektywizowane kryteria dotyczące optymalizacji kosztów prowadzenia 

działalności rolniczej, zawierają Porozumienie o następującej treści: 

 

§ 1. 

Strony ustalają następujące kryteria wraz z ich procentowym udziałem przy ocenie ofert składanych w 

przetargach ofertowych organizowanych przez Agencję na sprzedaż lub dzierżawę nieruchomości rolnych 

Skarbu Państwa: 

1) wysokość ceny w  wypadku sprzedaży lub wysokość czynszu dzierżawnego przy dzierżawie – 10%, 

2) powierzchnia gospodarstwa rolnego oferenta - 30%, 

3) odległość gospodarstwa rolnego oferenta od nieruchomości będącej przedmiotem przetargu – 30%, 

4) powierzchnia nieruchomości rolnych kiedykolwiek nabytych od Agencji przez oferenta oraz 

nieruchomości rolnych dzierżawionych przez niego od Agencji – 30%. 

 

§ 2. 

W zakresie kryterium określonego w § 1 pkt 1 powyżej przyjmuje się skalę punktową od 0 do 10, przy czym 

0 punktów otrzymuje oferent, który nie zaoferował żadnego postąpienia w stosunku do ceny lub czynszu 

wywoławczego, natomiast 10 punktów otrzymuje oferent, który zaproponował najwyższą cenę lub czynsz. 

Szczegółowy sposób przyznawania punktacji według niniejszego kryterium określa załącznik do 

Porozumienia – Karta Wyboru Oferty. 

 

§ 3. 

W celu oceny oferty pod względem kryterium określonego w § 1 pkt 2 powyżej, ustala się tzw. „Deltę  I” o 

powierzchni 20,27 ha stanowiącej równowartość 150% średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w 

województwie wielkopolskim w roku 2014 według ogłoszenia Prezesa Agencji Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa. Delta I stanowi górną granicę powierzchni gospodarstwa, za którą oferent 

otrzymuje maksymalną ilość punktów w ramach tego kryterium. Powyżej Delty I oferenci otrzymują ilość 

punktów proporcjonalną do powierzchni ich gospodarstw rolnych z uwzględnieniem liczby oferentów. W 

wypadku oferentów, których powierzchnia gospodarstw wraz z powierzchnią gruntów będących 

przedmiotem przetargu przekroczy 300 ha, nie otrzymują oni żadnych punktów. Szczegółowy sposób 

przyznawania punktacji według niniejszego kryterium określa załącznik do Porozumienia – Karta Wyboru 

Oferty. 



 

 

 

§ 4. 

W odniesieniu do kryterium dotyczącego odległości gospodarstwa rolnego od nieruchomości będących 

przedmiotem przetargu ustala się, iż: 

1) uwzględnieniu podlega miejsce faktycznej siedziby gospodarstwa; nie bierze się pod uwagę miejsca 

zamieszkania oferenta;  

2) odległość określa się w oparciu o możliwość dojazdu wyłącznie po drogach publicznych; 

3) odległość wylicza się od granicy siedliska do najbliżej granicy nieruchomości będącej przedmiotem 

przetargu.  

Szczegółowy sposób przyznawania punktacji według niniejszego kryterium określa załącznik do 

Porozumienia – Karta Wyboru Oferty. 

 

§ 5. 

W celu oceny oferty pod względem kryterium określonego w § 1 pkt 4 powyżej, ustala się górną granicę 

powierzchni nieruchomości rolnych kiedykolwiek nabytych bądź aktualnie dzierżawionych od Agencji na 

poziomie 60,81 ha. Wielkość ta stanowi iloczyn 150% średniej powierzchni gospodarstw rolnych w 

województwie wielkopolskim w roku 2014 według ogłoszenia Prezesa Agencji Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa oraz liczby 3. Oferent, który nabył lub dzierżawi grunty o łącznej powierzchni 

przekraczającej przyjętą górną granicę otrzymuje 0 punktów w ramach tego kryterium. Pozostali oferenci 

otrzymują punkty w ilości uzależnionej od liczby oferentów oraz powierzchni gruntów nabytych lub 

dzierżawionych od Agencji. Szczegółowy sposób przyznawania punktacji według niniejszego kryterium 

określa załącznik do Porozumienia – Karta Wyboru Oferty. 

 

§ 6. 

1. Strony ustalają, że Porozumienie ma charakter ramowy - otwarty, co oznacza, że w razie powstania 

potrzeby jego zmiany lub uzupełnienia w jakimkolwiek zakresie Strony przystąpią do wspólnych 

konsultacji w tym zakresie. W tym celu Strony deklarują, że dołożą wszelkich starań w celu 

polubownego rozwiązywania zaistniałych konfliktów. 

2. W wypadku zmiany przepisów prawnych lub wytycznych określonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi, stanowiących podstawę działania Agencji lub wystąpienia innych uwarunkowań społeczno-

gospodarczych mających wpływ na realizację Porozumienia, może zostać ono zmienione na wniosek 

którejkolwiek ze stron, po uzgodnieniu jego treści. 

 

§ 7. 

Porozumienie zawiera się na czas nieokreślony. 

 

§ 8. 

Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 
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