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Pytania i odpowiedzi
Pytanie: Czy dla notariusza, sporz¹dzaj¹cego po dniu 1 maja 2004 r.
umowê przeniesienia w³asnoci nieruchomoci rolnej (gospodarstwa rolnego) za rentê strukturaln¹, samodzieln¹ podstawê prawn¹ stanowi¹ w³aciwe przepisy rozporz¹dzenia Wspólnoty Europejskiej?
Odpowied: Uzyskanie przez Polskê z dniem 1 maja 2004 r. cz³onkostwa w Unii Europejskiej (UE) na podstawie Traktatu (Aktu dotycz¹cego warunków przyst¹pienia podpisanego w Atenach w dniu 16 kwietnia
2003 r., Dz.U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864) w zasadniczy sposób zmieni³o
dotychczasowy porz¹dek prawny. Z mocy art. 2 tego¿ Traktatu (Aktu),
od dnia przyst¹pienia pañstwa cz³onkowskie s¹ zwi¹zane postanowieniami TWE (Traktatu ustanawiaj¹cego Wspólnotê Europejsk¹) i aktów
przyjêtych przez instytucje Wspólnot oraz Europejski Bank Centralny przed
dniem przyst¹pienia; postanowienia te s¹ stosowane w nowych pañstwach cz³onkowskich zgodnie z postanowieniami okrelonymi w tych
Traktatach oraz w cyt. wy¿ej Akcie z 2003 r.
Powszechnie i zgodnie przyjmuje siê, ¿e z dniem 1 maja 2004 r. zaczê³o
obowi¹zywaæ w Polsce prawo UE. Podstawow¹ zasad¹ prawa wspólnotowego ustalon¹ w orzecznictwie Europejskiego Trybuna³u Sprawiedliwoci (ETS) jest zasada nadrzêdnoci, która przewiduje, ¿e prawo
pierwotne oraz akty wydane na jego podstawie bêd¹ stosowane przed
prawem krajowym. Do aktów prawa pierwotnego zalicza siê przede wszystkim traktaty wraz z towarzysz¹cymi im za³¹cznikami i protoko³ami. Zgodnie
z art. 249 TWE do aktów wspólnotowego prawa wtórnego nale¿y za-
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liczyæ rozporz¹dzenia, dyrektywy, decyzje, zalecenia i opinie. Rozporz¹dzenie jest aktem wi¹¿¹cym w ca³oci i jest bezporednio stosowane
w ka¿dym pañstwie cz³onkowskim. Oznacza to, ¿e akty te staj¹ siê czêci¹
krajowych systemów prawnych bez potrzeby dokonywania jakichkolwiek czynnoci transpozycyjnych i wywieraj¹ skutki bezporednie w stosunku do jednostek. Ich obowi¹zywanie zale¿y jedynie od og³oszenia
w Dzienniku Urzêdowym Unii Europejskiej.
II
Z koniecznoci to schematyczne przedstawienie stosowania rozporz¹dzenia UE odnonie do zasiêgu oraz bezporedniego obowi¹zywania we
wszystkich pañstwach cz³onkowskich w ramach systemu róde³ prawa
wspólnotowego równie¿ na obszarze pañstwa polskiego by³o konieczne
dla przedstawienia stanu faktycznego oraz prawnego, bêd¹cego przedmiotem analizowanego pytania.
W okresie od 1 maja 2004 r. do 31 lipca 2004 r. nie by³o ¿adnej polskiej
regulacji odnosz¹cej siê do rent strukturalnych. Na obszarze UE obowi¹zywa³o w tym czasie rozporz¹dzenie Rady (WE) nr 1257/1999 z dnia
17 maja 1999 r. w sprawie wspierania obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR)1. Rozporz¹dzenie to z dniem 1 maja 2004r. sta³o siê czêci¹ polskiego porz¹dku prawnego i zgodnie z przytoczonymi wy¿ej zasadami powinno byæ stosowane
bezporednio przez organ pañstwa cz³onkowskiego2.
