Zaufaj profesjonalistom!

Zasady udzielania kredytu na zakup użytków rolnych (linia Z) –
najważniejsze informacje
Na co może być przeznaczony kredyt z linii RR?
1) Kredyt nie może zostać przeznaczony na:
a) zakup użytków rolnych w celu utworzenia nowego gospodarstwa rolnego o powierzchni
mniejszej od średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w danym
województwie ogłoszonej na podstawie przepisów o płatnościach w ramach systemów
wsparcia bezpośredniego, obowiązującej na dzień złożenia wniosku o kredyt,
b) zakup tej części użytków rolnych, która spowoduje, że powierzchnia gospodarstwa rolnego
lub gospodarstw rolnych będących w posiadaniu tego samego producenta rolnego
przekroczy 300 ha użytków rolnych,
c) sfinansowanie tej części wartości zakupu użytków rolnych określonej w umowie, która
przewyższa kwotę stanowiącą iloczyn średniej ceny rynkowej użytków rolnych w danym
województwie ustalonej na podstawie danych GUS, obowiązującej w dniu złożenia wniosku
o kredyt, i wielkości powierzchni zakupionych użytków rolnych,
d) zakup użytków rolnych, jeżeli w okresie ostatnich 10 lat poprzedzających dzień złożenia
wniosku o udzielenie kredytu, zakup tych użytków był objęty pomocą ze środków
publicznych,
e) zakup użytków rolnych Skarbu Państwa, jeżeli płatność jest rozłożona na raty,
f) zakup użytków rolnych, których przeznaczenie określone w planie przestrzennego
zagospodarowania gminy jest inne niż rolnicze.
2) Ustalając wymienioną w pkt. 1 lit. a) i b) powierzchnię użytków rolnych:
a) uwzględnia się użytki rolne, których podmiot wnioskujący o kredyt jest właścicielem,
użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą,
b) będących przedmiotem współwłasności lub współdzierżawy - uwzględnia się całkowitą
powierzchnię nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego lub gospodarstw
będących w posiadaniu lub współposiadaniu danego podmiotu,
c) gospodarstwa rolnego tworzonego na obszarze dwóch lub więcej województw
- uwzględnia się średnią powierzchnię użytków rolnych w województwie, w którym będzie
położona większa jego część (przy założeniu, że nabywane użytki rolne stanowią jedno
gospodarstwo w rozumieniu art. 553 kc).
3) W przypadku, gdy kredyt ma być przeznaczony na zakup działki wyodrębnionej geodezyjnie,
na której oprócz użytków rolnych znajdują się np. nieużytki, las itp., przeprowadzenie nowego
podziału geodezyjnego celem wyodrębnienia działki zawierającej wyłącznie użytki rolne nie
jest wymagane, o ile w oparciu o dostępne dokumenty (wypis z rejestru gruntów) będzie można
oznaczyć części działek mogące być przedmiotem kredytowania oraz ich przydatność rolniczą.
Zakup gruntów innych niż użytki rolne nie może być sfinansowany kredytem.
4) W przypadku, gdy działka ewidencyjna w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego:
a) ma różne przeznaczenia (rolnicze i nierolnicze) i uprawniona osoba (np. geodeta) wydzieli,
która część działki, o jakiej powierzchni i jakiej przydatności rolniczej gruntów, ma
przeznaczenie wyłącznie rolnicze, kredyt może zostać przeznaczony na zakup wydzielonej
części działki, przy czym przeprowadzenie nowego podziału geodezyjnego celem
wyodrębnienia działki mającej przeznaczenie wyłącznie rolnicze nie jest wymagane,
b) ma przeznaczenie podstawowe określone jako rolnicze z możliwością dodatkowych funkcji
(nierolniczych), kredyt może zostać przeznaczony na zakup użytków rolnych znajdujących
się na tej działce, pod warunkiem wykorzystywania ich w okresie kredytowania na cele
rolnicze, zgodnie z przeznaczeniem określonym w planie inwestycji.
5) W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kredyt może zostać
udzielony na zakup nieruchomości rolnych, pod warunkiem, że:
a) planowane do zakupu nieruchomości rolne w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej
przez właściwy organ określone zostały jako użytki rolne,
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b) wnioskodawca przedstawił zaświadczenie właściwego organu, że obszar przewidziany do
nabycia za kredyt nie jest objęty decyzją o warunkach zabudowy, wydaną przez wójta,
burmistrza lub prezydenta miasta, która powoduje zmianę zagospodarowania terenu.
Jaka jest maksymalna możliwa kwota kredytu?
1) 80% wartości nakładów inwestycyjnych i wynosić więcej niż 5 mln zł,
2) łączna kwota kredytów udzielonych jednemu podmiotowi na realizację równocześnie kilku
inwestycji wymienionych w pkt 1 nie może przekroczyć 5 mln zł.

Jaka jest cena takiego kredytu?
1) oprocentowanie kredytu – płatne przez Klienta – przy obecnej wysokości WIBOR 3M –
wynosi 3,00% w skali roku,
2) prowizja za udzielenie kredytu – w zależności od banku kredytującego – od 0,00%.
Jaki jest okres kredytowania? Jak długa może być karencja w spłacie kredytu?
1) okres kredytowania wynosi maksymalnie 15 lat,
2) okres karencji w spłacie może zostać ustalony maksymalnie do 2 lat.

Więcej szczegółowych informacji wraz z wymaganymi dokumentami znajdziecie Państwo
na stronie internetowej ARiMR:
http://www.arimr.gov.pl/pomoc-krajowa/kredyty-preferencyjne-od-2015-r.html
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