1
Dz.Urz. WE L 160 z dnia 26 czerwca 1999 r. ze zm.; zob. tak¿e ówczenie obowi¹zuj¹ce rozporz¹dzenie Komisji Nr 455/2002/WE z dnia 26 lutego 2002 r., ustanawiaj¹ce szczegó³owe zasady stosowania rozporz¹dzenia Rady Nr 1257/1999/WE, które zosta³o zast¹pione rozporz¹dzeniem Komisji Nr 817/2004/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r.,
ustanawiaj¹cym szczegó³owe zasady stosowania rozporz¹dzenia Rady Nr 1257/1999/WE;
Dz.Urz. WE L 153 z dnia 30 kwietnia 2004 r.
2
Rozporz¹dzenie to obowi¹zywa³o do dnia 31 grudnia 2006 r. Z dniem 1 stycznia
2007 r. wesz³o w ¿ycie obecnie obowi¹zuj¹ce rozporz¹dzenie Rady Nr 1698/2005/WE
z dnia 20 wrzenia 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski
Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW); Dz.Urz. UE L z dnia
21 padziernika 2005 r. oraz rozporz¹dzenie Komisji Nr 1974/2006/WE/WE (Dz.Urz.
UE L z dnia 23 grudnia 2006 r.). Wejcie w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2007 r. powy¿szych
przepisów prawa nie zmieni³o co do zasady omawianego problemu, który aktualny jest
tak¿e na gruncie nowego stanu prawnego.
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Dopiero na podstawie delegacji zawartej w art. 3 ust. 2 pkt 1 ustawy
z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze
rodków pochodz¹cych z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu
Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz.U. Nr 229, poz. 2272 ze zm.) zosta³o
wydane rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie
szczegó³owych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na
uzyskanie rent strukturalnych objêtych planem rozwoju obszarów wiejskich (Dz.U. Nr 114, poz. 1191 ze zm.), które wesz³o w ¿ycie z dniem
1 sierpnia 2004 r. (cyt. dalej jako rozp. z 2004 r.3).
Rolnik polski w celu uzyskania renty strukturalnej zawar³ umowê
darowizny gospodarstwa rolnego po dniu 1 maja 2004 r., ale przed dniem
1 sierpnia 2004 r., od której to daty zaczê³o obowi¹zywaæ cyt. wy¿ej rozp.
z 2004 r. Po dniu 1 sierpnia 2004 r. rolnik z³o¿y³ w organie rentowym
stosowny wniosek o przyznanie renty strukturalnej, wykazuj¹c, ¿e spe³nia
wszystkie wymogi wskazane w cyt. rozp. z 2004 r. do uzyskania wiadczeñ,
na dowód czego z³o¿y³ miêdzy innymi wypis aktu notarialnego stwierdzaj¹cego zawarcie umowy darowizny gospodarstwa rolnego. Oznacza³o
to, ¿e w dniu z³o¿enia wniosku darczyñca nie by³ ju¿ w³acicielem przedmiotowego gospodarstwa.
Zarówno I jak i II instancja organów rentowych stosownymi decyzjami odmówi³y przyznania renty strukturalnej, uzasadniaj¹c swoje stanowisko tym, ¿e wnioskodawca nie spe³nia³ wszystkich wymagañ rozp.
z 2004 r., miêdzy innymi dlatego, ¿e zby³ gospodarstwo rolne przed
wejciem w ¿ycie powo³anego rozporz¹dzenia z 2004 r., które przewidywa³o wydanie przez w³aciwy organ Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa postanowienia o spe³nieniu warunków do uzyskania
renty strukturalnej (por. § 20 ust. 4 i 7 cyt. rozp.). Stosownie do tych
uregulowañ wnioskodawca powinien przekazaæ gospodarstwo rolne oraz
zaprzestaæ dzia³alnoci rolniczej w terminie 6 miesiêcy od dnia otrzymania

Rozporz¹dzenie to zosta³o zast¹pione przez rozporz¹dzenie Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegó³owych warunków i trybu
przyznawania pomocy finansowej w ramach dzia³ania Renty Strukturalne objêtego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U. Nr 109, poz. 750), które
wesz³o w ¿ycie z dniem 21 czerwca 2007 r. (cyt. dalej jako rozp. z 2007 r.).
3
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przedmiotowego postanowienia. Poniewa¿ umowê darowizny zawarto
bez wydanego postanowienia, organ przyznaj¹cy rentê uzna³, ¿e rolnik
nie spe³ni³ powy¿szego wymogu i wniosek rentowy oddali³.
Zarówno Wojewódzki S¹d Administracyjny w Warszawie, jak i Naczelny S¹d Administracyjny nie podzielili stanowiska organu rentowego,
a tezy wyroku NSA z dnia 21 lutego 2006 r. s¹ nastêpuj¹ce4:
1. Art. 11 rozporz¹dzenia nr 1257/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie
wsparcia rozwoju przez Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej
(EAGGF) stanowi samodzieln¹ podstawê do przyznania renty strukturalnej; przepis ten precyzyjnie okrela warunki, jakie musi spe³niæ zarówno
osoba przekazuj¹ca gospodarstwo rolne, jak i przejmuj¹ca gospodarstwo5.
2. Przepisy cyt. wy¿ej rozp. z 2004 r. winny byæ interpretowane
w zakresie zdarzeñ powsta³ych w okresie 1 maja  31 lipca 2004 r.
zgodnie z prawem unijnym. Je¿eli przekazanie gospodarstwa rolnego
nast¹pi³o w zwi¹zku z ubieganiem siê o przyznanie renty strukturalnej po
1 maja 2004 r. i zgodnie z wymogami § 6 tego rozporz¹dzenia, to nale¿y
przyj¹æ warunek przekazania gospodarstwa rolnego za spe³niony w rozumieniu przepisów tego rozporz¹dzenia6.
III
Na tle powy¿szej wypowiedzi wymaga rozwa¿enia, czy teza 1 wyroku
NSA mo¿e byæ aktualna równie¿ dla praktyki notarialnej. Wy³aniaj¹ siê
tutaj dwie zasadnicze kwestie. Pierwsza  czy ród³em prawa dla sporz¹dzenia umowy w celu otrzymania renty strukturalnej mo¿e byæ rozporz¹dzenie prawa wspólnotowego (w tym wypadku rozp. nr 1257/1999,
a obecnie rozp. nr 1698/2005) jako samodzielna podstawa prawna;
druga  jak nale¿y rozumieæ moc obowi¹zuj¹c¹ cyt. rozporz¹dzeñ Rady
(WE), je¿eli przedmiotowe akty prawne przewiduj¹ dla pañstw cz³onkowskich mo¿liwoæ okrelenia stopnia szczegó³owoci w celu otrzymania
renty strukturalnej i prawodawca polski zarówno w rozp. z 2004 r., jak

II OSK 1341/05, Lex nr 194862.
Odpowiednikiem meriti art. 11 rozp. nr 1257/1999 jest obecny art. 23 rozp. nr 1698/
2005.
6
Odpowiednikiem meriti § 6 rozp. z 2004 r. s¹ obecnie § 6-8 oraz § 19 ust. 4 cyt.
rozp. z 2007 r.
4
5
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i w rozp. z 2007 r. takie w³anie przes³anki przewidzia³ dla potrzeb
otrzymania renty strukturalnej dla polskiego rolnika7.
IV
Wprawdzie przytoczone tezy (1 i 2) wyroku NSA odnosz¹ siê bezporednio do przyznania renty strukturalnej, a wiêc wydania decyzji
administracyjnej przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (por. § 20 rozp. z 2007 r.), ale jednoczenie w uzasadnieniu wyroku stwierdza siê jednoznacznie, ¿e przepisy rozp. Rady Nr 1257/1999/WE w sposób wyczerpuj¹cy okrelaj¹
przes³anki uzyskania wczeniejszej emerytury, które wprowadzi³o jednolite ramy wsparcia rozwoju obszarów wiejskich ze rodków EFOGR.
Aktualnoæ wypowiedzianych tez wyroku odnosi siê tak¿e do obecnej
w tej mierze regulacji przewidzianej w rozp. Rady Nr 1698/2005/WE
odnonie do przyznawania rent strukturalnych. Zachodzi zatem koniecznoæ rozwa¿enia, czy i na ile przytoczone stanowisko NSA odnosi siê
równie¿ do notariusza sporz¹dzaj¹cego umowê w celu przekazania
gospodarstwa rolnego za rentê. Chodzi zw³aszcza o odniesienie siê do
samodzielnej podstawy prawnej jako ród³a zawartej umowy. W szczególnoci, czy dla notariusza sporz¹dzaj¹cego umowê w okrelonym wy¿ej
celu samodzieln¹ podstawê stanowi przepis art. 23 rozp. Rady Nr 1698/
2005/WE, czy kodeks cywilny8, na podstawie którego zawierana jest
¿¹dana przez strony umowa, w wyniku której nastêpuje przeniesienie
w³asnoci gospodarstwa rolnego. Wreszcie, czy samodzielnoæ podstawy prawnej oznacza tak¿e bezporednie stosowanie przez notariusza
omawianego rozporz¹dzenia w celu zawarcia stosownej umowy w tym
znaczeniu, ¿e ilekroæ zostan¹ spe³nione warunki okrelone w art. 23
cyt. rozp., to wnioskodawca (zbywca) legitymowany jest do z³o¿enia
wniosku o przyznanie mu renty strukturalnej. Czy zatem wystarczy, je¿eli
Tytu³em przyk³adu mo¿na wskazaæ, ¿e rozp. nr 1698/2005 przewiduje mo¿liwoæ
otrzymania renty strukturalnej przez robotnika rolnego (art. 23 ust. 1 lit. b), natomiast
rozp. z 2007 r. (podobnie poprzednie rozp. z 2004 r.) takiej mo¿liwoci nie przewiduje.
W dalszej czêci zostan¹ wskazane dalsze uregulowania szczegó³owe prawa polskiego wobec
postanowieñ rozporz¹dzenia Rady Nr 1698/2005/WE.
8
Chodzi oczywicie równie¿ o ustawê z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kszta³towaniu
ustroju rolnego (Dz.U. Nr 64, poz. 592).
7
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notariusz samodzielnie oceni wskazane warunki na podstawie z³o¿onych przez strony owiadczeñ bez przed³o¿onych dokumentów wymaganych dla wydania decyzji o przyznaniu renty.
V
1. W rozwa¿anej sprawie, bêd¹cej przedmiotom rozpoznania przez
s¹dy, strony zawar³y umowê darowizny gospodarstwa rolnego na podstawie kodeksu cywilnego. Z uzasadnienia wyroku NSA wynika, ¿e strony
umowy nie poinformowa³y notariusza o motywie zawarcia umowy. Dopiero
po jej sporz¹dzeniu darczyñca jako zbywca gospodarstwa z³o¿y³ wniosek
o przyznanie renty, do³¹czaj¹c wymagane wówczas dokumenty przewidziane w rozp. z 2004 r., w tym wypis aktu notarialnego. Oddalenie
wniosku nast¹pi³o tylko z tej przyczyny, ¿e w chwili zawarcia kodeksowej
umowy darowizny zbywca nie posiada³ postanowienia organu rentowego
o spe³nieniu warunków do przyznania renty. S¹dy obu instancji trafnie
zarzuci³y organowi rentowemu brak podstaw do oddalenia wniosku tylko
z powodu braku powy¿szego postanowienia, poniewa¿ przepisy rozp.
z 2004 r. okrela³y jedynie sposób postêpowania w sprawie przyznania
renty, a nie warunki jej przyznania. Procedura ta mia³a tylko na celu
zabezpieczenie interesów rolnika maj¹cego zamiar przekazaæ gospodarstwo rolne za rentê, przed wyzbyciem siê tego gospodarstwa bez pewnoci, czy tak¹ rentê otrzyma. Do tego miejsca nale¿y w pe³ni solidaryzowaæ siê z przytoczonymi wypowiedziami. Jednak¿e dla ca³oci
obrazu istotne jest, ¿e Naczelny S¹d Administracyjny samodzielnoæ
podstawy prawnej, jak¹ by³o rozp. Rady Nr 1257/1999/WE, w istotny
sposób os³abi³, je¿eli stwierdzi³, i¿ organ rentowy powinien zbadaæ, czy
zbywca spe³ni³ wymogi okrelone w rozp. z 2004 r., a wiêc odniós³ siê
tym samym do szczegó³owych uregulowañ prawa krajowego (cyt. rozp.
z 2004 r.), a nie poprzesta³ na spe³nieniu przez rolnika warunków z rozp.
Rady Nr 1257/1999 jako samodzielnej podstawy przyznania renty.
Ocena wymogów podmiotowych oraz przedmiotowych w celu uzyskania renty nastêpuje w chwili z³o¿enia wniosku o przyznanie renty, a nie
w chwili zawarcia umowy. Nie ulega w¹tpliwoci, ¿e gdyby w chwili
rozpoznania wniosku o przyznanie renty nie obowi¹zywa³o jeszcze rozp.
z 2004 r., organ rentowy musia³by wniosek oddaliæ wobec braku tego
aktu wykonawczego. S¹d nie ustosunkowa³ siê do istotnej kwestii koniecznoci odró¿nienia rozporz¹dzenia wspólnotowego, stanowi¹cego
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samodzieln¹ podstawê prawn¹ w danym pañstwie cz³onkowskim (w tym
wypadku chodzi³o o rozp. Rady Nr 1275/1999/WE) jako ród³a nabycia
prawa do renty strukturalnej od mocy obowi¹zuj¹cej tego aktu prawnego,
je¿eli taki akt dopuszcza szczególn¹ regulacjê pañstwa cz³onkowskiego
odnonie do zasad definiowania warunków przyznania i obliczania renty
(por. art. 34 cyt. rozp.). W rozwa¿anej sprawie dla zawartej umowy
darowizny bez znaczenia by³o obowi¹zywanie omawianego rozporz¹dzenia, poniewa¿ strony zawar³y kodeksow¹ umowê na w³asne ryzyko,
jak to okreli³ NSA w uzasadnieniu odnonie do nabycia przez darczyñcê
prawa do renty. Przyznanie tego prawa w postaci wydania decyzji administracyjnej organu rentowego mog³o nast¹piæ dopiero po wejciu w ¿ycie
rozp. z 2004 r.
2. Co do zasady przyznawania renty, podobne rozwi¹zania przewiduje
obecnie obowi¹zuj¹ce rozp. Rady Nr 1698/2005/WE oraz cyt. wy¿ej
rozp. z 2007 r.
Dla praktyki notarialnej istotne jest stwierdzenie, ¿e umowa maj¹ca na
celu przekazanie gospodarstwa rolnego lub u¿ytków rolnych wchodz¹cych w jego sk³ad za rentê strukturaln¹ jest jedn¹ z przes³anek nabycia
tego prawa przez zbywcê (por. § 6 ust. 1 pkt 2 lit. a w zw. z § 18 ust.
2 pkt 1 rozp. z 2007 r.). Ilekroæ zatem dochodzi do przeniesienia w³asnoci
gospodarstwa rolnego, notariusz powinien w ramach art. 80 § 2 i 3 pr.
o not. rozpoznaæ motyw zawarcia umowy, je¿eli strony wczeniej go nie
ujawni³y w postaci przed³o¿enia postanowienia organu rentowego o spe³nieniu warunków przyznania prawa do renty. To w³anie postanowienie
bêdzie stanowi³o podstawê sporz¹dzenia aktu notarialnego.
Wskazuj¹c na przedmiotowe postanowienie jako podstawê sporz¹dzonego aktu notarialnego, mam wy³¹cznie na uwadze przed³o¿ony notariuszowi dokument urzêdowy organu rentowego, wskazuj¹cy, ¿e je¿eli
zostanie zawarta umowa przeniesienia w³asnoci nieruchomoci rolnej
(gospodarstwa rolnego), przy zaistnieniu dalszych przes³anek wskazanych w rozp. z 2007 r. i potwierdzonych w okazanym notariuszowi
postanowieniu, zbywca, zawieraj¹c umowê, nie dzia³a na w³asne ryzyko co do przyznania renty. Po zawarciu umowy postanowienie powinno
zapewniæ zbywcy przyznanie renty wed³ug kolejnoci otrzymania przez
ARiMR wniosku rentowego (por. § 3 rozp. z 2007 r.). Notariusz nie
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powinien jednak zapewniaæ ani te¿ kszta³towaæ wobec stron przekonania,
¿e po zawarciu umowy i przy spe³nieniu dalszych przes³anek potwierdzonych w przed³o¿onym postanowieniu o spe³nieniu warunków do
otrzymania renty (§ 19 ust. 4 cyt. rozp. z 2007 r.) zbywca otrzyma rentê.
Zgodnie z § 20 cyt. rozp. z 2007 r. rentê przyznaje kierownik powiatowego biura ARiMR i do niego nale¿y wydanie stosownej decyzji.
3. Zgodziæ siê nale¿y, ¿e z mocy art. 249 TWE rozp. Rady Nr 1698/
2005/WE ma zasiêg ogólny i jest bezporednio stosowane we wszystkich
krajach cz³onkowskich przewiduj¹cych wiadczenia rentowe dla rolników oraz robotników rolnych. Z uwagi na swoj¹ naturê oraz funkcje
w systemie róde³ prawa stanowi ono jednolity unijny rodek wsparcia
dotycz¹cy wczeniejszych emerytur (art. 23) w ramach rozwoju obszarów wiejskich objêtych reform¹ wspólnej polityki rolnej (por. pkt. 1-3
preambu³y rozp. Rady Nr 1698/2005/WE). Godzi siê jednak zauwa¿yæ,
¿e przedmiotowe rozporz¹dzenie nale¿¹ce do tzw. rozporz¹dzeñ ogólnych, wymaga konkretyzacji9. Prawa podmiotowe powstaj¹ wówczas,
gdy postanowienia tego rodzaju rozporz¹dzeñ zostan¹ uszczegó³owione
poprzez wydanie okrelonych w nich aktów lub gdy zawieraj¹ upowa¿nienia dla organów pañstwa do dzia³ania na zasadzie niekontrolowanego
przez s¹dy uznania10.
Wskazuj¹c na rozporz¹dzenie wspólnotowe jako samodzieln¹ podstawê prawn¹ do przyznania renty strukturalnej, trzeba mieæ na uwadze
dwie kwestie.
Dla odp³atnego lub nieodp³atnego przeniesienia w³asnoci gospodarstwa rolnego, odnonie do oceny skutecznoci rozporz¹dzenia, podstawê
prawn¹ stanowi¹ przepisy prawa krajowego. Zawarta umowa nie stanowi
bowiem podstawy przyznania renty, tylko jest jedn¹ z przes³anek nabycia
tego prawa. Dopiero, je¿eli motywem zawarcia danej umowy jest uzyskanie prawa do renty, a nie tylko przeniesienie w³asnoci, obowi¹zkiem
notariusza jest zwrócenie uwagi (pouczenie) stronom umowy, ¿e w celu

9
Równie¿ poprzednie rozp. Rady Nr 1257/1999/WE w art. 34 przewidywa³o szczególne uregulowania odnonie do warunków przyznawania i obliczania renty w danym
pañstwie cz³onkowskim.
10
Tak A. W r ó b e l, [w:] Stosowanie prawa w Unii Europejskiej, Kraków 2005, s. 49.

142

Aleksander Oleszko

ochrony nabywcy, w odniesieniu do spodziewanego uzyskania prawa do
renty, po¿¹dane jest wczeniejsze uzyskanie postanowienia o spe³nieniu
warunków otrzymania renty. Postanowienie to nie jest jednak przes³ank¹
zawarcia umowy w sprawie oceny skutecznoci rozporz¹dzenia nieruchomoci¹ roln¹. Strony w³aciwie pouczone o skutkach zawartej umowy
bez postanowienia odnonie do nabycia prawa do renty dzia³aj¹ na w³asne
ryzyko, a brak stosownego postanowienia w chwili zawarcia takiej umowy
nie mo¿e stanowiæ podstawy odmowy sporz¹dzenia aktu notarialnego
(art. 81 pr. o not.). Umowa zawarta w celu otrzymania renty bez postanowienia nie mo¿e byæ uwa¿ana za sporz¹dzon¹ sprzecznie z prawem,
poniewa¿ postanowienie nie kreuje podmiotowego prawa dla nabywcy
renty, o czym notariusz przed zawarciem umowy pouczy³ strony. Trzeba
jednak w tym miejscu jednoznacznie podkreliæ, i¿ na tym etapie obowi¹zki notariusza sprowadzaj¹ siê wy³¹cznie do zawarcia umowy o skutkach
rozporz¹dzaj¹cych oraz stosownym pouczeniu stron o ewentualnych
skutkach co do nabycia prawa do renty. Podstaw¹ zawartej umowy s¹
przepisy prawa krajowego. Nie do notariusza nale¿y bowiem ocena nabycia
prawa do renty.
W¹tpliwe jest, czy w ogóle notariusz mo¿e traktowaæ omawiane
rozporz¹dzenie wspólnotowe jako samodzieln¹ podstawê prawn¹ dla
zawarcia umowy w celu przyznania renty w tym sensie  jak to uj¹³
w tezie 1 wyroku NSA  ¿e przepis art. 11 rozp. Nr 1257/199911 precyzyjnie okrela warunki, jakie musi spe³niæ osoba zarówno przekazuj¹ca
gospodarstwo rolne, jak i przejmuj¹ca to gospodarstwo, bez wymaganego szczególnego rozporz¹dzenia prawodawcy krajowego (rozp. z 2004 r.
a obecnie rozp. z 2007 r.). Przeciwko tej tezie wiadcz¹ choæby trzy
przyk³ady.
Przepis art. 23 ust. 1 lit. b rozp. Rady Nr 1698/2005/WE12 przewiduje
mo¿liwoæ nabycia prawa do renty przez robotnika rolnego, który decyduje siê na ostateczne zaprzestanie wszelkiej pracy na roli w momencie
przekazania gospodarstwa i spe³nienia dalszych przes³anek wskazanych
w art. 23 pkt 4 lit. a-d cyt. rozp. Równie¿ przekazanie gospodarstwa

11
12

Analogicznym przepisem jest art. 23 rozp. Nr 1698/2005.
Podobne uregulowanie przewidywa³ art. 11 pkt 3 rozp. 1257/1999.
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nie musi oznaczaæ przeniesienia w³asnoci na przejmuj¹cego. Rozporz¹dzenia krajowe z 2004 r. oraz z 2007 r. w ogóle nie przewiduj¹ mo¿liwoci
nabycia renty przez robotnika rolnego. Po drugie  na podstawie rozp.
z 2004 r. wród przes³anek nabycia renty wystarczy³o zawarcie umowy
dzier¿awy gospodarstwa w formie aktu notarialnego. Obecne rozp. z 2007 r.
takiej mo¿liwoci ju¿ nie przewiduje. Mamy zatem tak¹ sytuacjê, ¿e pod
rz¹dem obowi¹zywania tego samego rozp. Rady Nr 1698/2005/WE, które
 przypomnijmy  wesz³o w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2007 r., do dnia
19 czerwca 2007 r. obowi¹zywa³o rozp. z 2004 r., a od dnia 19 czerwca
2007 r. ju¿ rozp. z 2007 r. Jak¿e ³atwo mo¿na by³oby zarzuciæ notariuszowi nieznajomoæ prawa, gdyby, kieruj¹c siê wy³¹cznie cyt. rozporz¹dzeniem wspólnotowym jako samodzieln¹ podstaw¹ prawn¹, sporz¹dzi³
po dniu 19 czerwca 2007 r. umowê dzier¿awy gospodarstwa rolnego
w celu przyznania renty. Po trzecie wreszcie  nale¿y zgodziæ siê, ¿e art.
23 cyt. rozp. Rady Nr 1698/2005/WE (jak i art. 11 poprzedniego rozporz¹dzenia) precyzyjnie okrelaj¹ warunki dotycz¹ce przekazania
gospodarstwa rolnego za rentê. Rzecz jednak w tym, ¿e dla potrzeb
zawarcia takiej umowy notariusz nie mo¿e poprzestaæ na zapewnieniach
stron (owiadczeñ wiedzy) odnonie do spe³nienia wymaganych przes³anek wskazanych w rozporz¹dzeniu wspólnotowym bez przed³o¿enia
stosownych dokumentów, których tryb i sposób wydania reguluj¹ przepisy prawa krajowego (rozp. z 2007 r. a poprzednio rozp. z 2004 r.).
I z tego równie¿ powodu notariusz nie mo¿e poprzestaæ na rozporz¹dzeniu
wspólnotowym jako samodzielnej podstawie prawnej odnonie do
sporz¹dzenia aktu notarialnego stwierdzaj¹cego zawarcie umowy przeniesienia w³asnoci gospodarstwa rolnego.

Aleksander Oleszko
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